OBEC KOTRČINÁ LÚČKA
Zápisnica
z 9. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotrčinej Lúčke,
konaného dňa 27.10.2011
Prítomní poslanci : Peter Bielik, Jozef Dlhopolček, Vlasta Hrušková, Bc. Rastislav Synák,
Ing. Michal Zajac
Kontrolórka obce : Bc. Lenka Ondrušová

Program:
1. Zahájenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Monitorovacia správa k plneniu rozpočtu obce za I. polrok 20111
5. Plnenie rozpočtu obce k 30. 9. 2011
6. Návrh III. úpravy rozpočtu obce na rok 2011
7. VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. Záver

1.Zahájenie
Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva previedol starosta obce Jozef Ţabka, ktorý
privítal zúčastnených poslancov . Program rokovania bol doručený zastupiteľstvu včas.
Starosta obce dal hlasovať Obecnému zastupiteľstvu za program rokovania obecného
zastupiteľstva
Hlasovanie za program rokovania obecného zastupiteľstva
Za: 5 poslancov
Zdrţal sa: 0

Proti: 0

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Starosta obce poveril p. Ľubicu Bielikovú zapísaním zápisnice, za overovateľov zápisnice
určil poslancov p. Petra Bielika a Ing. Michala Zajaca. Do návrhovej komisie navrhol
poslancov p. Vlastu Hruškovú a p. Jozefa Dlhopolčeka

3. Kontrola plnenia uznesení (starosta obce)
Previedol starosta obce, ktorý skonštatoval, ţe :
- uznesenie č. 46, ohľadom zvolania stretnutia vlastníkov lokality obce dolný koniec za
účelom prevedenia vodovodných prípojok - stretnutie bolo zvolané, šachty pod vodovodné
prípojky by sa mali začať koncom októbra.

- uznesenie č. 52, ktoré sa týka návrhu Coop Jednota Ţilina na vysporiadanie pozemku zo strany obce bol poštou odoslaný list, v ktorom bola informácia o prijatom uznesení, ale do
dnešného dňa sa Jednota neozvala.
- uznesenie č. 53/D)1, sťaţnosť od majiteľa nehnuteľnosti p. Stanislava Ţabku bolo splnené
a taktieţ sa odoslalo vyrozumenie sťaţovateľovi.
- uznesenie č. 53/D/2, v Zmluve o dielo : Viacúčelové ihrisko je zapracovaná klauzula, ţe
konečná cena za dielo je pevná a nemenná a sú v nej zahrnuté všetky náklady súvisiace s
prevádzaním diela.
- uznesenie č. 55/B, osvetlenie pomocného futbalové ihriska s umelým povrchom bude
samostatne merateľné.
boli splnené a zostáva v plnení:
- uznesenie č. 28/A)2, ktoré sa týka vyuţitia právnej sluţby pri vysporiadaní resp uţívaní
futbalového ihriska.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie plnenie uznesení z predchádzajúcich
zasadnutí obecného zastupiteľstva.

4. Monitorovacia správa k plneniu programového rozpočtu obce za I. polrok 2011
( starosta obce, pracovníčka OcÚ)
Obec Kotrčiná Lúčka hospodárila v priebehu I. polroka 2011 na základe schváleného
rozpočtu na rok 2011, ktorý bol zostavený ako programový. Programový rozpočet Obce
Kotrčiná Lúčka na rok 2011 bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 9/A)2 dňa
13.01.2011 ako vyrovnaný. V monitorovacej správe je priebeţné plnenie rozpočtu podľa
jednotlivých programov obce. V hospodárení sú zahrnuté jednak príjmy obce ako aj
výdavky . Monitorovacia správa je súčasťou zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo v Kotrčinej Lúčke zobralo na vedomie monitorovaciu správu
o vecnom a finančnom plnení programového rozpočtu obce za I. polrok 2011.

