OBEC KOTRČINÁ LÚČKA
Zápisnica
z 34. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotrčinej Lúčke, konaného dňa
15.08.2018
Prítomní poslanci : Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Bc. Rastislav Synák
Hlavná kontrolórka obce : Mgr. Lenka Ondrušová
Hostia : neboli
Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrhovej komisie
Návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
Informácia starostu obce o činnosti v oblasti stavebného poriadku
Určenie volebného obvodu a počtu poslancov vo funkčnom období 2018-2022
Určenie výkonu funkcie starostu vo funkčnom období 2018-2022
Rôzne
Návrh na uznesenie
Záver

1. Zahájenie.
Zahájenie 34. zasadnutia Obecného zastupiteľstva (ďalej OZ) previedol starosta obce Jozef
Žabka. Skonštatoval, že sú prítomní štyria poslanci a OZ je uznášania schopné. Starosta
obce poveril p. Ľubicu Bielikovú zapísaním zápisnice, overením zápisnice poveril poslancov:
p. Petra Bielika a p. Vlastu Hruškovú. Do návrhovej komisie určil poslancov:Mgr. Petra
Madigára a Bc. Rastislava Synáka.
2. Návrh programu rokovania.
Starosta predložil poslancom na schválenie program rokovania zastupiteľstva.
Pripomienka - Mgr. Peter Madigár podal návrh na doplnenie ďalšieho bodu rokovania
obecného zastupiteľstva a to o Návrh na prerokovanie platu starostu obce.
Po akceptovaní pripomienky dochádza k zmene programu rokovania obecného zastupiteľstva
a to tak, že bod programu rokovania Plat starostu obce za zaradí ako bod 7. a pôvodné body
rokovania 7. až 9. sa prečíslujú ako bod 8. až 10.
Program rokovania po predložení doplnenia programu rokovania bude program rokovania
zastupiteľstva nasledovný:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrhovej komisie
Návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
Informácia starostu obce o činnosti v oblasti stavebného poriadku
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

Určenie volebného obvodu a počtu poslancov vo funkčnom období 2018-2022
Určenie výkonu funkcie starostu vo funkčnom období 2018-2022
Prerokovanie platu starostu obce
Rôzne
Návrh na uznesenie
Záver

Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Kotrčinej Lúčke schvaľuje
zasadnutia OZ

doplnený program rokovania 34.

Počet poslancov : 5
Prítomní poslanci :4 (Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár , Bc. Rastislav Synák)
Hlasovanie:
Za: 4 (Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Peter Madigár , Bc. Rastislav Synák )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí.
Starosta obce informoval zastupiteľstvo, že z predchádzajúceho zasadnutie OZ neboli prijaté
uznesenia, ktoré vyžadovali plnenie.
p. Hrušková – ako je to s posunutím autobusového spoja do Žiliny z 11.00 hod na 10.00 hod.
podľa požiadavky Mgr. Hruškovej Moniky?
Starosta uviedol, že nakoľko sa jedná len o jednu pripomienku, ale preverí na túto možnosť
listom SAD Žilina a VÚV Žilinského samosprávneho kraja.
Mgr. Madigár Peter – navrhol urobiť o tomto posunutí urobiť dotazník, aby sa vyjadrili občania.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich
zasadnutí
Počet poslancov : 5
Prítomní poslanci :4 (Vlasta Hrušková, Peter Bielik, Mgr. Peter Madigár , Bc. Rastislav Synák)

