OBEC KOTRČINÁ LÚČKA
Zápisnica
z 34. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotrčinej
Lúčke, konaného dňa 14.02.2014
Prítomní poslanci : Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Ing. Michal
Zajac,
Ospravedlnená : Emília Zajacová - PN

Program :
1. Zahájenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrhovej komisie
3. Realizácia projektu PL-SR cezhraničnej spolupráce – Rozšírenie vodovodu
v obci Kotrčiná Lúčka
4. Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy vodovodného potrubia
umiestneného v cestnom telese/cestných pomocných pozemkoch medzi obcou
a ŽSK so SC ŽSK
5. Situácia ohľadom prevádzky MŠ
6. Návrh na uznesenie
7. Záver

1. Zahájenie.
Otvorenie 34. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva previedol starosta obce
Jozef Žabka. Skonštatoval , že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné a predložil na
schválenie program rokovania Obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
Za: 4 poslanci

Zdržal sa: 0

Proti: 0

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrhovej komisie.
Starosta obce poverill p. Bielikovú zapísaním zápisnice, overením zápisnice poveril
poslancov: Vlastu Hruškovú a Ing. Michala Zajaca. Do návrhovej komisie určil poslancov :
Mgr. Petra Madigára a Petra Bielika.
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3. Realizácia projektu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL – SK 2007 - 2013.
Starosta uviedol, že pred 4 rokmi obec v projekte nebola úspešná, ale v tomto projekte
cezhraničnej spolupráce sa ušetrili finančné prostriedky. Zo strany partnerov na poľskej
strane bola oslovená naša obec, či sme už dielo nezrealizovali a ak nie tak či máme o projekt
ešte záujem. Problém je v tom , že je potrebné doriešiť všetky potrebné dokumenty od
stavebných počínajúc. Stanoviská dotknutých orgánov k projektu sú až na Správu ciest ŽSK
predložené. ŽSK realizoval rekonštrukciu cesty III. triedy cez eurofondy a udržateľnosť tohto
projektu skončí až v roku 2016. Od zhotoviteľa rekonštrukcie má 5 ročnú záručnú lehotu na
stavbu komunikácie a bude potrebné vyhnúť sa zásahu do cestného telesa, aby nedošlo k
jeho poškodeniu. Stretnutie zo zástupcami SC ŽSK bude v pondelok 17. 02. 2014 o 10.00 h
na ktorom bude doriešená situácia priamo v teréne. Na základe stretnutia na pôde ŽSK
s podpredsedom ŽSK - Ing. Jozefom Štrbom a riaditeľom odboru dopravy a regionálného
rozvoja ŽSK - Ing. Ivanom Mokrým starosta vyjadril presvedčenie, že dôjde k dohode obce
so SC ŽSK a následne do konca mája by mohlo byť Okresným úradom Žilina, odbor
životného prostredia vydané stavebné povolenie na projekt a môže sa pristúpiť k verejnému
obstarávaniu na zhotoviteľa stavby. Verejné obstarávanie bude zverejnené na portáli ÚVO
a pôjde o podlimitnú zákazku.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie informácie starostu obce o situácií
ohľadom realizácie projektu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL–SR 2007
– 2013.
Ďalej starosta predložil obecnému zastupiteľstvu na schválenie Partnerskú zmluvu v rámci
Programu cezhraničnej spolupráce PL – SR 2007 – 2013 a realizáciu projektu č.
WTSL. 01.02.00 – 12 – 177/10 s názvom „ Zvyšovanie kvality infraštruktúry životného
prostredia “ medzi obcami Stryszawa, Kotrčiná Lúčka a Brzeźnica.
Starosta ďalej poukázal na § 6 bod 9 tejto zmluvy , kde partneri zodpovedajú za škody . Z
uvedeného vyplýva , že koordinácia musí byť v zhode.
Podľa posledných informácií sa možno zvýši spolufinancovanie zo strany obce z 5% na 9% z
celkových nákladov projektu.
Hlasovanie:
Za: 4 poslanci

Zdržal sa: 0

Proti: 0

4. Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy vodovodného potrubia
umiestneného v cestnom telese/cestných pomocných pozemkoch medzi obcou
a ŽSK so SC ŽSK.
Starosta predložil poslancom Zmluvu o úhrade nákladov na vyvolané úpravy vodovodného
potrubia umiestneného v cestnom telese/cestných pomocných pozemkoch medzi obcou
a ŽSK so SC ŽSK. Táto zmluva je podmienkou na vydanie súhlasného stanoviska SC ŽSK
k stavebnému povoleniu. Po ukončení udržateľnosti projektu, t. j. po 5 rokoch sa uvedená
zmluva prevedie na SEVAK a.s. Žilina. Zo strany obecného zastupiteľstva neboli
k predloženej zmluve žiadne výhrady a pripomienky a tak starosta dal hlasovať za túto
zmluvu.
Hlasovanie:
Za: 4 poslanci

Zdržal sa: 0
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Proti: 0

5. Situácia ohľadom prevádzky MŠ
Starosta oboznámil Obecné zastupiteľstvo o podaných žiadostiach na RÚVZ Žilina,
Inšpektorá práce a OR HaZZ v Žiline , ktoré sa týkali vyjadrení ohľadom prevádzky
schopnosti budovy MŠ. Všetky stanoviská vyššie uvedených orgánov boli negatívne, čo
znamená, že budova MŠ nie je schopná prevádzky. Za danej situácie treba začať so
stavebnými úpravami v budove MŠ a robiť všetko preto, aby prevádzka MŠ začala od
01.09.2015.
-p. Vlasta Hrušková navrhla, aby starosta obce preveril aká je možnosť podania žiadosti na
MŠVVaŠ SR bez súhlasných stanovísk RUVZ, IP a OR HaZZ.
Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce navštíviť Okresný úrad Žilina, odbor
školstva a v spolupráci so Spoločným školským úradom vo Varíne riešiť situáciu
otvorenia MŠ v obci od 01.09.2015.

6. Návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie predložil Mgr. Peter Madigár a je súčasťou zápisnice.

7. Záver.
Záver 34. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva previedol starosta obce, ktorý
poďakoval prítomným poslancom za účasť.

Zápisnicu zapísala :
Ľubica Bieliková

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

Zápisnicu overili :

Ing. Zajac Michal

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

Vlasta Hrušková

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

V Kotrčinej Lúčke, 14. 02. 2014
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