5. Plnenie rozpočtu obce k 30. 9. 2011 ( starosta obce, pracovníčka OcÚ)
Materiál bol doručený zastupiteľstvu v čas. Materiál je súčasťou zápisnice. Pracovníčka
OcÚ informovala zastupiteľstvo o zostatku finančných prostriedkov k 30.9. 2011 na
beţných účtoch a pokladni OcÚ.
Obec k 30. 9. 2011 disponuje s finančnou čiastkou 29.971,09 EUR.
Pripomienka:
p. Synák - programe 04 , cintorínske sluţby je prekročený rozpočet na poloţke upratovanie
Domu smútku.
Pracovníčka OcÚ Bieliková - v II. zmene úpravy rozpočtu bol na tejto poloţke rozpočet
upravený , avšak dohody sa vyplácali do 7 mesiaca 2011. Z tohto dôvodu je plnenie
rozpočtu na poloţke vyššie.
Obecné zastupiteľstvo v Kotrčinej Lúčke plnenie rozpočtu za I. aţ III. Q 2011 zobralo
na vedomie.

6. Návrh III. úpravy rozpočtu obce na rok 2011 ( starosta obce, pracovníčka OcÚ)
Materiál bol zastupiteľstvu doručený včas a je súčasťou zápisnice. III. Zmena úpravy
rozpočtu obce za III. Q. 2011 vznikla na základe poloţiek rozpočtu kde sa rozpočet
prekročil, novo vzniknutých poloţiek a taktieţ investičnej časti rozpočtu obce, kde sa
budovala miestna komunikácia v lokalite Kučerovská. Obec uzatvorila zmluvu s Úradom
práce sociálnych vecí a rodiny v Ţiline podľa ktorej zamestnáva 4 pracovníkov na proti
povodňových opatreniach. ( aktivačné práce) Pracovníci sú zamestnaní na obci od 01.06.
2011 do 30.11.2011. Na účet obce prichádzajú finančné prostriedky pre pracovníkov vo
výške 95% z celkových mzdových nákladov zo štátneho rozpočtu. Obec z vlastných
prostriedkov hradí 5% mzdové náklady, a v plnej výške materiálové náklady a sluţby (
materiál, benzín, pracovné náradie, pracovné a ochranné pomôcky, stravovanie atď. )
Pri plnení rozpočtu obec zapojila do príjmov aj čerpanie Rezervného fondu ( ďalej len RF)
a to na základe vzniknutých investičných výdavkov. Celkové čerpanie RF je k 30.9.2011
7.120,62 €
V súvislosti s poplatkom za komunálny odpad, separovaný odpad a drobný stavebný odpad
starosta informoval o spoločnom postupe ZMOS Horného Povaţia pri stanovovaní výšky
poplatku. Starosta obce ďalej uviedol, ţe pri zostavovaní rozpočtu na r. 2012 -2014 na
úseku príjmov je pravdepodobnosť zvýšenia poplatku za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad, nakoľko obec dotuje vývoz odpadu vo výške cca 35 % z celkových
nákladov.
Zo strany zastupiteľstva neboli k návrhu III. úpravy rozpočtu obce predkladané ţiadne
pripomienky.
Hlasovanie za III. zmenu v úprave rozpočtu obce
Za: 5 poslancov

Zdrţal sa: 0

Proti: 0

Hlasovanie za pouţitie Rezervného fondu obce na investičné výdavky vo výške
7 120,62 €
Za: 5 poslancov

Zdrţal sa: 0

Proti: 0

7. VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier ( starosta obce )
Starosta obce predloţil na schválenie VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier na
území obce Kotrčiná Lúčka. Návrh VZN č.1/2011 bol vyvesený v úradnej tabuli obce a je
súčasťou zápisnice.
Pripomienky k predkladanému VZN zo strany obyvateľov ani obecného zastupiteľstva
neboli.
Hlasovanie za VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier
Za: 5 poslancov