4. Informácia starostu obce o činnosti v oblasti stavebného poriadku.
Predložil starosta obce. Správa o činnosti na úseku stavebného poriadku je súčasťou zápisnice.
Starosta obce skonštatoval, že za hodnotené obdobie bolo vydaných:
- Stavebné povolenia - 52 z toho:
Výstavba nových rodinných domov: 32
Prestavby, prístavby existujúcich rodinných domov: 5
Rekreačné chaty: 3
Výstavba inžinierskych sietí: 7
Stavby prevyšujúce výmeru 25 m2: 4
Prístupové komunikácie: 1
- Rozhodnutie o umiestnení stavby – 3
- Búracie povolenia - 1
- Rozkopové povolenia – 11
- Zmena užívania stavby - 1
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- Ohlásenia drobných stavieb – 96
- Kolaudačné rozhodnutia – 42, z toho:
Novostavby rodinných domov: 29
Prestavby, prístavby existujúcich rodinných domov: 1
Rekreačné chaty: 2
Inžinierske siete: 8
Stavby prevyšujúce výmeru 25 m2: 2
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Informácia starostu obce o činnosti v oblasti
stavebného poriadku
Počet poslancov : 5
Prítomní poslanci :4 (Peter Bielik, Mgr. Peter Madigár, Vlasta Hrušková, Bc. Rastislav Synák)
5. Určenie volebného obvodu a počtu poslancov vo funkčnom období 2018-2022.
Dňa 10.07.2018 predseda NR SR vyhlásil na deň 10. novembra voľby do územnej
samosprávy. Ide o voľby primátorov, starostov a poslancov miest a obcí a v termíne do
17.08.2018 nariadil určiť volebné obvody a počty poslancov zastupiteľstiev na celé funkčné
obdobie. Podľa § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného
práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade
s rozhodnutím predsedu Národnej rady SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
zo dňa 10. 7. 2018 zverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, starosta informoval
poslancov OZ o vytvorení jedného volebného obvodu.
Podľa § 11 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. z. v znení neskorších predpisov
informoval OZ o počte poslancov nad 500 obyvateľov, kde je možnosť určiť počet poslancov 5
až 7. Navrhol OZ , aby zvážilo počet poslancov, nakoľko pri súčasnom počte obyvateľov,
ktorých je k dnešnému dňu 541, a priklonilo sa k počtu 5 poslancov na celé funkčné obdobie
2018-2022.
.Mgr. Peter Madigár, vyslovil názor, že pri súčasnom počte obyvateľ postačuje 5 poslancov, čo
v prepočte vychádza cca 100 obyvateľov na jedného poslanca
S týmto názorom poslanca Mgr. Petra Madigára sa stotožnili všetci prítomní poslanci OZ a tak
starosta predložil OZ na schválenie uznesenie.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Kotrčinej Lúčke
určuje v zmysle § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014
Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a v súlade s rozhodnutím
predsedu Národnej rady SR
o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré bolo uverejnené v Zbierke zákonov
Slovenskej republiky, pod č. 203/2018 Z. z. a § 11 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. z.
v znení neskorších predpisov: A) Jeden volebný obvod č. 1 pre celú obec Kotrčiná Lúčka a
B) pre volebný obvod č. 1 - 5 poslancov obecného zastupiteľstva Kotrčiná Lúčka na celé
volebné obdobie r. 2018-2022.
Hlasovanie:
Za: 4 (Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Peter Madigár , Bc. Rastislav Synák )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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6. Určenie výkonu funkcie starostu vo funkčnom období 2018-2022.
V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, predložil starosta obce poslancom OZ návrh, aby starostovi obce
Kotrčiná Lúčka určilo na celé funkčné obdobie 2018- 2022 rozsah výkonu starostu na plný
úväzok. Svoj návrh odôvodnil tým, že dôvodu plnenia stále sa rozširujúcich sa povinností
vyplývajúcich z verejnej funkcie starostu si vyžaduje plný úväzok, tak ako bolo tomu aj
v končiacom volebnom období 2014-2018.
K uvedenému návrhu nemali poslanci žiadne pripomienky a námietky.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Kotrčinej Lúčke určuje rozsah výkonu starostu na funkčné obdobie
2018-2022 na plný úväzok
Počet poslancov : 5
Prítomní poslanci :4 (Peter Bielik, Mgr. Peter Madigár, Vlasta Hrušková, Bc. Rastislav Synák)
Hlasovanie:
Za: 4 (Peter Bielik, Mgr. Peter Madigár, Vlasta Hrušková, Bc. Rastislav Synák)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7. Prerokovanie navýšenia platu starostu obce.
Návrh na prerokovanie platu predložil Mgr. Peter Madigár. Návrh odôvodnil tým, že starosta je
vo funkcii od roku 2010 a do dnešného dňa mal len základnú mzdu, vyplývajúcu zo zákona č.
253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest.
Poukázal na dosiahnuté výsledky od roku 2010 a taktiež poukázal na prísun finančných
prostriedkov do obce posledných 8 rokov, ktorý činí k dnešnému dňu cca 950.000,- €.
Pre podrobnejší obraz uviedol prísun účelovo viazaných dotácií:
r. 2011 - Rekonštrukcia Miestneho rozhlasu
- 10 000,- €
Elektrická prípojka k viacúčelovému ihrisku, rekonštrukcia zvonice
- 10.000,- €
Rekonštrukcia zvonice
3.500,- €
r. 2012 - Viacúčelové ihrisko
- 70.800,- €
Rekonštrukcia zvonice
3.500,- €
r. 2013 - Rekonštrukcia MK „ Za brodek“
