OBEC KOTRČINÁ LÚČKA
Zápisnica
z 27. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotrčinej Lúčke,
konaného dňa 01.07.2013
Prítomní poslanci : Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Ing. Michal Zajac, Mgr. Peter Madigár
Ospravedlnený : Jozef Dlhopolček ,
Hlavná kontrolórka obce : Mgr. Ondrušová Lenka

Program :
1. Zahájenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
4. Správa nezávislého audítora o vykonaní účtovného auditu za rok 2012
5. Stanovisko Hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2012
6. Záverečný účet obce za rok 2012
7. Výročná správa obce za rok 2012
8. Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2013
9. Návrh na zvýšenie úväzku funkcie starostu obce
10. Určenie platu starostu obce
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Návrh na uznesenie
14. Záver
1.Zahájenie.
Otvorenie 27. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva previedol starosta obce Jozef
Žabka a skonštatoval, že sú prítomní 4 poslanci, čím je zastupiteľstvo uznášania schopné.
Vzhľadom k tomu , že program rokovania bol zastupiteľstvu doručený v pošte a nik
z poslancov k nemu nemal doplňujúci návrh, starosta ho predložil na schválenie Obecnému
zastupiteľstvu.
Hlasovanie za doplnenie programu rokovania Obecného zastupiteľstva
Za: 4 poslanci
Zdržal sa: 0

Proti: 0

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie.
Starosta obce poveril Ľubicu Bielikovú zapísaním zápisnice, určil za overovateľov zápisnice
poslancov Vlastu Hruškovú a Petra Bielika a do návrhovej komisie poslancov Ing. Michala
Zajaca a Mgr. Petra Madigára.

3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ.
Kontrolu plnenie uznesení previedol starosta obce, ktorý skonštatoval že uznesenia sa plnia
priebežne.
Pripomienka: Vlasta Hrušková – bolo by dobré, aby rodičia boli informovaní o nákladoch,
ktoré by obec vynaložila na sprevádzkovanie MŠ a taktiež aj o nákladoch zabezpečujúcich
chod MŠ počas prvých štyroch mesiacov školského roku. Doporučuje informovanosť
predložiť aj formou internetovej stránky. Prieskum o otvorenie MŠ sa v našej obci previedol
naposledy v roku 2011 a je potrebné tento zopakovať.
Starosta obce – na to, aby sa MŠ otvorila je potrebné zaradiť ju do siete školských zariadení
na MŠ SR. Termín podania žiadosti je 31.03.2014 a do tohto termínu je potrebné pripraviť
súhlasne stanoviská dotknutých orgánov t.j. Úradu pre verejné zdravotníctvo, Hasičov a ObÚ
Odbor školstva. Prevádzka MŠ by bola možná od 01.09.2015.
Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce, aby rodičia detí predškolského veku
boli zvolaní na stretnutie a o termíne zvolania informovať Obecné zastupiteľstvo
Obecné zastupiteľstvo
zasadnutí na vedomie.
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4. Správa nezávislého audítora o vykonaní účtovného auditu za rok 2012.
Správa nezávislého audítora o vykonaní účtovného auditu v obci bola predložená
Obecnému zastupiteľstvu poštou v termíne a je súčasťou zápisnice.
Starosta obce oboznámil zastupiteľstvo o vykonaní auditu účtovníctva za rok 2012, ktorý
previedla firma EPA konzult s.r.o. a predložil Obecnému zastupiteľstvu výrok a správu
k účtovnej závierke obce Kotrčiná Lúčka od nezávislého audítora.
Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle zákona č. 540/2007
Zb. z. pre Obecné zastupiteľstvo nezávislým audítorom za rok 2012 je súčasťou zápisnice .
Obecné zastupiteľstvo zobralo Správu nezávislého audítora o vykonaní účtovného
auditu za rok 2012 na vedomie.

5. Stanovisko Hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2012.
Stanovisko Hlavného kontrolóra k záverečnému účtu bolo zastupiteľstvu doručené v pošte a
je súčasťou zápisnice
Obecné zastupiteľstvo zobralo Stanovisko Hlavného kontrolóra obce k záverečnému
účtu obce Kotrčiná Lúčka 2012 na vedomie .

6. Záverečný účet obce za rok 2012.
Návrh záverečného účtu obce bol zverejnený vo vývesnej tabuli od 12.06.2012 do
30.06.2012. Zo strany obyvateľov neboli predložené žiadne pripomienky a ani otázky.
Návrh záverečného účtu bol predložený aj nezávislému
audítorovi. Súčasťou
záverečného účtu za rok 2012 je príloha č. 1. o plnení príjmov a výdavkov obce za rok
2012.
Výsledok hospodárenia obce za rok 2012 je prebytok vo výške 2317,33 €. Tieto finančné
prostriedky sa navrhujú použiť na tvorbu rezervného fondu.