Zdrţal sa: 0

8. Rôzne
Starosta obce predloţil OZ informácie ktoré sa týkali :

Proti: 0

- starosta obce - na základe informácií od poslankyne p. Vlasty Hruškovej rodičia detí
predškolského veku sa domáhajú otvorenia MŠ v obci. Zatiaľ v obci je 11 detí vo veku 2-4
rokov, ktoré by mohli eventuálne od 01.09.2012 navštevovať zariadenie MŠ. Tento počet
detí je stále nedostatočný, čo by sa prejavilo vo výške poplatku. Vzhľadom k tomu, ţe
k otvoreniu MŠ je potrebné previesť rekonštrukciu budovy MŠ ( minimálne sociálne
zariadenia a vykurovanie ) náklady na obnovenie chodu MŠ budú vysoké a z vlastných
zdrojov nezrealizovateľné. Na kompletnú rekonštrukciu budovy MŠ starosta vidí riešenie len
cez NFP z eurofondov.
- Bc. Rastislav Synák navrhol riešenie dočasne zriadiť triedu MŠ v priestoroch zasadačky
Obecného úradu. Priestory by boli upravené pre deti. Potrebné je zvolať rodičov maloletých
detí a podľa záujmu by bola trieda MŠ zriadená v zasadačke OcÚ.
Obecné zastupiteľstvo doporučilo starostovi obce
pripraviť finančnú analýzu
nákladov na prevádzku MŠ a následne zvolať rodičov detí predškolského veku na
stretnutie, kde budú informovaní o moţnosti otvorenia MŠ.
Obecné zastupiteľstvo uloţilo Bc. Rastislavovi Synákovi preveriť na Krajskom
školskom úrade v Ţiline
moţnosť zriadenia a podmienky prevádzkovania MŠ
v priestoroch zasadačky OcU.
- sťaţnosti od obyvateľky obce p. Ivany Šmehýlovej na susedské a medziľudské vzťahy
v lokalite obce „ Mikulášovec “ .
- o návšteve MVDr. Ivety Bukovčákovej s právnym zástupcom advokátskej kancelárie
HAGARA a spol., ktorá upozornila Obecný úrad na skutočnosť, ţe zamokanie rodinného
domu ktorého je spoluvlastníčkou je zapríčinené odtokovými výpustami z Obecného úradu.
Toto tvrdenie starosta odmietol. Zároveň podotkla, ţe ak nenastane náprava, pristúpia
majitelia nehnuteľnosti na odstavenie odpadového kanála pri rodinnom dome č. s. 73 .
Starosta obce informoval zastupiteľstvo, ţe s pani Bukovčákovou previedol obhliadku
pozemku, taktieţ oslovil aj pána Michala Drábika, či súhlasí s prevedením kanála na
daţďovú vodu cez jeho pozemok. Po všetkých riešených alternatívach vyplynulo, ţe
východiskovým riešením pre Obecný úrad je spustiť zvody z budovy Obecného úradu do
ţumpy.
Obecné zastupiteľstvo informácie starostu obce zobralo na vedomie.
- starosta informoval zastupiteľstvo o stretnutí starostov Mikroregiónu Terchovskej doliny,
kde sa riešil aj vstupný poplatok za členstvo v Oblastnej organizácií ( DMO ) v zmysle
zákona č. 91/2010 Zb. z. o podpore cestovného ruchu v rámci MTD, ktorý je vo výške
3000,- €. V tejto súvislosti uviedol, ţe je potrebné prehodnotiť uznesenie predchádzajúceho
Obecného zastupiteľstva. Podľa najnovších informácií, ktoré na stretnutí odzneli nie je pre
obec vhodné do DMO vstupovať, pretoţe v obci nie sú ţiadne ubytovacie kapacity. Tým
pádom nie je stanovený ubytovací poplatok, z ktorého by sa hradilo členské tejto
organizácií. Členstvo je vhodné pre obce, v ktorých je rozšírený turizmus a ubytovacie
sluţby. V prípade rozvoja cestovného ruchu v obci je moţné do tejto organizácie(ak vznikne)
vstúpiť aj neskôr.
Hlasovanie za zrušenie uznesenia č. 04/7/2010
Za: 5 poslancov

Zdrţal sa: 0

Hlasovanie proti členstvu v Oblastnej
Mikroregiónu Terchovská dolina
Za: 5 poslancov

organizácií

Zdrţal sa: 0

Proti: 0
cestovného

ruchu
Proti: 0

v rámci

9. Diskusia

Starosta obce:
- je potrebné doplniť kontajnery na separovaný zber, hlavne plasty a sklo, nakoľko na
zberných miestach tieto kontajnery kapacitne nestačia.
- posedenie s dôchodcami, termín je na 12. 11. 2011 o 16.00 hod. v Kultúrnom dome
12. Návrh na uznesenie
Predloţila p. Vlasta Hrušková a návrh na uznesenie je súčasťou zápisnice

13. Záver
Previedol starosta obce, ktorý poďakoval poslancom za účasť.

Zápisnicu zapísala :
Bieliková Ľubica

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

Zápisnicu overili :
Bielik Peter

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

Ing. Zajac Michal

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

V Kotrčinej Lúčke, dňa 02.11. 2011

