OBEC KOTRČINÁ LÚČKA
Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotrčinej Lúčke,
konaného dňa 13.12. 2014
Prítomní poslanci : Peter Bielik,
Ospravedlnený

Mgr. Peter Madigár,

Vlasta Hrušková-, Marián Mičík

: Bc. Rastislav Synák

Hlavná kontrolórka obce : Mgr. Lenka Ondrušová
Hostia : predsedníčka miestnej volebnej komisie pani Melánia Slúčiková, Roman Bielik –
predseda DHZ obce, Emília Zajacová , Ing. Michal Zajac
Program :
1. Otvorenie zasadnutia
a) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrhovej komisie
b). oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného
obecného zastupiteľstva
c) zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
d) zloženie sľubu novozvoleného obecného zastupiteľstva
e) vystúpenie novozvoleného starostu obce
2. Prestávka
3. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
4. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva , ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva
5. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
6. Zriadenie komisií, určenie ich náplní práce, voľba ich predsedov a členov komisií
7. Určenie platu starostu obce v rozsahu úväzku určenom obecným zastupiteľstvom
najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie
8. Diskusia
9. Záver
1. Otvorenie
Po štátnej hymne SR previedol starosta obce Jozef Žabka otvorenie ustanovujúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva.
a) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrhovej komisie
Starosta obce poveril p. Ľubicu Bielikovú zapísaním zápisnice, overením zápisnice poveril
p .Petra Bielika a Ing. Michala Zajaca.
b) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o
zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
Predsedníčka miestnej volebnej komisie p. Melánia Slúčiková informovala prítomných
o výsledkoch voľby starostu obce a volieb poslancov do obecného zastupiteľstva
a odovzdala im osvedčenie o zvolení. Oznámenie o výsledku volieb je súčasťou zápisnice.
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c) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
Pani Vlasta Hrušková ako najstaršia z poslancov obecného zastupiteľstva prečítala zákonom
predpísaný sľub starostu obce a pán Jozef Žabka slovom „ Sľubujem “a svojím podpisom
tento sľub potvrdil.
d) zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Novozvolený starosta obce Jozef Žabka vyzval prítomných aby povstali a prečítal zákonom
predpísaný sľub poslancov a zúčastnení poslanci tento sľub slovom „Sľubujem“ a následne
svojím podpisom potvrdili.
e) vystúpenie novozvoleného starostu obce
V úvode svojho vystúpenia poďakoval všetkým voličom za účasť vo voľbách a prejavenú
dôveru tým, ktorí ho volili. Výsledok volieb ho zaväzuje k veľkej zodpovednosti za riadenie
obce a je si vedomý, že nie je len starostom občanov, ktorí mu prejavili dôveru, ale aj tých
ktorí mu dôveru neprejavili. Taktiež poďakoval bývalému obecnému zastupiteľstvu za
spoluprácu. Zhodnotil výsledky volieb a zároveň poukázal na plán činnosti na ďalšie volebné
obdobie, ktorý navrhol v predvolebnej kampani a v ktorom chce pokračovať. Zameria sa
hlavne na otvorenie prevádzky MŠ. Jeho cieľom bude aj zabezpečenie bývania pre mladé
rodiny. Do budúcna uvažuje aj nad kanalizáciou obce. Poukázal na to, že obec nemá toľko
finančných prostriedkov a je odkázaná na čerpanie euro fondov a na prácu a podporu
občianskeho združenia „MAS -Terchovská dolina“. Verí, že za spolupráce s obecným
zastupiteľstvom sa podarí urobiť pre obec čo najviac a spolu s predstavami poslancov sa
skĺbi program a jeho plnenie tak, aby bola spokojnosť jednak zo strany obyvateľov obce ale
aj zo strany obecného zastupiteľstva.
Po vystúpení novozvoleného starostu nasledovala krátka prestávka.
3. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva.
Starosta obce skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní 4 z 5 poslancov a tým je
zastupiteľstvo uznášania schopné. Nikto z poslancov nemal k programu rokovania námietky
a predložil na schválenie program rokovania ustanovujúceho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Program rokovania ustanovujúceho zasadnutia OZ:
1. Otvorenie zasadnutia
a) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrhovej komisie
b). oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného
obecného zastupiteľstva
c) zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
d) zloženie sľubu novozvoleného obecného zastupiteľstva
e) vystúpenie novozvoleného starostu obce
2. Prestávka
3. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
4. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva , ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva
5. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
6. Zriadenie komisií, určenie ich náplní práce, voľba ich predsedov a členov komisií
7. Určenie platu starostu obce v rozsahu úväzku určenom obecným zastupiteľstvom
najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie
8. Diskusia
9. Záver
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Počet všetkých poslancov: 5
Prítomní poslanci : Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík
Hlasovanie: Za: 4 (Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

4. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva , ktorý bude oprávnený zvolávať a
viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Starosta obce predložil návrh, aby obecné zastupiteľstvo poverilo poslanca Mgr. Petra
Madigára, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
v prípadoch, keď zasadnutie nezvolá starosta obce a ani jeho zástupca. Tieto prípady sú
uvedené v § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. K predloženému
návrhu nemal nikto z poslancov pripomienky.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo poveruje poslanca Mgr. Petra Madigára zvolávaním a vedením
zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia
veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov.
Počet všetkých poslancov: 5
Prítomní poslanci : Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík
Hlasovanie: Za: 4 (Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

5. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov.
Starosta obce informoval poslancov o skutočnosti, že za predchádzajúce volebné obdobie sa
uskutočnilo 42 zasadnutí obecného zastupiteľstva. Na základe tejto skutočnosti považuje
zriadenie obecnej rady za zbytočné a predložil návrh na nezriadenie obecnej rady. Ak sa
vyskytne problém, ktorý je potrebné doriešiť nie je problém zvolať zasadnutie obecného
zastupiteľstva a na základe skúseností z minulého obdobia keď všetky zasadnutia boli
uznášaniaschopné.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo rozhodlo o nezriadení obecnej rady.
Počet všetkých poslancov: 5
Prítomní poslanci : Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík
Hlasovanie: Za: 4 (Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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6. Zriadenie komisií, určenie ich náplní práce, voľba ich predsedov a členov komisií.
K tomuto bodu rokovania starosta obce uviedol, že v predchádzajúcom volebnom období ale
aj v minulosti komisie nepracovali s výnimkou komisie pre kultúru a šport. Tak ako
v predchádzajúcom bode programu starosta navrhol poslancom komisie nezriaďovať
a v prípade potreby riešiť veci v zastupiteľstve.
- poslanec Mgr. Peter Madigár navrhol, že by bolo vhodné ( ak sa teda komisie nemajú teraz
vytvárať ) prijať také uznesenie, aby v prípade potreby počas tohto volebného obdobia sa
mohli komisie zriadiť.
- následne starosta pôvodný návrh komisie nezriaďovať stiahol a navrhol poslancom, aby
poslanci nerozhodli o zriadení komisií pri obecnom zastupiteľstve.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo nerozhodlo o zriadení komisií, určenie ich náplní práce, voľba ich
predsedov a členov komisií
Počet všetkých poslancov: 5
Prítomní poslanci : Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík
Hlasovanie: Za: 4 (Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

7. Určenie platu starostu obce v rozsahu úväzku určenom obecným zastupiteľstvom
najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie.
Starosta obce predložil poslancom návrh na určenie platu starostu. K platu starostu uviedol,
že rozsah výkonu funkcie starostu bol určený predchádzajúcim obecným zastupiteľstvom
v zmysle zákona najmenej 90 dní pred voľbami. Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe
údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku
podľa počtu obyvateľov. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. Obecné zastupiteľstvo
môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 70 %.
Priemerná mesačná mzda za rok 2013 bola 824,- €, koeficient podľa počtu obyvateľov je
1,49, takže plat starostu po zaokrúhlení činí 1.228,- €. K platu uviedol, že sa jedná
o základný plat bez navýšenia, pri výkone funkcie starostu na plný úväzok. V zmysle §4 ods.
2 plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v §3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo určuje v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami
mesačný plat starostu vo výške 1.228,- €.
Počet všetkých poslancov: 5
Prítomní poslanci : Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík
Hlasovanie: Za: 4 (Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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8. Diskusia.
- starosta informoval obecné zastupiteľstvo, že do 16.12.2014 treba schváliť rozpočet obce
na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017, aby sa predišlo rozpočtovému provizóriu
v roku 2015 ak by sa rozpočet neschválil v termíne. Preto uviedol, že na 16.12.2015 zvolá
mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Ďalej uviedol, že budúci rok 2015 bude finančne náročný nakoľko bude treba platiť úroky
z krátkodobého úveru až do splatenia tohto úveru po obdŕžaní nenávratných finančných
prostriedkov a taktiež bude sa splácať istina a úroky zo strednodobého úveru na
spolufinancovanie projektu v rámci Poľsko – Slovenskej cezhraničnej spolupráce
- poslanec p. Marián Mičík podotkol, že niektoré miestne komunikácie sú v dezolátnom stave
a bolo by dobré ich rekonštruovať, keďže už sa dobudoval vodovod v obci.
9. Záver.
Záver ustanovujúceho zasadnutia previedol starosta obce, ktorý poďakoval prítomným
poslancom za účasť na zasadnutí.

Zápisnicu zapísala :

Ľubica Bieliková

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

Zápisnicu overili

Peter Bielik

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

Ing. Michal Zajac

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

:

V Kotrčinej Lúčke, dňa 13.12.2014
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