OBEC KOTRČINÁ LÚČKA
Zápisnica
zo 14. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotrčinej
Lúčke, konaného dňa 01.03.2012
Prítomní poslanci :
Peter Bielik, Jozef Dlhopolček, Bc. Rastislav Synák, Ing. Michal Zajac , Vlasta Hrušková
Hostia : Ján Slúčik, Pavol Slúčik

Program:
1. Zahájenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrhovej komisie
3. Plán Urbariátu, lesné a pozemkové spoločenstvo Kotrčiná Lúčka – ťažba drevnej
hmoty v lokalite „ Stranie “ a využívanie miestnych komunikácií pri ťažbe
4. Prevádzka Materskej školy v obci
5. Návrh na uznesenie
6. Záver

1.Zahájenie
Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva previedol starosta obce Jozef Žabka, ktorý
privítal zúčastnených poslancov a hostí. Oboznámil zastupiteľstvo o programe rokovania.
Poslanec Jozef Dlhopolček dal návrh na doplnenie programu rokovania o bod) Situácia v TJ
Kotrčiná Lúčka. Starosta obce dal hlasovať Obecnému zastupiteľstvu za doplnený program
rokovania obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie za doplnený program rokovania obecného zastupiteľstva
Za: 5 poslanci
Zdržal sa: 0

Proti: 0

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Starosta obce poveril poslanca Ing. Michala Zajaca zapísovaním zápisnice, určil za
overovateľov zápisnice poslancov: Peter Bielik, Bc. Rastislav Synák a do návrhovej komisie
poslancov : Vlasta Hrušková, Jozef Dlhopolček

3. Plán Urbariátu, lesné a pozemkové spoločenstvo Kotrčiná Lúčka – ťažba drevnej
hmoty v lokalite „ Stranie “ a využívanie miestnych komunikácií
Starosta obce udelil slovo predsedovi Urbariátu Kotrčiná Lúčka Jánovi Slúčikovi, aby
predostrel zámer Urbariátu obecnému zastupiteľstvu. Predseda Urbariátu spolu s členom
výboru Urbariátu Pavlom Slúčikom následne informovali o nutnosti ťažby dreva v tejto
lokalite, nakoľko ťažbu im prikázal ObLÚ Žilina. V časovom horizonte 3 až 5 rokov plánujú
túto ťažbu previesť a pritom využívať miestne komunikácie.

- Starosta obce zástupcov Urbariátu oboznámil so skutočnosťou, že v 2Q/2012 sa bude
miestna komunikácia rekonštruovať z NFP z fondov EÚ. V prípade poškodenia MK pri
doprave vyťaženej drevnej hmoty si obec bude uplatňovať opravu resp. náklady na opravu
tejto MK voči Urbariátu Kotrčiná Lúčka.
Obecné zastupiteľstvo informácie členov Urbariátu Kotrčiná Lúčka a starostu obce
k zámeru ťažby drevnej hmoty a využívanie MK pri ťažbe zobralo na vedomie.

4. Prevádzka Materskej školy v obci
Starosta informoval Obecné zastupiteľstvo o vykonaní prieskum záujmu rodičov
o umiestnenie detí v Materskej škole. Bolo oslovených 15 rodín, ktoré majú deti
v predškolskom veku. Z tohto počtu bolo 10 kladných odpovedí, ostatní neprejavili záujem
o umiestenie detí v našej MŠ. Starosta oslovil aj budúcich obyvateľov obce, ktorí majú
rozostavané rodinné domy a majú malé deti o ich záujme umiestniť svoje ratolesti v MŠ
Kotrčiná Lúčka. Rodičia týchto detí ( jedná sa o cca 9 detí ) nevedia určiť kedy budú
kolaudovať svoje rozostavané rodinné domy, ale pravdepodobne to bude až budúci rok.
Z uvedeného vyplýva, že možnosť umiestnenia svojich detí v MŠ bude až v školskom roku
2013/2014. Starosta ďalej informoval, že bude potrebné urobiť novú finančnú analýzu na
prevádzku MŠ pri počte 10 detí a v prípade neúnosnosti finančného zaťaženia pre obec
neotvárať MŠ v školskom roku 2012/2013. V tomto prípade starosta obce osloví o pomoc pri
umiestňovaní našich deti v MŠ Nededza a MŠ Teplička nad Váhom.
- Poslankyňa Vlasta Hrušková upozornila, že je treba konať rýchlo nakoľko sa blíži termín do
kedy možno podávať prihlášky do MŠ.
Obecné zastupiteľstvo informácie o prevádzke MŠ v obci obce zobralo na vedomie.

5. Situácia v TJ Kotrčiná Lúčka
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo, že výbor TJ Kotrčiná Lúčka odhlasuje
mužstvo TJ Kotrčiná zo súťaže V. ligy sk. Sever. Z tohto dôvodu, bude možne v budúcom
súťažnom ročníku 2012/2013 prihlásiť mužstvo do II. triedy Oblastnej súťaže. Zo strany
mladých futbalistov pretrváva naďalej záujem o futbal, bude však potrebné spojiť sa
s výborom TJ a zvolať členskú schôdzu TJ Kotrčiná Lúčka, na ktorej sa zvolí nový výbor,
nakoľko starý chce odstúpiť. Starosta odporučil futbalistom, ktorí majú naďalej záujem
reprezentovať obec, aby oslovili ďalších futbalistov z okolia, taktiež si vyhliadli trénera
a členov do nového výboru TJ a postupne sa začali pripravovať na novú súťaž.
Obecné zastupiteľstvo informácie o situácií vo futbale v obci zobralo na vedomie.

6. Návrh na uznesenie
Predložil p. Peter Bielik a návrh na uznesenie je súčasťou zápisnice

7. Záver
Previedol starosta obce, ktorý poďakoval poslancom a hosťom za účasť.
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Zápisnicu zapísal :
Ing. Michal Zajac

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

Zápisnicu overili :
Peter Bielik

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

Bc. Rastislav Synák

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

V Kotrčinej Lúčke, dňa 01.03. 2012
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