OBEC KOTRČINÁ LÚČKA
Zápisnica
z 5. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotrčinej Lúčke,
konaného dňa 28.04.2011
Prítomní poslanci : Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Bc. Rastislav Synák, Ing. Michal Zajac
Ospravedlnený : Jozef Dlhopolček
Kontrolórka obce : Bc. Lenka Ondrušová

Program:
1. Zahájenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení (starosta obce)
4. Plnenie rozpočtu obce za 1 Q/2011
5. Návrh I. úpravy rozpočtu obce na rok 2011
6. Správa hlavného kontrolóra obce o výsledku následnej kontroly a spôsobe
použitia dotácie od obce v TJ Kotrčiná Lúčka a OZ Stopa aktivity
7. Pracovný poriadok zamestnancov obce Kotrčiná Lúčka
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. Záver

1.Zahájenie
Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva previedol starosta obce p. Jozef Ţabka, ktorý
privítal zúčastnených poslancov . Program jednania bol doručený zastupiteľstvu včas a
starosta obce dal hlasovať za program rokovania obecného zastupiteľstva
Hlasovanie za program rokovania obecného zastupiteľstva
Za: 4 poslanci
proti: 0
zdržal sa: 0
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Starosta obce poveril p. Bielikovú zapísaním zápisnice a Ing. Zajaca a Bc. Synáka
overením zápisnice. Do návrhovej komisie navrhol poslancov p. Petra Bielika a p. Vlastu
Hruškovú

3. Kontrola plnenia uznesení (starosta obce)
Previedol starosta obce, ktorý skonštatoval, ţe zostáva v plnení uznesenie č. 28/A)2 –
stretnutie starostu s právnikom za účelom zmluvy o nájme s TJ Kotrčiná Lúčka.
Plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí zobralo obecné zastupiteľstvo na
vedomie.

4. Plnenie rozpočtu obce za 1 Q/2011
Materiál k plneniu rozpočtu za 1. Q. 2011 bol doručený zastupiteľstvu včas a je súčasťou
súčasťou zápisnice .
Príjmy sú 25.013,31 € , čo predstavuje plnenie rozpočtu obce na 36,17 % .
Výdavky sú 20.702,97 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu obce na 30,14 %.
K plneniu rozpočtu obce neboli zo strany OZ pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo plnenie rozpočtu obce za 1Q/2011 zobralo na vedomie .
5. Návrh I. úpravy rozpočtu obce na rok 2011
Návrh úpravy rozpočtu predkladala pracovníčka obecného úradu p. Bieliková. Úprava
rozpočtu obce je z dôvodu predpokladaného
povýšenia finančných prostriedkov na
jednotlivých poloţkách programového rozpočtu. Návrh I. úpravy rozpočtu obce na rok 2011
je súčasťou zápisnice.
Pripomienky zo strany zastupiteľstva k samostatnej úprave rozpočtu neboli.
Hlasovanie za Návrh I. úpravy rozpočtu za rok 2011
Za: 4 poslanci

proti: 0

zdržal sa: 0

Obecné zastupiteľstvo uložilo pracovníčke Obecného úradu vystavovať
plnenia rozpočtu vždy k poslednému dňu jednotlivých štvrťrokov .

zostavy

6. Správa hlavného kontrolóra obce o výsledku následnej kontroly a spôsobe použitia
dotácie od obce v TJ Kotrčiná Lúčka a OZ Stopa aktivity
Predkladala hlavná kontrolórka obce Bc. Lenka Ondrušová a materiál je súčasťou
zápisnice. Prevedenou kontrolou neboli zistené ţiadne zásadné nedostatky. Hlavná
kontrolórka doporučuje hlavne dodrţiavať VZN č. 7/2007 o poskytovaní dotácií, konkrétne
§ 8 podľa ktorého sú organizácie alebo jednotlivci povinní predkladať písomnú správu
o pouţití dotácie do 31. 1. nasledujúceho roka na Obecný úrad. Správa o výsledku kontroly
je súčasťou zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo správu hlavného kontrolóra obce o výsledku následnej
kontroly a spôsobe použitia dotácie od obce v TJ Kotrčiná Lúčka a OZ Stopa
aktivity zobralo na vedomie

7. Pracovný poriadok zamestnancov obce Kotrčiná Lúčka
Predkladal starosta obce Kotrčiná Lúčka. Materiál bol zastupiteľstvu doručený včas a je
súčasťou zápisnice. Pracovný poriadok je v plnej kompetencii starostu obce .
Predložený pracovný poriadok zamestnancov obce Kotrčiná Lúčka zobralo Obecné
zastupiteľstvo na vedomie .
8. Rôzne
- Deň matiek - posedenie pri príleţitosti Dňa matiek sa uskutoční 8. mája v sále
Kultúrneho domu Kotrčiná Lúčka . Začiatok podujatia je stanovený na 16. 00 h.
Program zabezpečí kultúrna komisia, občerstvenie zabezpečí Obecný úrad. Je potrebné
dodrţať rozpočet na plánovanú akciu.

