OBEC KOTRČINÁ LÚČKA
Zápisnica
zo 16. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotrčinej Lúčke,
konaného dňa 10.05.2012
Prítomní poslanci : Peter Bielik, Jozef Dlhopolček, Bc. Rastislav Synák, Ing. Michal Zajac ,
Vlasta Hrušková
Hlavný kontrolór obce : Bc. Lenka Ondrušová
Program :
1. Zahájenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. VZN o verejnom poriadku v obci
5. Smernica o jednotnom postupe pri obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou
6. Prerokovanie platu starostu podľa § 4 ods. 4 zák. č. 253/1994 v znení
neskorších predpisov
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie
10. Záver
1.Zahájenie
Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva previedol starosta obce Jozef Žabka, ktorý
privítal zúčastnených poslancov . Skonštatoval, že sú prítomní všetci poslanci a obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné. Oboznámil ich s programom rokovania a následne dal
hlasovať Obecnému zastupiteľstvu za program rokovania obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie za program rokovania obecného zastupiteľstva
Za: 5 poslanci
Zdržal sa: 0

Proti: 0

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Starosta obce poveril p. Bielikovú zapísaním zápisnice, určil za overovateľov zápisnice
poslancov: Ing. Michala Zajaca a Petra Bielika, a do návrhovej komisie poslancov Jozefa
Dlhopolčeka a pani Vlastu Hruškovú,
3. Kontrola plnenia uznesení (starosta obce)
Previedol starosta obce, ktorý skonštatoval že
priebežne.

prijaté uznesenia sa splnili

a plnia

V plnení stále zostávajú :
- uznesenie č. 28/A /2 ohľadom futbalového ihriska, k čomu starosta uviedol, že sa ešte
počká ako sa vyvinie situácia po skončení futbalových súťaži.

a uznesenie č. 90/B - cenová kalkulácia na miestnu komunikáciu v lokalite „ Božkovec “.
K uvedenému uzneseniu uviedol :
Cenová kalkulácia, zatiaľ nie je vypracovaná. Bola vykonaná obhliadka a predpokladané
náklady by predbežne činili minimálne 3.000,- €. V súčasnosti sa v tejto lokalite nachádza len
jeden rozostavaný dom a doposiaľ sa táto MK nevyužíva. Starosta ďalej podotkol, že
prípadní ďalší stavebníci v tejto časti obce by sa mali združiť a spevniť si túto MK na vlastné
náklady tak, ako ostatní stavebníci v obci, ktorí si budujú svoje rodinné domy v extraviláne
obce. Cenovú kalkuláciu pripraví ešte do zahájenia prác na rekonštrukcii MK v lokalite „ Za
Brodek “, aby poslanci mohli k danej situácii zaujať jasné stanovisko včas.
Splnilo sa uznesenie č. 90/D - cenová kalkulácia na prevedenie náteru strechy a fasády KD.
Náter strechy sa bude vykonávať dodávateľsky a náter fasády sa prevedie svojpomocne.
Náter strechy je kalkulovaný vo výške 1.200,- €. Materiál na fasádu bude stáť cca 400,- až
500,- € v závislosti od rozsahu. Prácu na fasáde vykonajú zamestnanci obce.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie plnenie uznesení z predchádzajúcich
zasadnutí.
4. VZN o verejnom poriadku v obci
Starosta informoval zastupiteľstvo o tom, že obec mala vypracované VZN o verejnom
poriadku v obci a však toto bolo potrebné aktualizovať a z uvedeného dôvodu sa vypracoval
nový dokument VZN. Návrh VZN bol vyvesený v úradnej tabuli dňa 25.04.2012 a zvesený
09.05.2012. Materiál bol Obecnému zastupiteľstvu doručený včas a je súčasťou zápisnice.
Zo strany zastupiteľstva neboli k tomuto návrhu VZN žiadne pripomienky.
Hlasovanie za VZN č. 1/2012 o verejnom poriadku v obci
Za: 5 poslanci
Zdržal sa: 0

Proti: 0

5. Smernica o jednotnom postupe pri obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou
Smernica určuje podmienky, finančné limity a spôsoby pri obstarávaní zákaziek s nízkou
hodnotou. Materiál bol doručený zastupiteľstvu včas a je súčasťou zápisnice.
Zo strany obecného zastupiteľstva neboli k prerokovanému dokumentu žiadne pripomienky
Hlasovanie za Smernicu č. 1/2012 o jednotnom postupe pri obstarávaní zákaziek s
nízkou hodnotou
Za: 4 poslanci
Zdržal sa: 1 ( Ing. Zajac)
Proti: 0

