OBEC KOTRČINÁ LÚČKA
Zápisnica
zo 16. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotrčinej Lúčke,
konaného dňa 29.06.2016
Prítomní poslanci : Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík,
Bc. Rastislav Synák
Hlavná kontrolórka obce : Mgr. Lenka Ondrušová
Hostia : neboli
Program :
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrhovej komisie
2. Návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva
4. Stanovisko Hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Kotrčiná Lúčka za rok 2015
5. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky obce Kotrčiná Lúčka za rok 2015
6. Záverečný účet obce Kotrčiná Lúčka za rok 2015
7. Individuálna výročná správa obce Kotrčiná Lúčka za rok 2015
8. Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na II. polrok 2016
9. Prerokovanie funkčného platu starostu obce v zmysle povinnosti vyplývajúcej zo zákona
č. 253/1994 Zb. z. v znení neskorších predpisov
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Návrh na uznesenie
13. Záver

1. Zahájenie.
Zahájenie 16. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva (ďalej OZ) previedol starosta obce
Jozef Žabka. Skonštatoval, že sú prítomní všetci poslanci a OZ je uznášania schopné. Starosta
obce poveril p. Bielikovú zapísaním zápisnice, overením zápisnice poveril poslancov: Mgr. Petra
Madigára a Bc. Rastislava Synáka. Do návrhovej komisie určil poslancov : p. Petra Bielika a p.
Mariána Mičíka.
2. Návrh programu rokovania.
Starosta predložil poslancom na schválenie zmenu programu rokovania OZ a to z dôvodu
stiahnutia bodu 7. Individuálna výročná správa obce Kotrčiná Lúčka za rok 2015, z dôvodu
chýbajúceho stanoviska audítora v zmysle § 20 ods. 3 zákona NR SR č. o účtovníctve (
Individuálna výročná správa obce a súlad s účtovnou závierkou) . Vzhľadom k tomu, že obec
nemá audítorom overenú Individuálnu výročnú správu obce, starosta obce prekladá tento bod
programu na najbližšom zasadnutí OZ. Na základe uvedeného sa body rokovania 8- 13 prečíslujú
na body rokovania 7- 12.
K navrhovaným zmenám programu rokovania nemal nikto z poslancov pripomienky. Následne
starosta predložil na schválenie upravený program rokovania :
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1.
2.
3.
4.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrhovej komisie
Návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva
Stanovisko Hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Kotrčiná Lúčka za rok 2015
Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky obce Kotrčiná Lúčka za rok 2015
Záverečný účet obce Kotrčiná Lúčka za rok 2015
Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na II. polrok 2016
Prerokovanie funkčného platu starostu obce v zmysle povinnosti vyplývajúcej zo zákona č. 253/1994
Zb. z. v znení neskorších predpisov
Rôzne
Diskusia
Návrh na uznesenie
Záver

Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje upravený program rokovania 16. riadneho zasadnutia OZ
Počet poslancov : 5
Prítomní poslanci :5 (Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík, BcRastislav Synák,
Peter Bielik)
Hlasovanie:
Za: 5 ( Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík, Bc. Rastislav Synák, Peter Bielik )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ.
Previedol starosta obce p. Jozef Žabka. Informoval zastupiteľstvo o odporúčaniach advokátskej
kancelárie ADVOKATIS, ktoré sa týkali petícií. Advokátska kancelária odporúča petície prerokovať
v obecnom zastupiteľstve a prijať k nim navrhované uznesenia. Na základe uvedeného starosta
určil všetkých poslancov na overenie petície „ Za výstavbu nájomného bytového domu“, Na
overenie petície „ Proti výstavbe nájomného bytového domu „ určil poslancov : Petra Bielika,
Vlastu Hruškovú, Mgr. Petra Madigára a Bc. Rastislava Synáka a na overenie petície „ Proti výrubu
jedle “ poslancov: Petra Bielika, Vlastu Hruškovú, Bc. Petra Madigára a Mariána Mičíka.
Doporučuje stretnutie čo najskôr a po preverení petícií zvolá mimoriadne zastupiteľstvo, ktoré
príjme uznesenia k týmto petíciam.
K otázke p. Vlasty Hruškovej z predchádzajúceho zasadnutia OZ o dobe platnosti Zmluvy
o poskytnutí stravy, starosta uviedol, že toto preveril a zmluva končí k 30.06.2016. Od 01.09.2016
sa uzatvorí nová zmluva, či to bude poskytovateľ stravy ZŠ Bánová alebo iný subjekt. V prvom
rade pri uzatvorení zmluvy sa bude prihliadať aj na spokojnosť stravníkov.
K uzneseniu ohľadom dopravného značenia starosta uviedol, že toto uznesenie zostáva v plnení.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
Počet poslancov : 5
Prítomní poslanci :5 (Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík, Bc. Rastislav Synák,
Peter Bielik)
4. Stanovisko Hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Kotrčiná Lúčka za rok 2015
Predložila Hlavná kontrolórka obce Mgr. Lenka Ondrušová. Stanovisko Hlavného kontrolóra k
Záverečnému účtu obce za rok 2015 je súčasťou zápisnice. Z pozície kontroly nie sú k
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Záverečnému účtu obce výhrady a doporučuje poslancom Záverečný účet obce schváliť bez
výhrad.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko Hlavného kontrolóra obce k Záverečnému
účtu obce za rok 2015 .
Počet poslancov : 5
Prítomní poslanci :5 (Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík, Bc. Rastislav Synák,
Peter Bielik)

5. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky obce Kotrčiná Lúčka za rok 2015.
Starosta obce oboznámil zastupiteľstvo o vykonaní auditu účtovníctva
za rok 2015, ktorý
previedol Ing. Tibor Bátory, nezávislý audítor. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej
závierky obce Kotrčiná Lúčka za rok 2015 bola doručená zastupiteľstvu v pošte a je súčasťou
zápisnice.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
závierky obce Kotrčiná Lúčka za rok 2015

Správu nezávislého audítora o overení účtovnej

Počet poslancov : 5
Prítomní poslanci :5 (Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík, Bc. Rastislav Synák,
Peter Bielik)
6. Záverečný účet obce Kotrčiná Lúčka za rok 2015.
Záverečný účet obce za rok 2015 bol zverejnený v úradnej tabuli obce po dobu 15 tich dní a to od
02. 06. 2015. Obecnému zastupiteľstvu bol doručený poštou v predstihu. Zo strany obyvateľov
neboli predložené žiadne pripomienky a ani otázky. Návrh záverečného účtu bol predložený aj
nezávislému audítorovi.
Záverečný účet obce za rok 2015 je vo výške 2 001,80 €, 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.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2015
bez výhrad
Počet poslancov : 5
Prítomní poslanci :5 (Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík, Bc. Rastislav Synák,
Peter Bielik)
Hlasovanie:
Za: 5 ( Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík, Rastislav Synák, Peter Bielik )
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku v sume 2 001,80 zisteného podľa
ustanovenia § 16 ods. 6, zákona 583/2004 Z. z. O rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na
fondu

tvorbu rezervného

Počet poslancov : 5
Prítomní poslanci :5 (Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík, Bc. Rastislav Synák,
Peter Bielik)
Hlasovanie:
Za: 5 ( Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík, Rastislav Synák, Peter Bielik )
Proti: 0
Zdržal sa: 0

7. Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na II. polrok 2016
Predložila Mgr. Lenka Ondrušová - Hlavná kontrolórka obce. Návrh plánu činnosti bol zverejnený
v úradnej tabuli obce v zákonom stanovenej lehote a je súčasťou zápisnice.
Kontrolná činnosť na II. polrok 2016 bude zameraná na kontrolu účtovných dokladov a interných
dokladov – dodržanie náležitostí účtovného dokladu, kontrolu pokladničných operácií a vedenia
pokladne a kontrolu pokladne v Materskej škole. K Plánu kontrolnej činnosti nemal nikto
z poslancov pripomienky ani námietky.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán činnosti Hlavnej kontrolórky obce na rok 2015
Počet poslancov : 5
Prítomní poslanci :5 (Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík, Bc. Rastislav Synák,
Peter Bielik)
Hlasovanie:
Za: 5 ( Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík, Bc. Rastislav Synák, Peter Bielik )
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Starosta obce vzhľadom k tomu, že pri vyhlásení voľby hlavného kontrolóra obce došlo
nedopatrením namiesto zvýšenia pracovného úväzku k jeho zníženiu navrhol OZ zvýšiť pracovný
úväzok Hlavnej kontrolórky obce. Ako dôvod zvýšenia uviedol, že rozsah činnosti a objem práce si
vyžaduje niekoľkonásobne viac pracovného času ako je doposiaľ stanovený pracovný úväzok. Pri
kvalitnom výkone kontrolnej činnosti je nutné dôkladné vniknutie do problematiky, čo znamená
prípravu na výkon kontroly, podrobné zisťovanie a preverovanie údajov, výkon samotnej kontroly a
ukončenie kontroly záznamom alebo správou. Okrem vykonávania kontrol v zmysle plánu
kontrolnej činnosti je povinnosťou zo zákona vykonávať kontrolu plnenia uznesení, predkladať
správu o stave vybavovania sťažností a petícií v podmienkach samosprávy, stanoviská k návrhu
rozpočtu, k návrhu záverečného účtu a samozrejme výkon mimoriadnych kontrol. Výkon kontrolnej
činnosti je každý rok časovo náročnejší ako je stanovený doterajší pracovný úväzok. Nevyhnutnou
súčasťou výkonu funkcie je účasť na prednáškach, seminároch a konferenciách organizovaných
pre hlavných kontrolórov Slovenska, čo je takisto nad rámec súčasného pracovného úväzku.
Uviedol, že Hlavná kontrolórka obce sa taktiež pravidelne zúčastňuje zasadnutí obecného
zastupiteľstva, ktoré sú zvolávané cca 11–krát ročne, čo je taktiež časovo náročné. Preto navrhol
poslancom úpravu výšky úväzku pracovného úväzku Hlavnej kontrolórky zvýšiť pracovný úväzok
kontrolórky obce na 0,08 hod., čo predstavuje 3,00 hod./týždenne.
K uvedenému návrhu neboli z radov poslancov žiadne pripomienky a preto starosta predložil
poslancom na hlasovanie návrhy na uznesenie.
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Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zvýšenie pracovného úväzku hlavnej kontrolórky obce od 01.
07.2016 na 0,08 úväzku t.j. 3,00 hod./týždenne
Počet poslancov : 5
Prítomní poslanci :5 (Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík, Bc. Rastislav Synák,
Peter Bielik)
Hlasovanie:
Za: 5 ( Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík, Bc. Rastislav Synák, Peter Bielik )
Proti: 0
Zdržal sa: 0