Prípravu sály prevedie obecné zastupiteľstvo a pracovníčka obecného úradu v sobotu 7.
mája 2011
Pripomienka :
p. Synák - deti sa sťaţujú, ţe im nie je umoţnený vstup so Kultúrneho domu, a tým sa im
neumoţňuje nacvičovanie programu na deň matiek.
p. Bieliková - nie si vedomá toho, ţe by neumoţnila deťom vstup do Kultúrneho domu. Deti,
ktoré majú od 11 - 13 rokov nie je moţné nechať bez dozoru samé v budove. Pokiaľ je
známe, tak prejavili záujem o nacvičovanie len 3 dievčatá. Tak tieţ im bol umoţnený aj deň
a to v piatok od 13 .00 h do 14.30 h a to po dohode s nimi.
Prípravu kultúrneho podujatia pri príležitosti
zobralo na vedomie

Dňa matiek

obecné zastupiteľstvo

Starosta obce informoval zastupiteľstvo o podaných ohláseniach na drobné stavby, ktoré
bude riešiť komisia stavebného poriadku. Jedná sa o osem ohlásení, ktorých predmetom sú
chatky do výmery 25m2 , oplotenia pozemkov a drobné stavby, ktoré budú plniť doplnkovú
funkciu k hlavnej stavbe.
Informáciu o podaných ohláseniach drobných stavieb obecné zastupiteľstvo zobralo
na vedomie
- ďalej starosta obce poukázal na skutočnosť , ţe obec je povinná zamestnať pracovníka,
ktorý bude mať na starosti prevádzkovanie pohrebiska – pohrebné sluţby. Pracovník musí
mať odbornú skúšku a osvedčenie o ukončení odbornej prípravy. Po zváţení obecné
zastupiteľstvo doporučilo starostovi obce osloviť p. Ondreja Káčerika.
Obecné zastupiteľstvo doporučilo starostovi obce osloviť p. Ondreja Káčerika
ohľadom správcovstva cintorína.
p. Synák - ako je to so ţiadosťou o poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti , ktorá
sa týka ochrany pred povodňami.
p. Ţabka – obec podá ţiadosť do 10.5.2011 na ÚPSVR Ţilina s tým, ţe od 1.6. 2011
zamestná na ochranu pred povodňami dvoch pracovníkov.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie
pracovných miest na ochranu proti povodniam.

informácie

starostu

o vytvorení

9. Diskusia
- p. Synák poukázal na znečistenú lokalitu obce dolného konca .Jedná sa extavilán obce
úsek začiatok katastra po prvé obývané domy. Je potrebné poţiadať občanov dolného
konca , aby ustriehli kto v uvedenej časti obce znečisťuje okolie a prírodu. Obec by mala
osadiť tabuľu so Zákazom sypania smetí. Zároveň je potrebné aj vyčistiť okolie potoka
a orezať stromy. V tejto časti obce sa zdrţuje vysoká zver, ktorá znepríjemňuje prejazd
osobným automobilom.
- p. Synák informoval o sponzorskom dare, ktorý obec obdrţí v priebehu budúceho týţdňa .
Jedná sa o oblečenie pre hasičov v počte 16 k s nohavíc a 16 ks tričiek. Zo strany obce
je potrebné zakúpiť len bundy s potlačou na chrbte HASIČI KOTRČINÁ LÚČKA .
- p. Hrušková - ako to bude s obnovením MŠ v obci. V Nededzi, kde pracuje ako riaditeľka
je uţ teraz plný stav
a predpoklad na umiestnenie dieťaťa z inej obce nebude moţný
s výnimkou detí predškolského veku..
- starosta obce uviedol, ţe v budúcom školskom roku 2011/2012 je veľmi malý počet detí
takţe nie je moţné MŠ prevádzkovať.

- p. Synák – je záujem zvonku o súkromnú MŠ, vec je prípravnom riešení o spôsobe
prevádzkovania MŠ.
-p. Synák – posvätenie domu smútku na kaplnku - po jednaní na cirkevnom úrade
vyplynulo, ţe pokiaľ nebude mať obec nájomnú zmluvu s cirkvou na dlhodobé uţívanie
Domu smútku posvätenie nebude moţné. Jedná sa hlavne o tom, aby v budúcnosti nemohla
byť Kaplnka zneuţitá na iné ako cirkevné účely.
- starosta obce na základe kompetencií zástupcu starostu odporučil p. Synákovi prejednať
návrh zmluvy s Biskupským úradom Ţilina resp. s Farským úradom Gbeľany na dlhodobé
uţívanie Domu smútku.
10.Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie na uznesenie predloţil poslanec p. Peter Bielik. Predloţený návrh na
uznesenie je súčasťou zápisnice.
11. Záver
Zasadnutia previedol starosta obce p. Ţabka, ktorý poďakoval prítomným poslancom za
účasť.
Zápisnicu zapísala:
Bieliková Ľubica

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

Zápisnicu overili:
Ing. Zajac Michal

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

Bc. Synák Rastislav

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

V Kotrčinej Lúčke, dňa 03. mája 2011

