OBEC KOTRČINÁ LÚČKA
Zápisnica
z 37. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotrčinej Lúčke,
konaného dňa 22.05. 2014

Prítomní poslanci : Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Ing. Michal Zajac,
Emília Zajacová
Hlavná kontrolórka obce : Mgr. Lenka Ondrušová

Program :
1. Zahájenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
4. Návrh Záverečného účtu obce Kotrčiná Lúčka za rok 2013
5. Rôzne
6. Návrh na uznesenie
7. Záver

1. Zahájenie.
Zahájenie 37. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva previedol starosta obce Jozef
Žabka. Skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní všetci poslanci obecného zastupiteľstva
a je uznášaniaschopné. Vzhľadom k tomu , že k programu rokovania nikto z poslancov
nemal pripomienky a ani návrhy na doplnenie programu rokovania predložil na schválenie
program rokovania Obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
Za: 5 poslanci

Zdržal sa: 0

Proti: 0

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrhovej komisie.
Starosta obce poveril p. Ľubicu Bielikovú zapísaním zápisnice, overením zápisnice poveril
poslancov: p. Petra Bielika a p. Vlastu Hruškovú. Do návrhovej komisie určil poslancov :
Ing. Michala Zajaca a Mgr. Petra Madigára
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ.
Kontrolu plnenia uznesení previedol starosta obce.
Uznesenie ohľadom otvorenia prevádzky MŠ uviedol, že na búracích prácach a menších
stavebných úpravách v budove MŠ pracujú pracovníci, ktorí poberajú aktivačné príspevky.
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Všetky návrhy na stavebné úpravy sociálnych zariadení boli konzultované na RÚVZ Žilina a
ďalšie návrhy na zmenu priestorov Školskej výdajne jedál pri MŠ sa konzultujú operatívne s
dotknutými orgánmi.
Reálna šanca otvorenia MŠ bude september 2015, všetko však závisí od finančných
prostriedkoch obce. Oslovuje aj možných sponzorov, ktorý by nám poskytli buď sponzorské
príspevky, alebo materiál potrebný k stavebným prácam. Taktiež je možné do 31.07.2014
požiadať o NFP na výmenu okien na budove MŠ na Environmentálnom fonde SR. Obec
najskôr vypracuje projekt, ktorý spolu so žiadosťou o NFP do vyššie uvedeného termínu na
fond aj doručí.
Ďalšie uznesenie sa týkalo možnej výstavby energetického nájomného bytového domu.
Starosta podotkol že Obecný úrad čaká na podpísanú delimitáciu zo Slovenského
pozemkového fondu, ktorá by mala prísť na OU poštou v čo najkratšom čase. Jedná sa o
pozemok parcela č. 28/2 pri budove MŠ. Obec následne požiada OÚ, katastrálny odbor o
urýchlený zápis na LV. Následne sa zverejní zámer prenajať tento pozemok záujemcovi,
ktorý by na ňom postavil nájomný bytový dom (NBD). Tento nájomný bytový dom by obec po
získaní dotácie z MDVaRR na technickú vybavenosť NBD a úveru zo ŠFRB odkúpila do
svojho vlastníctva. Po overovaní informácií o financovaní kúpy NBD do vlastníctva obce je
reálna možnosť získania vyššie uvedenej dotácie a úveru.
V plnení stále zostáva uznesenie ohľadom futbalového ihriska.
Obecné zastupiteľstvo zobralo informácie o plnení uznesení na vedomie.
4. Návrh Záverečného účtu obce Kotrčiná Lúčka za rok 2013.
Návrh Záverečného účtu obce Kotrčiná Lúčka bol na zasadnutí Obecného zastupiteľstva
prerokovaný. Všetky informácie ohľadom tohto návrhu predložila p. Ľubica Bieliková,
pracovníčka OcÚ. Zo strany Obecného zastupiteľstva neboli k návrhu Záverečného účtu
obce za rok 2013 pripomienky. Návrh Záverečného účtu obce za rok 2013 bude vyvesený
v úradnej tabuli obce najmenej 15 dní pred jeho schválením obecným zastupiteľstvom. Návrh
je súčasťou zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie návrh záverečného účtu obce za rok 2013.

5. Rôzne.
Informácie starostu obce:
- Hodové slávnosti v obci s pripomenutím si 575. výročia prvej písomnej zmienky o obci – je
zabezpečený program, v ktorom vystúpia folklórne súbory a hudobné skupiny. Na výpomoc
pri organizátorských prácach sa prihlásili mladí ľudia , zabezpečené sú aj predajné stánky .
- ohľadom stavby vodovodu : bola prevedená návšteva v PL, kde bola doručená projektová
dokumentácia zmena stavby pred dokončením „Rozšírenie vodovodu v obci Kotrčiná Lúčka “
Zmena stavby spočíva v tom , že došlo k dohode medzi spoločnosťou SEVAK a.s. a OR
HaZZ SR na umiestnenie hydrantov. Stavebné povolenie nadobudne právoplatnosť 31.
mája 2014. Teraz sa pripravujú podklady pre verejné obstarávanie, aby súťaž mohla byť čo
najskôr zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania. Predpokladaný termín zahájenia
stavebných prác je 08/2014.
- ďalej sa v tomto bode programu rokovania Obecné zastupiteľstvo zaoberalo aj s prípravou
Dňa detí, ktorý v obci je naplánovaný na 08.06. 2014. V prípade nepriaznivého počasia sa
akcia preloží na iný termín.
Obecné zastupiteľstvo zobralo informácie starostu obce na vedomie.
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6. Návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie predložil Ing. Michal Zajac a je súčasťou zápisnice.

7. Záver.
Záver 37. riadneho zasadnutia previedol starosta obce, ktorý poďakoval prítomným
poslancom za účasť.

Zápisnicu zapísala :
Ľubica Bieliková

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

Zápisnicu overili :

Peter Bielik

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

Vlasta Hrušková

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

V Kotrčinej Lúčke, 26.05. 2014
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