OBEC KOTRČINÁ LÚČKA
Zápisnica
z 38. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotrčinej Lúčke,
konaného dňa 26.06.2014
Prítomní poslanci : Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Ing. Michal Zajac,
Ospravedlnená : 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. Rozpočtové opatrenie 1/2014
5. I. Úprava rozpočtu obce na rok 2014
6. Správa nezávislého audítora o vykonaní účtovného auditu za rok 2013
7. Stanovisko Hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2013
8. Záverečný účet obce za rok 2013
9. Výročná správa obce za rok 2013
10. Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce na II. Polrok 2014
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Návrh na uznesenie
14. Záver

1. Zahájenie.
Otvorenie 38. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva previedol starosta obce Jozef
Žabka. Skonštatoval, že na rokovaní sú prítomní 4 poslanci z 5, takže je uznášania schopné.
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky k programu rokovania, ktorý poslanci
obdŕžali v pošte a starosta ho následne predložil na schválenie.
Hlasovanie:
Za: 4 poslanci

Zdržal sa: 0

Proti: 0

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrhovej komisie.
Starosta obce poveril p. Bielikovú zapísaním zápisnice, overením zápisnice poveril
poslancov: Ing. Michala Zajaca a Mgr. Petra Madigára . Do návrhovej komisie určil
poslancov : p. Petra Bielika a p. Vlastu Hruškovú.
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3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ.
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva previedol
starosta obce. Uznesenia týkajúce sa otvorenia prevádzky MŠ sa plnia priebežne.
Pracovníci, ktorí sa podieľajú na aktivačných prácach v obci pracujú na stavebných úpravách
v budove MŠ len v prípade nepriaznivého počasia.
Starosta ďalej informoval obecné zastupiteľstvo o podpísanej delimitácii Slovenského
pozemkového fondu (SPF). Bola podaná žiadosť na Okresný úrad Žilina, katastrálny odbor
o urýchlený zápis delimitácie z SPF na list vlastníctva obce.
V plnení zostáva uznesenie ohľadom prieskumu záujmu našich občanov o bývanie
v plánovanom nájomnom bytovom dome. Tento prieskum sa prevedie až po zápise
delimitácie. Taktiež zostáva v plnení aj uznesenie týkajúce sa futbalového ihriska. K tomuto
uzneseniu dodal, že ihrisko využíva len OFK Kotrčiná Lúčka a občania, tak by snáď bolo
dobré toto uznesenie zrušiť. Starosta uviedol, že sa stretne s p. Macekom Stanislavom
a prerokuje akým spôsobom sa dokončí umelý trávnik medzi futbalovým a viacúčelovým
ihriskom.
Obecné zastupiteľstvo zobralo informácie o plnení uznesení na vedomie .
4. Rozpočtové opatrenie 1/2014.
Rozpočtové opatrenie sa navrhlo na základe predpisu o postupe a zaraďovaní prostriedkov
zo ŠR a EU do rozpočtu obce . Rozpočtové opatrenie predložila p. Bieliková Ľubica,
pracovníčka Obecného úradu
Príjmy sa navrhli na celkové zvýšenie o sumu 1.882,- € a to na základe príjmových
položiek zo štátneho rozpočtu a na položkách za spotrebu energií od Telekomu a Farského
úradu, na ktorých k 22.06.2014 bolo zvýšené plnenie rozpočtu
Pri úprave výdavkovej časti rozpočtu obce sa zvyšujú výdavky celkom o 1.738,- €, z toho
bežné výdavky sa zvyšujú o 1.028,- €.Jedná sa o výdavky pod kódom zdroja 111 – štátny
rozpočet Prezidentské voľby 2014 a zvýšenia na základe vytvorenia nového pracovného
miesta na úseku Chráneného pracoviska. Kapitálové výdavky sa zvyšujú o sumu 710,- €,
čo predstavujú náklady za projektové dokumentácie k stavbe „ Rozšírenie vodovodu v obci
Kotrčiná Lúčka “. Tieto by nám však mali byť refundované vo výške 95 % po realizácií
projektu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL – SK 2007 – 2013.
Rozpočtové opatrenie č. 1/2014 bolo poslancom doručené v pošte a je súčasťou zápisnice.
Rozpočtové opatrenie 1/2014 zobralo Obecné zastupiteľstvo na vedomie
5. I. Úprava rozpočtu obce na rok 2014.
Materiál bol zastupiteľstvu doručený v pošte a je súčasťou zápisnice. Obecné zastupiteľstvo
obdŕžalo počítačovú zostavu plnenie príjmov a plnenia výdavkov ako aj návrh na úpravu
položiek na ktorých sa plnenie rozpočtu prekračuje a taktiež aj predpokladané plnenie.
Navrhovaný rozpočet po zmenách : Príjmy : 97.568,- € - Výdaje: 97.424,- € = Prebytok :
144,- €.
Zo strany obecného zastupiteľstva neboli podané žiadne pripomienky ani výhrady k
navrhovanej úprave rozpočtu obce. Starosta tak predložil poslancom na schválenie I. Úpravu
rozpočtu obce na rok 2014.
Hlasovanie:
Za: 4 poslanci

