OBEC KOTRČINÁ LÚČKA
Zápisnica
z 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotrčinej Lúčke,
konaného dňa 17.03.2011
Prítomní poslanci : Peter Bielik, Jozef Dlhopolček, Vlasta Hrušková, Bc. Rastislav Synák,
Ing. Michal Zajac
Hlavný kontrolór obce : Bc. Lenka Ondrúšová
Hostia :

Ament Ján, Dr. Milan Tichák, Ing. Vlastimil Sekeráš, Mgr. Peter Madigár,
Hirjaková Adriana, Ing. Maslík Martin, Cvengroš Martin

Program:
1. Zahájenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Rekonštrukcia miestneho rozhlasu
5. Návrh zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena so SSE-D a.s.
6. Poriadok odmeňovania pracovníkov obce
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie
10. Záver

1. Zahájenie
Zahájenie zasadnutia obecného zastupiteľstva previedol starosta obce p.Jozef Žabka, ktorý
privítal zúčastnených poslancov a prítomných hostí. Nakoľko všetci poslanci Obecného
zastupiteľstva obdržali program rokovania zastupiteľstva včas, starosta obce dal hlasovať za
program rokovania obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie za program rokovania obecného zastupiteľstva
Za: 5 poslanci
Proti: 0

Zdržal sa: 0

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Starosta obce určil Ľubicu Bielikovú zapísaním zápisnice, poslancov p.Jozefa Dlhopolčeka
a Bc. Rastislava Synáka ako overovateľov . Do návrhovej komisie určil poslancov p.
Vlastu Hruškovú a Ing. Michala Zajaca.

Zmena programu jednania
Nakoľko dnešného zasadnutia sa zúčastnili aj hostia, starosta obce požiadal jedného z nichpredsedu Občianskeho združenia REGIÓN„2007-2013“ Ing. Vlastimila Sekeráša, aby
informoval
Obecné zastupiteľstvo
o činnosti združenia. Združenie sa zaoberá
poskytovaním komplexných služieb týkajúcich sa výziev o NFP z jednotlivých operačných
programov zo ROP, OP Rozvoja vidieka, OP ŽP, OP Vzdelávania, OP KaHR MH SR , ESF
a ponúkol obci spoluprácu pri predkladaní žiadosti o NFP. Zároveň Ing. Sekeráš predložil
obecnému zastupiteľstvu návrh zmluvy o poskytovanie služieb, ktorá je súčasťou zápisnice.
Dr. Milan Tichák - podotkol , že obec Krasňany v minulom období mala podpísanú zmluvu
s vyššie uvedeným združením a výsledky boli výborné. Obec v priebehu jedného roka
previedla rekonštrukciu obecného úradu . Zároveň podotkol, že možnosti čerpania sú do
roku 2013.
Starosta obce obom zástupcom Občianskeho združenia poďakoval za prednesené
informácie a upovedomil ich , že predmetná zmluva bude prerokovaná ešte na dnešnom
zasadnutí Obecného zastupiteľstva v bode programu 7. Rôzne.
Obecné zastupiteľstvo predložený návrh zmluvy o poskytovaní služieb zobralo na
vedomie

Pred vystúpením ďalšieho hosťa starosta obce požiadal zástupca starostu Bc. Rastislava
Synáka, aby informoval obecné zastupiteľstvo o stretnutí vlastníkov nehnuteľností v lokalite
obce „ HRB „, ktorí požiadali o spolufinancovanie v uvedenej lokalite konkrétne výstavbou
inžinierskych sietí a miestnej komunikácie.
Po informáciach zástupcu starostu vyzval zástupcov vlastníkov týchto nehnuteľností aby
informovali Obecné zastupiteľstvo aká je ich predstava o spolufinancovaní IS a komunikácie.
Napokon Obecné zastupiteľstvo predostrelo návrh, aby vlastníci nehnuteľnosti v tejto lokalite
si vytvorili Spoločenstvo vlastníkov a že obec dá geometricky zamerať miestnu komunikáciu
parc.č. 684, nakoľko obec nemá v tejto chvíli zdroje na viac. Spoločenstvo vlastníkov si
potom zabezpečí projektovú dokumentáciu IS a následnú realizáciu na vlastné náklady.
Ďalej zástupca starostu Bc. Rastislav Synák podotkol, že v tejto súvislosti by bolo dobré sa
obrátiť na prechádzajúcich diskutujúcich z Občianskeho združenia „Región 2007 – 2013“
o možnosti spolufinancovania cez eurofondy.
Starosta obce ďalej podotkol, že v súvislosti IBV mimo intravilánu obce v blízkej dobe
vzniknú v obci tri spoločenstvá vlastníkov a to v lokalite Kučerovská, Záhorčie a Hrb. Tak nie
je prípustné aby obec sa zapájala do financovania IS v týchto lokalitách, nakoľko rozpočet
obce je vyrovnaný a priority obce sú miestne komunikácie v intraviláne obce.
Žiadosť vlastníkov nehnuteľnosti v lokalite „ HRB „ je súčasťou zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo predloženú žiadosť o spoluprácu pri výstavbe inžinierskych
sietí v lokalite „ Hrb“ zobralo na vedomie.
3. Kontrola plnenia uznesení
Previedol starosta obce, ktorý skonštatoval že zostáva v plnení uznesenie č. 14/A týkajúce
sa zaplatenia faktúry za spotrebu vody v obecnom byte. Ostatné uznesenia sa splnili.
Obecné zastupiteľstvo informácie o plnení uznesení zobralo na vedomie

