OBEC KOTRČINÁ LÚČKA
Zápisnica
z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotrčinej Lúčke, konaného
dňa 28.02.2018
Prítomní poslanci: Peter Bielik, Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík
Ospravedlnení poslanci: Vlasta Hrušková, Bc. Rastislav Synák
Hlavná kontrolórka obce : Mgr. Lenka Ondrušová
Hostia : neboli
Program :
1.Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrhovej komisie
2.Návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva
3.Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva
4.Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kotrčiná Lúčka na I. polrok 2018
5.Rôzne
6.Návrh na uznesenie
7.Záver

1. Zahájenie.
Zahájenie 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva (ďalej OZ) previedol starosta obce Jozef
Žabka. Skonštatoval, že sú prítomní traja poslanci a OZ je uznášania schopné. Starosta obce
poveril p. Ľubicu Bielikovú zapísaním zápisnice, overením zápisnice poveril poslancov: Mgr. Petra
Madigára a Mariána Mičíka. Do návrhovej komisie určil poslancov: Petra Bielika a Mgr. Petra
Madigára.
2. Návrh programu rokovania.
Starosta predložil poslancom na schválenie program rokovania zastupiteľstva.
K predloženému návrhu rokovania zastupiteľstva neboli zo strany poslancov žiadne pripomienky.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Kotrčinej Lúčke schvaľuje program rokovania 30. zasadnutia OZ
Počet poslancov : 5
Prítomní poslanci :3 (Peter Bielik, Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík)
Hlasovanie:
Za: 3 ( Peter Bielik, Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3. Kontrola plnenia uznesení predchádzajúcich zasadnutí OZ.
Previedol starosta obce. Skonštatoval že v plnení ostáva uznesenie č. 143 ohľadom Dopravného
projektu obce, napriek tomu, že je vypracovaný. Dopravný projektant Ing. Tichý je dlhšiu dobu
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neprítomný a treba ešte prehodnotiť značenie po schválených projektoch z PRV na rekonštrukciu
miestnych komunikácií a komunikácie zahrnutých vo verejných priestranstiev centra obce.
Ohľadom vyčistenia krovia v okolí cesty III. triedy z Nededze do Kotrčinej Lúčky, ktoré odporučil
poslanec Bc. Rastislav Synák - starosta uviedol, že krovie v našom katastrálnom území čistia
pracovníci dlhodobo nezamestnaní v rámci menších obecných služieb. Zároveň jednal aj so
starostom obce Nededza o vyčistení okolo cesty medzi obcami. Z jednania vyplynulo, bude
oslovený Žilinský samosprávny kraj, (ďalej len ŽSK) nakoľko uvedená cesta patrí pod Správu ciest
ŽSK, ktorá ju musí udržiavať tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na tejto
komunikácií.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Kotrčinej Lúčke berie na vedomie informáciu o plnení uznesení
z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva
Počet poslancov : 5
Prítomní poslanci :3 (Peter Bielik, Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík)
4. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kotrčiná Lúčka na I. polrok 2018.
Predložila hlavná kontrolórka obce Mgr. Lenka Ondrušová. Plán činnosti hlavnej kontrolórky bol
zverejnený v stanovenej lehote v úradnej tabuli a je súčasťou zápisnice Zo strany obecného
zastupiteľstva neboli k plánu činnosti hlavnej kontrolórky žiadne pripomienky.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti Hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok
2018
Počet poslancov : 5
Prítomní poslanci : ( Peter Bielik, Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík )
Hlasovanie:
Za: 3 ( Peter Bielik,
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík)

5.Rôzne.
V rôznom starosta obce predložil na schválenie Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného
bremena č. 394/2017 zo dňa 30. 3. 2017 uzatvorená medzi obcou Kotrčiná Lúčka a akciovou
spoločnosťou Severoslovenské vodárne a kanalizácie. Predmetom dodatku je vecné bremeno na
miestne komunikácie parc. č. 646, 649 a parc č. 684/2 , lokalita obce „ Pod Hrb“ v ktorých je
uložené vodovodné potrubie. Na základe požiadavky katastrálneho úradu sa do dodatku doplnili
adekvátne výmery, ktoré sú doplnené geometrickým plánom č. 46762239-3/2017.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo : schvaľuje
394/2017

Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č.

Počet poslancov : 5
Prítomní poslanci : ( Peter Bielik, Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík )
Hlasovanie:
Za: 3 ( Peter Bielik, Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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Informácie starostu obce o :
- možnosti spoločného projektu obcí Teplička nad Váhom, Gbeľany, Nededza a Kotrčiná Lúčka
cez Mikroregión Terchovská dolina na zriadenie malej kompostárne. Podmienkou na zriadenie
kompostárne je pozemok o výmere 600 m² vo vlastníctve obce resp. formou nájomnej zmluvy.
Ak sa zapojíme do tohto projektu, tak jediný pozemok vo vlastníctve obce je nad futbalovým
ihriskom
- termíne na podanie žiadosti na Úrad vlády SR o poskytnutie dotácie v programe Podpora
rozvoja športu na rok 2018: Rozšírenie detského ihriska v areáli MŠ
- termíne (31.03.2018) na podanie žiadosti o dotáciu podľa § 1 a § 2 Výnosu Ministerstva financií
SR číslo 26825/2005-441 z 9. decembra 2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva
financií Slovenskej republiky na rok 2018: Rekonštrukcia oplotenia cintorína
Mgr. Peter Madigár - kto vykonáva zimnú údržbu v obci?
Starosta obce – Zimnú údržbu MK vykonáva Tomáš Murár, a zatiaľ neboli zo strany obyvateľov
podané žiadne pripomienky.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Kotrčinej Lúčke berie na vedomie informácie starostu obce z bodu
rokovania 5. Rôzne
Počet poslancov : 5
Prítomní poslanci :3 (Peter Bielik, Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík)
6.Návrh na uznesenie.
Návrhy na uznesenia sú súčasťou jednotlivých bodov programu 30. zasadnutia OZ.
7. Záver.
Záver zasadnutia previedol starosta obce Jozef Žabka, ktorý poďakoval poslancom OZ za účasť
a ukončil 30. zasadnutie OZ.

Zápisnicu zapísala:
Bieliková Ľubica

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

Zápisnicu overili:
Mgr. Peter Madigár

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

Marián Mičík

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

V Kotrčinej Lúčke, dňa 07.03.2018

………………………………………
Jozef Žabka
starosta obce
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