Zdržal sa: 0
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Proti: 0

6. Správa nezávislého audítora o vykonaní účtovného auditu za rok 2013.
Starosta obce oboznámil zastupiteľstvo o vykonaní auditu účtovníctva za rok 2013, ktorý
previedla firma EPA konzult s.r.o. a predložil Obecnému zastupiteľstvu výrok a správu
k účtovnej závierke obce Kotrčiná Lúčka od nezávislého audítora. Správa k účtovnej
závierke pre obecné zastupiteľstvo obce Kotrčiná Lúčka je súčasťou zápisnice .
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie Správu nezávislého audítora o vykonaní
auditu účtovnej závierky za rok 2013

7. Stanovisko Hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2013.
Predložila Hlavná kontrolórka obce Bc. Lenka Ondrušová. Stanovisko je súčasťou
zápisnice, taktiež bolo stanovisko doručené zastupiteľstvu v pošte.
Obecné zastupiteľstvo v Kotrčinej Lúčke zobralo na vedomie Stanovisko hlavného
kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2013 .

8. Záverečný účet obce za rok 2013.
Materiál bol zastupiteľstvu doručený v pošte. Návrh záverečného účtu obce bol vyvesený
vo vývesnej tabuli od 23.05.2014 do 22.06.2014. Zo strany obyvateľov neboli predložené
žiadne pripomienky a ani otázky. Návrh záverečného účtu bol predložený aj nezávislému
audítorovi. Súčasťou záverečného účtu za rok 2013 je príloha č. 1. o plnení príjmov
a výdavkov obce za rok 2013.
Záverečný účet obce za rok 2013 je vo výške 6.030,37 € , tvoria ho finančné prostriedky
na bežných účtoch a pokladne obce. Tieto finančné prostriedky sa navrhujú použiť na tvorbu
rezervného fondu.
Zo strany obecného zastupiteľstva neboli k predkladanému Záverečnému účtu obce
žiadne pripomienky a tak poslanci pristúpili k hlasovaniu.
Hlasovanie za schválenie Záverečného účtu obce za rok 2013 :
Za: 4 poslanci

Zdržal sa: 0

Proti: 0

Hlasovanie za schválenie celoročného hospodárenia za rok 2013 bez výhrad :
Za: 4 poslanci

Zdržal sa: 0

Proti: 0

Hlasovanie za tvorbu RF vo výške 6.030,37 € z prebytku hospodárenia za rok 2013 :
Za: 4 poslanci