4. Rekonštrukcia miestneho rozhlasu
Starosta obce
informoval zastupiteľstvo
o možnosti podania žiadosti o dotáciu na
rekonštrukciu a modernizáciu miestneho rozhlasu na Ministerstvo financií SR. Boli
predostreté dve varianty: 1. Bezdrôtový rozhlas a 2. Drôtový rozhlas.
K uvedenému bodu programu starosta obce informoval poslancov, že telefonicky zisťoval
spokojnosť obcí Radoľa a Horný Vadičov, kde majú skúsenosti s bezdrôtovým rozhlasom.
Kým v Hornom Vadičove vládne spokojnosť, v Radoli ho upozornili na nie najlacnejšiu
údržbu. O slovo sa ďalej prihlásil poslanec Ing. Michal Zajac, ktorý vyjadril názor, že v v obci
by bol vhodný drôtový rozhlas, nakoľko sú zachovalé rozhlasové stĺpy, a údržba je
jednoduchšia. Pri bezdrôtovom rozhlase je životnosť batérií nízka a tak by vznikali
častejšie náklady na údržbu. Následne sa poslanci dohodli že uprednostnia drôtový rozhlas.
Žiadosť o dotáciu tvorí súčasť zápisnice
Hlasovanie o žiadosti o dotáciu na Rekonštrukciu a modernizáciu miestneho rozhlasu.
Za: 5 poslanci

Proti: 0

Zdržal sa: 0

5. Návrh zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena so SSE-D
a.s. Žilina
Predložil starosta obce, ktorý poslancom upresnil, že sa jedná o budovanie siete nn v lokalite
„ HRB“ a vecné bremeno sa týka miestnych komunikácií v tejto lokalite parc. registra „E“ KN
č. 648/1 a 686. Zo strany Obecného zastupiteľstva neboli k predloženému návrhu zmluvy
žiadne pripomienky.
Návrh zmluvy je súčasťou zápisnice.
Hlasovanie za Návrh zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
so SSE –D a.s. Žilina
Za: 5 poslanci

Proti: 0

Zdržal sa: 0

6. Poriadok odmeňovania pracovníkov obce
Poriadok odmeňovania pracovníkov obce Kotrčiná Lúčka obdržalo obecné zastupiteľstvo
v predstihu. Poriadok odmeňovania je v plnej kompetencii starostu obce.
Obecné zastupiteľstvo Poriadok odmeňovania pracovníkov obce zobralo na vedomie
7. Rôzne
- Občianske združenie región 2007-2013 zmluva o poskytovaní služieb pri predkladaní
žiadostí o NFP z jednotlivých operačných programov.
Obecné zastupiteľstvo sa zhodlo na tom, že predložená zmluva je rozsiahla a doporučuje
starostovi obce uzatvárať zmluvy operatívne - vždy po uverejnení výziev o NFP v rámci
jednotlivých operačných programov.
Obecné zastupiteľstvo doporučuje starostovi obce uzatvárať zmluvy operatívne ,
vždy po uverejnení výziev o NFP v rámci jednotlivých operačných programov.
- Žiadosť TJ Kotrčiná Lúčka o dotáciu
Starosta obce - informoval zastupiteľstvo o žiadosti TJ o poskytnutie dotácie vo výške
3.500,- €. Stanovisko o výške a poskytnutí dotácie bolo vydané na predchádzajúcich
zasadnutiach Obecného zastupiteľstva. K možnej zmluve o prenájme športového areálu
starosta uviedol, že predseda TJ Kotrčiná Lúčka p. Janči preposlal e-mail od sponzora TJ fy
MATE s.r.o., kde bola fotokópia zmluvy mesta Žilina s istým nájomníkom. Táto zmluva, ktorá