Zo strany obecného zastupiteľstva neboli k predkladanému Záverečnému účtu obce
a k výsledkom hospodárenia žiadne pripomienky.
Záverečný účet obce je súčasťou zápisnice.
Hlasovanie za schválenie Záverečného účtu obce za rok 2012 a celoročného
hospodárenia bez výhrad
Za: 4 poslanci
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Hlasovanie za tvorbu RF zo zostatkov finančných prostriedkov za rok 2012 vo výške
2317,33 €.
Za: 4 poslanci
Zdržal sa: 0
Proti: 0
7. Výročná správa obce za rok 2012.
Výročnú správu predložil starosta obce , materiál bol zastupiteľstvu doručený v pošte.
Výročná správa nadväzuje na záverečný účet obce a taktiež sa predkladala ako súčasť
účtovnej závierky audítorovi. Výročná správa obce za rok 2012 je súčasťou zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo v Kotrčinej Lúčke berie na vedomie
správu obce za rok 2012.

predloženú Výročnú

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti a hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2013.
Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavnej kontrolórky obce predložila Mgr. Lenka Ondrušová.
Návrh plánu činnosti bol zverejnený vo vývesnej tabuli obce od 12.06.2012 a je súčasťou
zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo v Kotrčinej Lúčke zobralo na vedomie predložený Návrh plánu
činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2013.
9. Návrh na zvýšenie úväzku funkcie starostu obce.
Na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Kotrčinej Lúčke, č. zo dňa 22. 5. 2013
Sa prejednával úväzok starostu obce.
V zmysle § 11 ods. 4 písm. i. zákona č. 369/1990 Zb. bol Obecným zastupiteľstvom
prerokovaný úväzok starostu obce, ktoré skonštatovalo že úlohy kladené na funkciu starostu
sa každoročne zvyšujú, starosta je ústretový k obyvateľom a problémy sa riešia operatívne.
Výkon funkcie starostu je časovo náročný a z uvedených dôvodov sa uznieslo na schválení
zvýšenia úväzku starostu obce na
Hlasovanie za zvýšenie úväzku starostu obce na 0, 9 úväzku:
Za: 4 poslanci

Zdržal sa: 0

Proti: 0

10. Určenie platu starostu obce.
Predseda finančnej komisie Mgr. Peter Madigár predložil na rokovanie určenie platu starostu
a skonštatoval, že že vzhľadom na finančnú situáciu obce obecné zastupiteľstvo nemôže
rozhodnúť o zvýšení platu starostovi obce. V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990
Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 3 a 4 zákona č. 253/1994
Zb. z. o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov, v dôsledku čoho starostovi patrí plat podľa § 3 ods.1 minimálny plat vo
výške určenej priamo zákonom. Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej

mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve a príslušného násobku, ktorý určuje zákon.
Starostovi obce podľa počtu obyvateľov patrí 1,49 násobok priemernej mesačnej mzdy. Plat
sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor.
V roku 2012 bola priemerná mesačná mzda
zamestnanca v národnom 805,- €, na základe čoho bol plat starostu pri úväzku 0,9
stanovený na 1.080,- €.
Obecné zastupiteľstvo v Kotrčinej Lúčke zobralo na vedomie návrh predsedu
finančnej komisie na prerokovanie platu starostu obce.
Obecné zastupiteľstvo v Kotrčinej Lúčke konštatovalo, že vzhľadom na finančnú
situáciu obce obecné zastupiteľstvo nemôže rozhodnúť o zvýšení platu starostovi
obce.
Obecné zastupiteľstvo v Kotrčinej Lúčke nerozhodlo v zmysle § 11 ods. 4 písm. i)
zákona č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 3
a 4 zákona č. 253/1994 Zb. z. o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov, v dôsledku čoho starostovi patrí plat
podľa § 3 ods. 1 minimálny plat vo výške určenej priamo zákonom v sume 1.080,- € od
01.07.2013:
Hlasovanie
Za: 4 poslanci