Zdržal sa: 0

Proti: 0

9. Výročná správa obce za rok 2013.
Výročnú správu obce za rok 2013 predložil starosta obce. Výročná správa nadväzuje na
Záverečný účet obce za rok 2013 . Výročnú správa obce za rok 2013 obdŕžali v pošte a
je súčasťou zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie predloženú Výročnú správu obce za rok
2013.
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10. Návrh plánu kontrolnej činnosti a hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2014.
Návrh plánu kontrolnej činnosti a hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2014 predložila Mgr.
Lenka Ondrušová, hlavná kontrolórka obce. Návrh plánu činnosti bol vyvesený vo vývesnej
tabuli obce od 11.06. 2014 a zvesený dnes t.j. 26.06.2014. Návrh plánu je súčasťou
zápisnice. K návrhu nemal nik z poslancov pripomienky a tak starosta požiadal poslancov
o jeho schválenie.
Hlasovanie:
Za: 4 poslanci

Zdržal sa: 0

Proti: 0

11. Rôzne.
Informácie starostu obce:
- zo zasadnutia Združenia obci Mikroregión Terchovská dolina ( MTD ) : ponuka na
vypracovanie PHSR pre celý MTD a pre jednotlivé obce Združenia
- účasť starostu na Rade školy ZŠ Gbeľany ( voľba nového riaditeľa ZŠ) : riaditeľom ZŠ
sa stal Mgr. Juraj Repáň
- z rokovania na STS v Krakówe ohľadom vysvetlení ohľadom zmien v projekte „ Rozšírenie
vodovodu v obci Kotrčiná Lúčka “ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL – SK 2006
- 2013
- ohľadom stavby vodovodu : prebieha verejné obstarávanie ( VO ) a dnes výberová
komisia otvárala obálky č. 1 – požadované prílohy k VO. Z celkového počtu 7 uchádzačov
boli do súťaže vybraní len 5 uchádzači , nakoľko jedna obálka nebola doručená na adresu
verejného obstarávateľa t.j. obce, a druhá obálka prišla o 1,45 hod. neskôr ako bol termín
doručenia cenových ponúk. Obálky č. 2, ktoré tvoria kritéria vybratých uchádzačov budú
komisiou otvárané dňa 07.07.2014
- ponuka na odkúpenie pozemku parc. C KN 230/11 ostatné plochy o výmere 756 m2 , ktorá
bola doručená na Obecný úrad dňa 24.06.2014 a podalo ju Spoločenstvo „ Hrb “ Kotrčiná
Lúčka. Táto parcela slúži ako prístupová komunikácia pre už rozostavané rodinné domy
a pre pozemky, kde sa plánuje výstavba rodinných domov, avšak starosta uviedol, že na
komunikáciu nebolo vydané stavebné povolenie a, že z nej nie je odvedená dažďová
voda. Poslanci zaujali stanovisko, že treba pre všetkých stavebníkov v obci zaujať rovnaký
meter a odporučilo starostovi odpovedať Spoločenstvu listom, v ktorom mu oznámi, že v
takomto stave nie je možné prístupovú komunikáciu od nich odkúpiť.
Obecné zastupiteľstvo zobralo informácie starostu obce na vedomie.
Obecné zastupiteľstvo odporučilo starostovi obce informovať listom Spoločenstvo „
Hrb “ o stanovisku obecného zastupiteľstva k ponuke na kúpu prístupovej
komunikácie.

12. Diskusia.
Starosta zhodnotil Hodové slávnosti a Deň detí. Skonštatoval, že obidve akcie sa vydarili
a poďakoval poslancom za spoluprácu na nich. Taktiež aj vyzdvihol pomoc pri organizácií
týchto akcií zamestnancov OcÚ ako aj pracovníkov, ktorí vykonávajú aktivačnú činnosť
v obci.

13. Návrh na uznesenie .
Návrh na uznesenie predložila p. Vlasta Hrušková a tento návrh na uznesenie je súčasťou
zápisnice.
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14. Záver.
Záver 38. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva previedol starosta obce, ktorý
poďakoval prítomným poslancom za konštruktívni prístup k rokovaniu a za účasť.

Zápisnicu zapísala :
Ľubica Bieliková

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

Zápisnicu overili :

Ing. Michal Zajac

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

Mgr. Peter Madigár

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

V Kotrčinej Lúčke, 26.06. 2014
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