mala slúžiť ako podklad k Zmluve o prenájom športového ihriska však obsahovo ani vecne
nespĺňala charakter zmluvy o prenájom športového ihriska. Do dnešného dňa nebol
predložený zo strany TJ ďalší návrh zmluvy o prenájme. Poslanci obecného zastupiteľstva
preto doporučili starostovi obce, aby v tejto veci využil právne služby a pripravil návrh zmluvy
zo strany obce. Žiadosť o dotáciu je súčasťou zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo doporučuje starostovi obce, aby v tejto veci využil právne
služby a pripravil návrh zmluvy zo strany obce.
- Žiadosť Občianskeho združenia STOPA AKTIVITY o dotáciu
Starosta obce informoval zastupiteľstvo o žiadosti OZ STOPA AKTIVITY o poskytnutie
dotácie vo výške 300,- € a následne udelil slovo ďalšiemu hosťovi Mgr. Petrovi Madigárovi .
Vo svojom vystúpení predseda OZ STOPA AKTIVITY Mgr. Peter Madigár zdôvodnil
opodstatnenosť žiadosti tým, že združenie sa v minulom roku aktívne podieľalo pri realizácií
Rekonštrukcie obecnej studne, na ktorú sa podarilo obci získať NFP z Programu obnovy
dediny. Žiadosť o NFP vypracoval predseda združenia. Taktiež poukázal na skutočnosť, že
STOPA AKTIVITY každoročne organizuje v spolupráci s Obecným zastupiteľstvom akcie
Deň detí a Mikuláš.
Na vystúpenie Mgr. Petra Madigára reagovala poslankyňa p. Vlasta Hrušková s otázkou
koľko členov má STOPA AKTIVITY. V odpovedi predseda združenia vyjadril názor, že nie je
podstatné koľko členov má OZ, ale práca a jej výsledky. Ďalej vymenoval aktivity, ktoré
vyvíja v súčasnosti ako jej predseda t.j. práca na menších projektoch. Spomenul žiadosť o
dotáciu v programe Orange a o NFP v POD Rekonštrukcia zvonice, kde sa opäť ráta
s dobrovoľníckou prácou STOPY AKTIVITY.
Starosta obce vyjadril názor, že by bolo dobré, keby sa OZ viac zomklo a nestálo len na pár
jednotlivcoch OZ a následne dal hlasovať o odsúhlasenie dotácie pre toto OZ.
Žiadosť o poskytnutie dotácie je súčasťou zápisnice.
Dotáciu Obecné zastupiteľstvo jednohlasne odsúhlasilo s dodatkom, že finančné prostriedky
budú uvoľnené až po ukončení kontroly Hlavnej kontrolórky obce Bc. Lenky Ondrúšovej
o spôsobe použitia poskytnutej dotácie pre OZ na rok 2010 a jej následnom zúčtovaní.
Hlasovanie za dotáciu pre Občianske združenie STOPA aktivity vo výške 300,- EUR
Za: 5 poslanci

Proti: 0

Zdržal sa: 0

- Miestna komunikácia v lokalite „KUČEROVSKÁ“
Starosta obce informoval Obecné zastupiteľstvo o stave výkupu pozemkov na rozšírenie
miestnej komunikácie v tejto lokalite, ktoré odsúhlasilo ešte predchádzajúce zastupiteľstvo.
K úplnému majetkovému vysporiadaniu chýba už len podpis jedného predávajúceho – p.
Pavla Bielika.
Zástupca starostu Bc. Rastislav Synák položil otázku, kde budú p. Remšíkovci v zimnom
období parkovať osobné autá, pretože si nevie predstaviť vzhľadom na šírku komunikácie
zimnú údržbu cesty.
Starosta oboznámil Obecné zastupiteľstvo, že v termíne do 31.03.2011 zvolá stretnutie
vlastníkov nehnuteľností v tejto lokalite, na ktorom sa bude riešiť spôsob financovania
odvodnenia, spevnenia MK ale aj spôsob zimnej údržby, spolu s predchádzajúcou
pripomienkou parkovania.

Obecné zastupiteľstvo berie uvedené informácie na vedomie

8. Diskusia
- starosta obce informoval
Obecné zastupiteľstvo o podaní žiadosti na Slovenský
pozemkový fond o navrátenie respektíve o odkúpenie za symbolickú cenu pozemku – C KN
č. 28/2 školská záhrada do vlastníctva obce.
9. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie, ktorý je súčasťou zápisnice predložila p. Vlasta Hrušková .
10. Záver
Previedol starosta obce, ktorý skonštatoval že zasadnutie zastupiteľstva splnilo svoj účel
a poďakoval prítomným poslancom za účasť.
Zápisnicu zapísala:
Ľubica Bieliková

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

Zápisnicu overili :
Jozef Dlhopolček

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

Bc. Rastislav Synák

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

V Kotrčinej Lúčke, dňa 21.03. 2011