8. Prerokovanie funkčného platu starostu obce v zmysle povinnosti vyplývajúcej zo
zákona č. 253/1994 Zb. z. v znení neskorších predpisov.
Národná rada Slovenskej republiky zákonom č. 377/2015 Z. z. (ktorý nadobudol účinnosť
1.1.2016) zmenila a doplnila zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.253/1994 Z. z.“)
V § 4 zákona č. 253/1994 Z. z. sa vypustili ods. 4 a ods. 9 čo znamená, že od 1.1.2016 obecné
zastupiteľstvo plat starostu opätovne raz ročne už nebude prerokovávať a plat starostu
odsúhlasený obecným zastupiteľstvom sa v zápisnici zo zasadnutia obecného zastupiteľstva už
nebude uvádzať.
Vzhľadom na to, že Štatistický úrad Slovenskej republiky potvrdil dňa 8.3.2016 priemernú
mesačnú nominálnu mzdu zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky v roku 2015,
ktorá je 883 €, je aktuálne obdobie na rozhodnutie obecného zastupiteľstva o plate starostu obce
podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. od 01.01.2016.
- Mgr. Peter Madigár uviedol, že vzhľadom na výsledky práce starostu by mohol byť tento
minimálny plat starostu aj zvýšený ak je na to finančná situácia.
- starosta uviedol, že momentálna finančná situácia toto neumožňuje, vzhľadom na to, že obec sa
zapojila do 3 projektov na NFP v rámci výziev pre obce do 1000 obyvateľov, čo stálo nemalé
finančné prostriedky.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Kotrčinej Lúčke berie na vedomie, že Štatistický úrad Slovenskej
republiky listom č. 610-789/2016 z 08.03.2016 potvrdil priemernú mesačnú nominálnu mzdu
zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky v roku 2015, ktorá dosiahla 883 € a
nerozhodlo v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov o zvýšení
platu Jozefovi Žabkovi, starostovi obce v dôsledku čoho starostovi obce patrí minimálny plat podľa
§ 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov.
Počet poslancov : 5
Prítomní poslanci :5 (Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík, BcRastislav Synák,
Peter Bielik)
Hlasovanie:
Za: 4 ( Vlasta Hrušková, Marián Mičík, Bc. Rastislav Synák, Peter Bielik )
Proti: 0
Zdržal sa: 1 ( Mgr. Peter Madigár )
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9. Rôzne.
Starosta obce informoval poslancov :
- o žiadosti na posúdenie investičného zámeru „ Animoterapeutické centrum pre deti a mládež so
zdravotným postihnutím “ v lokalite „ Dolná štvrť “ od občianskeho združenia K-7 Psovodizáchranári, ktoré desať rokov pôsobí na Slovensku v oblasti rehabilitácie a terapií so zvieratami
pre ťažko zdravotne, mentálne a zmyslovo postihnuté deti a mládež. V danej lokalite chcú
vybudovať: terapeutický pavilón, ubytovací bezbariérový pavilón pre 5 matiek + dieťa so ZŤP,
kanceláriu správcu + sklad, terapeutickú záhradu s outdoor doplnkami, kruhovú exteriérovú
jazdiareň na hipoterapiu, voľné ustajnenie 1 koňa, spevnené plochy na parkovanie a oplotenie.
Starosta uviedol, že jemu sa zámer celkom pozdáva a vidí tu aj možnosť vytvorenia minimálne 2
pracovných miest pre našich obyvateľov.
Z radov poslancov, ktorí taktiež uvítali tento zámer, vzišla poznámka, že výstavbou v danej
lokalite by sa znehodnotili susedné pozemky a preto doporučili investorovi nájsť v obci vhodnejší
pozemok na výstavbu
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie investičný zámer v lokalite „ Dolná štvrť a doporučuje “
investorovi nájsť vhodnejšiu lokalitu v obci na výstavbu
Počet poslancov : 5
Prítomní poslanci :5 (Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík, Bc. Rastislav Synák,
Peter Bielik)
 o podpísaní Zmluvy o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov s
organizáciou NATUR- PACK, a.s. , Bratislava
 o stretnutí občanov ohľadom aktualizácie PHSR obce na roky 2015 - 2020
 o odhlásení OFK Kotrčiná Lúčka zo súťaže ObFZ Žilina
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie z bodu programu 9. Rôzne
Počet poslancov : 5
Prítomní poslanci :5 (Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík, Bc. Rastislav Synák,
Peter Bielik)

10. Diskusia.
- Bc. Rastislav Synák – kedy sa opravia žľaby položené v miestnej komunikácii „ Za brodek“ ?
- starosta uviedol, že v druhom polroku 2016 po zlepšení finančnej situácie.
11. Návrh na uznesenie.
Predložil Peter Bielik a Návrh na uznesenie je súčasťou zápisnice
12. Záver.
Záver zasadnutia previedol starosta obce p. Žabka, ktorý poďakoval poslancom za účasť.
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Zápisnicu zapísala:
Bieliková Ľubica

…......................................................

Zápisnicu overili:
Bc. Rastislav Synák

…........................................................

Mgr. Peter Madigár

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

V Kotrčinej Lúčke, dňa 13.07.2016

………………………………………
Jozef Žabka
starosta obce
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