OBEC KOTRČINÁ LÚČKA
Zápisnica
z 28. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotrčinej
Lúčke, konaného dňa 24. 07.2013
Prítomní poslanci: Peter Bielik, Vlasta Hrušková,

Ing. Michal Zajac, Mgr. Peter Madigár

Ospravedlnený: Jozef Dlhopolček ,
Hlavná kontrolórka obce: Mgr. Ondrušová Lenka
Hostia: Peter Galadík, Adriána Hirjaková a manž. Cvengrošovi – vlastníci pozemkov
a stavebníci v lokalite „Hrb“

Program :
1. Zahájenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrhovej komisie
3. Rozpočtové opatrenie č. 2/2013
4. II. Úprava rozpočtu obce na rok 2013
5. Žiadosť o stanovisko k ponuke na odpredaj pozemku parc. 370/68 obci
6. Návrh na uznesenie
7. Záver

1.Zahájenie.
Otvorenie 28. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva previedol starosta obce
Jozef Žabka. Vzhľadom k tomu , že program rokovania neboli zo strany obecného
zastupiteľstva pripomienky a ani doplňujúce návrhy starosta predložil na schválenie program
rokovania Obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
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 Ing. Michala Zajaca a do návrhovej komisie poslancov :
Petra Bielika a Mgr. Petra Madigára.
Vzhľadom k tomu že na zasadnutí boli prítomní aj hostia a to majitelia nehnuteľností lokality
„Hrb“ - stavebníci, ktorí chceli vedieť od obecného zastupiteľstva záväzné stanovisko k
požiadavku na prispenie vybudovania miestnej komunikácie (ďalej len MK) . Táto požiadavka
bola riešená na 26. riadnom zasadnutí konanom dňa 22.05.2013 .

- starosta obce – nakoľko sa dnes jedná o mimoriadne zasadnutie a v programe rokovania
nie je tento bod program, nie je veľa priestoru na toto stanovisko. Dal však priestor hosťom,
aby vyjadrili svoje názory.
- Peter Galadík – tento rok by sa mali skolaudovať tri stavby. Veľa stavebných postupností je
na seba naviazaných a z tohto dôvodu by sa malo zastupiteľstvo k danej otázke vyjadriť.
- Mgr. Peter Madigár - k otázke rokovania o príspevku na MK sa obecné zastupiteľstvo v
tomto období nedostalo. Rozhodujúcou otázkou sú finančné prostriedky obce – teda
rozpočet. Taktiež sa obec nemôže spoliehať na finančné prostriedky, ktoré by sa čerpali z
fondov. V tomto prípade by musel byť vypracovaný projekt, a nie je záruka že vynaložené
náklady sa obci vrátia.
- Adriána Hirjaková – navrhla splátkový systém.
- Mgr. Peter Madigár - ak by sa zastupiteľstvo rozhodlo na alternatívu splátkového
kalendára, tak zafinancovanie sa bude v % - učasti každoročne zvyšovať.
- starosta obce – pri vydávaní stavebných povolení sa vždy prízvukuje na inžinierske siete,
ktoré si stavebníci prevedú na vlastné náklady. Jednu z možnosti vidí v daňovej úľave .
Predpoklad platenia dane z nehnuteľnosti u jedného daňovníka s výmerou pozemku 600 m2
a stavby pri rozmeroch 100 m2 predstavuje cca 20,-€ / rok pri terajších sadzbách.
Ďalší problém vzniká pri riešení splaškových vôd. Povodie Váhu nechce dávať súhlas na
vybudovanie čističiek odpadových vôd, a to z dôvodu že v potoku je slabý prietok a tým
nevychádza zmiešavacia rovnica.
Vzhľadom k tomu že stále sa nenašlo východisko z predloženej žiadosti riešenej na 26.
zasadnutí
starosta obce ubezpečil hostí, že na najbližšom zasadnutí obecného
zastupiteľstva ,ktoré by sa malo konať koncom 8/2013 sa príjme uznesenie k tejto
požiadavke hostí a poďakoval prítomným hosťom za účasť.
3. Rozpočtové opatrenie č. 2/2013.
Rozpočtové opatrenie sa navrhlo na základe predpisu o postupe a zaraďovaní prostriedkov
zo ŠR a EU do rozpočtu obce a na základe zaradenia iných finančných prostriedkov do
rozpočtu obce. Rozpočtové opatrenie predložila pani Bieliková pracovníčka Obecného úradu
Materiál bol doručený zastupiteľstvu pošte a je súčasťou zápisnice.
Príjmy sa oproti 1Q/2013 navrhli na zvýšenie o sumu 46.793,- € a to na základe preplatenia
nákladov od PPA v sume 42.444,- €, zapojenia Rezervného fondu vo výške 3.058,- € a
o 1.291,- € - príjmové položky rozpočtu na ktorých k 30.06.2013 bolo zvýšené plnenie
rozpočtu.
Pri úprave výdavkovej časti rozpočtu obce sa oproti 1Q/2013 navrhuje zvýšenie o 44.664,-€,
jedná sa o splácanie úveru vo výške 43.662,- a zvýšenia kapitálového výdavku o sumu
1.488,- € - náklady za vybudovanú cestu v lokalite obce „Za Brodek“. Na bežných
výdavkoch sa rozpočet znížil o sumu 486,-€.
Navrhovaný rozpočet po zmenách :
Príjmy : 201.132,- €