Zdržal sa: 0

Proti: 0

11. Rôzne
Starosta obce oboznámil zastupiteľstvo o 50 výročí založenia Telovýchovnej jednoty v obci.
Oslavy k výročiu založenia sa prevedú 13.07. 2013 na futbalovom ihrisku.
Starosta požiadal Obecné zastupiteľstvo o finančnú podporu vo výške 300,- € na zakúpenie
vlajok OFK Kotrčiná Lúčka pre pozvaných žijúcich občanov, ktorí reprezentovali našu obec
ako členovia TJ za celé obdobie jej existencie.
Hlasovanie za finančný príspevok vo výške 300- € na reprezentačné predmety pre OFK
Kotrčiná Lúčka
Za: 4 poslanci
Zdržal sa: 0
Proti: 0

12. Diskusia
Mgr. Peter Madigár informoval Obecné zastupiteľstvo o pripravovanom projekte MAS
terchovskej doliny , ktorý je zameraný na kultúrne dedičstvo a udržiavanie zvykov ľudových
tradícií ( zriaďovanie obecných izieb atď.). Obrátil sa na Obecné zastupiteľstvo s ponukou,
aby Obecná izba bola zriadená aj v našej obci a sprístupnená obyvateľom obce ale aj
širokej verejnosti. Mohli by sa tam konať rôzne akcie ako napr. vystúpenia remeselníkov z
celého Terchovského regiónu. Z tohto dôvodu požiadal Obecné zastupiteľstvo aby venovalo
pozornosť kúpe nehnuteľnosti parc. č. 62 a 63, ktorých vlastníkom je pán Jozef Ďugel.
- starosta obce – nad kúpou susednej nehnuteľnosti sa už uvažovalo, avšak cena za
nehnuteľnosť je 35 000,- €. Obec by sa zaťažila úverom, čím pri ďalších projektoch môžu
vzniknúť problémy s ich spolufinancovaním.
- Vlasta Hrušková - je za propagovanie kultúrnych a ľudových tradícií, ale obec potrebuje aj
materskú škôlku. Poukázala na skutočnosť, že v rámci regionálnej výchovy by sa v
uvedenej nehnuteľnosti nemohli konať akcie, ktoré by mali ráz ľudových veselíc a taktiež nie
je poriešené parkovacie miesto.

- Mgr. Peter Madigár - v Terchovej sú ponuky pre turistiku, ubytovanie, hotely, prenájmy ale
gazdovský dvor nie je v celej doline k dispozícii. Z hľadiska rozvoja obce je potrebné
pozerať do budúcna.
- Ing. Michal Zajac - nápad je dobrý, len obec má nehnuteľnosti ( budova MŠ, KD ), ktorých
rekonštrukcie si vyžadujú nemalé finančné prostriedky.
Mgr. Peter Madigár informoval Obecné zastupiteľstvo, že ponúkol mladým občanom vo
veku do 17 rokov možnosť zúčastniť sa projektu „ Podujatia v obci pre mladých “. Z obce
sa v projekte zúčastnili : Dominika Ondrušová, Miroslav Ondruš a Ivan Drábik.
V projekte sa deti z obce zamerali na zriadenie klubu pre mladých. Ďalej p. Madigár
podotkol, že mladí ľudia v obci nedostali priestor. Obecné zastupiteľstvo uvažuje o vyčlenení
priestoru v budove MŠ.
Starosta obce oboznámil zastupiteľstvo o ukončení futbalových zápasov MŠK Žilina B na
futbalovom ihrisku v Kotrčinej Lúčke. Na základe tejto skutočnosti bude potrebné zvýšiť
pozornosť údržbe ihriska, nakoľko podľa ústnej dohody údržbu futbalového ihriska
zabezpečoval sponzor MŠK Žilina B pán Stanislav Macek. Obec má k dispozícii
štvorkolesovú motorovú kosačku, ale na plochu ihriska je to málo. Z tohto dôvodu by bolo
dobré na OcÚ zakúpiť záhradný traktor v hodnote cca 2.500,- €, ktorý by sa využíval i na
kosenie väčších trávnatých plôch v obci. Aby však nedošlo k poškodeniu traktora najprv by
sa museli tieto plochy zeminou vyrovnať.
- Ing. Michal Zajac - tento rok zakúpiť len ďalšiu štvorkolesovú kosačku a do rozpočtu obce
na rok 2014 zahrnúť nákup záhradného traktora.
13. Návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie, ktorý je súčasťou zápisnice predložil Ing. Michal Zajac.
14. Záver.
Záver zasadnutia Obecného zastupiteľstva previedol starosta obce p. Jozef Žabka, ktorý
poďakoval prítomným poslancom za účasť.

Zápisnicu overili :
Vlasta Hrušková

.......................................................................

Peter Bielik

.......................................................................

V Kotrčinej Lúčke, dňa 03.07.2013