- 39.000,- €
r. 2014 - Rozšírenie vodovodu v obci
- 494.000,- €
r. 2015 - Rekonštrukcia MŠ
- 39 900,- €
r. 2017 - Autobusová zástavka
2.000,- €
V súčasnosti má obec podpísané zmluvy:
- o nenávratné finančné prostriedky s Slovenskou pôdohospodárskou agentúrou z PRV
2014-2018 pre obce v celkovej výške : 175.300,- €
Tieto sa použijú na Rekonštrukciu miestnych komunikácií – („ Dolina, Za višnie “) a na
Úpravu verejných priestranstiev centra obce Kotrčiná Lúčka..
- mesiaci júl obci bolo poskytnutých na Rekonštrukciu oplotenia cintorína z MF SR 10.000,- €
Ďalej v tomto roku boli schválené ďaľšie projekty a prebieha príprava zmlúv na:
- Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrného domu ( zateplenie, výmena okien
a plynového kotla) vo výške : 81.000,- €
- Rekonštrukciu požiarnej zbrojnice vo výške: 14.100,- €
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Na základe dosiahnutých výsledkov činnosti starostu obce navrhol obecnému zastupiteľstvu
navýšenie platu starostu obce podľa § 4, ods. 2 druhá veta zák. č. 253/1994 Zb. z. o platových
pomeroch primátorov miest a starostov obcí o 20 % na zostávajúce 4 mesiace funkčného
obdobia.
Bc. Rastislav Synák sa spýtal aký dopad to bude mať na rozpočet obce na rok 2018
Pracovníčka OcÚ p. Ľubica Bieliková uviedla, že necelých 1.700,- € za tieto štyri mesiace
a podľa plnenia rozpočtu obce na rok 2018 k 31.07.2018 nebude potrebné navyšovať bežné
výdavky na položke mzdy a platby do poisťovní na kóde rozpočtu 01.1.1 - Administratíva,
správa obce.
Následne obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenie:
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Kotrčinej Lúčke v zmysle zák. č. 369/1990 Zb. z.: A) konštatuje, že
vzhľadom na dobrú finančnú situáciu obce a aktivitu starostu obce pri získavaní finančných
prostriedkov počas celého funkčného obdobia 2014 – 2018 obecné zastupiteľstvo môže
rozhodnúť o zvýšení platu starostovi obce, B) rozhodlo o plate starostu v zmysle § 11 ods.
4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 4 ods.
2 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 obce zvyšuje od
01.08.2018 plat podľa § 3 ods. 1 o 20%
Počet poslancov : 5
Prítomní poslanci :4 (Peter Bielik, Mgr. Peter Madigár, Vlasta Hrušková, Bc. Rastislav Synák)
Hlasovanie:
Za: 4 (Peter Bielik, Mgr. Peter Madigár, Vlasta Hrušková, Bc. Rastislav Synák)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
8. Rôzne.
Starosta obce informoval OZ o dvoch doručených žiadostiach formou e- mailu od pána Petra
Košúta. Jedná sa zo strany žiadateľa o odkúpenie alebo prenájom parc. CKN 661 a 641,
ktoré by slúžili ako parkovisko. Ďalšia žiadosť sa týka rekonštrukcie prístupovej cesty
k novostavbe jeho rodinnému domu.
K žiadostiam starosta obce uviedol, že nakoľko žiadosti boli doručené len včera resp. jedna
bola doplnená len dnes nebol priestor na ich posúdenie a navrhol poslancom zobrať ich na
vedomie a prerokovať ich na najbližšom zasadnutí OZ ako samostatný bod programu
rokovania.
Bc. Rastislav Synák uviedol, že email od pána Košúta obdŕžal tiež, čo potvrdili aj ostatní
poslanci OZ
Starosta obce ďalej informoval OZ o stave projektov z PRV 2014-2020 a ich realizácie.
Uviedol, že mal rozhovory s dodávateľmi stavieb a nakoľko sa jedná o zákazky, ktoré boli
podpísané z ich strany ešte v r. 2016 a už nepočítali s ich realizáciou, hľadali voľnejšie termíny
na realizáciu a tak je predpoklad, že zákazky budú realizované do konca septembra 2018.
K projektu Úprava verejných priestranstiev centra obce Kotrčiná Lúčka uviedol, že komunikuje
emailom s riadiacim orgánom PPA o celkovej realizácií projektu, nakoľko PPA urobila
korekcie resp. označila ako neoprávnené aktivity v rozpočte na takmer všetky objekty SO 04 –
Drobná architektúra a nie je jasné či treba realizovať aj tieto objekty a bude potrebné tieto
objekty dofinancovať z vlastných zdrojov, čo by malo za následok prehodnotiť investičné
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zámery z predchádzajúceho zasadnutia OZ, aby nebolo potrebné zobrať úver na
dofinancovanie projektu.
Mgr. Peter Madigár informoval poslancov o stretnutí s o občanmi priamo dotknutými touto
stavbou a projektantom tejto stavby, aby sa vyjadrili k sadovníckym úpravám pri ich
pozemkoch. Stretnutie sa uskutoční dňa 20.08.2018 v KD.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie starostu a poslancov OZ z tohto bodu
programu rokovania
Počet poslancov : 5
Prítomní poslanci :4 (Peter Bielik, Mgr. Peter Madigár, Vlasta Hrušková, Bc. Rastislav Synák)
9 .Návrh na uznesenie.
Návrhy na uznesenia sú súčasťou jednotlivých bodov programu 34. zasadnutia Obecného
zastupiteľstva.
10. Záver.
Záver zasadnutia previedol starosta obce Jozef Žabka, ktorý poďakoval poslancom OZ za
účasť a ukončil 34. zasadnutie OZ.

Zápisnicu zapísala:
Bieliková Ľubica

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

Zápisnicu overili :
Vlasta Hrušková

….....................................................

Peter Bielik

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

V Kotrčinej Lúčke, dňa 21.augusta 2018

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