Výdavky : 196.430,- €

Obecné zastupiteľstvo Rozpočtové opatrenie č. 2/2013 zobralo na vedomie.

4. II. Úprava rozpočtu obce na rok 2013.
Materiál - počítačová zostava z programu bola Obecnému zastupiteľstvo doručená v pošte
a je súčasťou tejto zápisnice.
Jedná sa o položky s kódom zdroja 111 – prostriedky zo štátneho rozpočtu a to kapitálové a
bežné. Kapitálové sa použijú na splácanie úveru. Pri bežných výdavkoch sa zmeny týkajú

protipovodňových opatrení, kde obec k 30.06.2013 vynaložila náklady z vlastných zdrojov a
tým pádom došlo k úprave položiek a pracoviska chránenej dielne, kde vznikol obdobný
problém ako na úseku protipovodňových opatrení. Presun výdavkov vznikol aj na základe
zmeny účtovania obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu .
Nakoniec do rozpočtu obce boli zahrnuté aj nové položky, ktoré vznikli na základe vzniku
dohôd o vykonaní práce, kde sa od januára 2013 zahŕňajú aj odvody za zamestnávateľa.
Hlasovanie za II. Úpravu rozpočtu obce na rok 2013:
Za: 4 poslanci

Zdržal sa: 0

Proti: 0

5. Žiadosť o stanovisko k ponuke na odpredaj pozemku parc. 370/68 obci
Starosta obce informoval Obecné zastupiteľstvo o doručenej žiadosti na obec , ktorá sa týka
vydania stanoviska k ponuke odpredaja pozemku , ktorá došla 23.7.2013 a zaradená bola
pod spisovú zn. 2013/185. Ide o novovytvorenú parc. registra C KN č. 370/68 v lokalite
obce „Záhorčie“, ktorá bude slúžiť ako prístupová komunikácia.
Obecné zastupiteľstvo predloženú žiadosť prerokovalo a súhlasí s kúpou pozemku do
majetku obce za podmienok, ktoré sú špecifikované v hlasovaní:
Hlasovanie za súhlas s kúpou pozemku parc. 370/68 do majetku obce za podmienok
1. vybudovania inžinierskych sietí na tomto pozemku
2. vybudovania prístupovej komunikácie na tomto pozemku
3. kúpna cena bude 1,- € za celý pozemok:
Za: 4 poslanci

Zdržal sa: 0

Proti: 0

6. Návrh na uznesenie.
Predložil Bielik Peter a návrh na uznesenie je súčasťou zápisnice.

7. Záver.
Záver zasadnutia previedol starosta obce, ktorý skonštatoval, že mimoriadne zasadnutie
obecného zastupiteľstva splnilo svoj účel a poďakoval prítomným poslancom za účasť.

Zápisnicu zapísala :
Bieliková Ľubica

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

Zápisnicu overili :
Vlasta Hrušková

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

Ing. Michal Zajac

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

V Kotrčinej Lúčke, dňa 26.09.2013