6. Prerokovanie platu starostu podľa § 4 ods. 4 zák. č. 253/1994 v znení neskorších
predpisov
Štatistický úrad Slovenskej republiky dňa 06.03.2012 oznámil priemernú mesačnú mzdu
v hospodárstve Slovenskej republiky za rok 2011, ktorá je 786,- €. Plat starostu sa odvíja od
priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky. V zmysle zákona NR SR č.
253/1994 Zb . o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
a § 4 ods. 4 uvedeného zákona sa plat starostu obce jeden krát ročne prejednáva.
Plat starostu bol prerokovaný poslancami obecného zastupiteľstva, pričom bolo zistené, že
rozsah a náročnosť úloh starostu sa zvýšili za predchádzajúce obdobie a starosta dosiahol
pri zabezpečovaní výkonu prenesenej pôsobnosti štátnej správy a pri výkone samosprávnej
pôsobnosti obce dobré výsledky, ale vzhľadom na finančnú situáciu obce obecné
zastupiteľstvo nemohlo rozhodnúť o zvýšení platu starostu.
Výpočet platu starostu je nasledovný : priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR (786,€) x koeficient pre obce do 500 obyvateľov (1,49) x výška úväzku ( 0,75) = 878,- €. Na
základe vyššie uvedeného obecné zastupiteľstvo schválilo plat starostovi na tej istej úrovni

ako v roku 2011, t. j. 900,- € / mesiac, čo znamená zvýšenie základného platu starostu
o 2,50 %, namiesto 5,14 % z roku 2011.
Obecné zastupiteľstvo konštatovalo, že rozsah a náročnosť úloh starostu sa zvýšili za
predchádzajúce obdobie a starosta dosiahol pri zabezpečovaní výkonu prenesenej
pôsobnosti štátnej správy a pri výkone samosprávnej pôsobnosti obce dobré
výsledky.
Obecné zastupiteľstvo rozhodlo o plate starostu v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona
č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 2
zákona č. 253/1994 Zb. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a
primátorov miest v znení neskorších predpisov o znížení platu starostu z vlaňajšieho
navýšenia 5,14% na 2,50 %. Plat starostu zostáva na sume 900,- €/mesačne od
01.01.2012.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozšírenie okruhu stravníkov OcÚ o starostu obce.
Hlasovalo:
Za: 5 poslanci

Zdržal sa: 0

Proti: 0

7. Rôzne
- starosta obce informoval zastupiteľstvo o verejnom obstarávaní na akciu : Obnova zvonice
a jej okolia. Na celkovom technickom zhodnotení zvonice sa bude podieľať 6 dodávateľov,
všetko z obce.
Obecné zastupiteľstvo informáciu o výsledku verejného obstarávania na akciu :
Obnova zvonice a jej okolia zobralo na vedomie.
- starosta obce informoval zastupiteľstvo, že sa zúčastnil na Valnom zhromaždení Urbariátu
lesného a pozemkového spoločenstva v Kotrčinej Lúčke. Poukázal na skutočnosť , že
požiadal Valné zhromaždenie o súhlas na navážku hliny a stavebných sutí, čo by poslúžilo
na spevnenie brehu multifunkčného ihriska. Člen výboru Urbariátu pán Tulec podotkol, že
obec má dať vypracovať projektovú dokumentáciu a potom môže navážku hliny prevádzať.
Keďže rozpočet obce je zostavený vyrovnaný a to sa ráta aj s investičnými prostriedkami,
nie sú finančné zdroje na vypracovanie projektovej dokumentácie.
Obecné zastupiteľstvo odporučilo starostovi obce navážku hliny a stavebných
odpadov na vyrovnanie a spevnenie brehu pod Viacúčelovým ihriskom previesť, aby
sa predišlo škodám na obecnom majetku.
- starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o tom, že od 01.05. 2012 sú na
Protipovodňových opatreniach zamestnaní 5 pracovníci.
Bc. Synák
kontrolovaní.

pracovníci

zamestnaní

na protipovodňových opatreniach by mali byť

starosta podotkol, že pracovníci boli riadne poučení, a v prípade porušenia pracovnej
disciplíny u jednotlivých pracovníkov bude okamžité ukončenie pracovného pomeru a
prevedie sa nová pracovná zmluva, nakoľko UPSV a R eviduje z našej obce dosť
občanov, ktorí sa uchádzajú o zamestnanie.
- starosta obce ďalej informoval obecné zastupiteľstvo o pripravovaných akciách, ktoré ich
čakajú v najbližšom období:
- Deň matiek sa uskutoční 13.05.2012 o 15,00 hod. v Kultúrnom dome. Starosta
požiadal poslancov, aby boli nápomocní pri zabezpečení akcie.

- Hodová zábava sa uskutoční 26.05.2012 začiatok o 20,00 hod. Cena vstupenky
bude 5,- € a bude možnosť zakúpiť si ju v predpredaji na OcÚ. Začiatok konania svätej
omše v nedeľu 27.05.2012 sa presunie na 10,30 hod. ( bola prevedená konzultácia s
Farským úradom v Gbeľanoch).
- Deň deti sa uskutoční 09.06.2012 na futbalovom ihrisku a bude spojený s otvorením
Viacúčelového ihriska.
- Obec v spolupráci s DHZ pripravuje Jánsku vatru na 23.06. 2012
Obecné zastupiteľstvo uvedené informácie zobralo na vedomie.
starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o potrebe vstupu obce do
občianského združenia TJ Kotrčiná Lúčka, aby nedošlo k zániku TJ a futbalu v obci.
Hlasovanie za členstvo obce v TJ Kotrčiná Lúčka
Za: 5 poslanci
Zdržal sa: 0

Proti: 0

- zástupca starostu Bc. Rastislav Synák informoval obecné zastupiteľstvo o požiadavke na
obec zo strany Rady školy pri ZŠ v Gbeľanoch o príspevok pre zakúpenie hyperaktívnej
tabule pre školu a navrhol prispieť sumou 300,- €.
Hlasovanie za poskytnutie príspevku pre ZŠ Gbeľany vo výške 300,- €
Za: 5 poslanci
Zdržal sa: 0

Proti: 0

8. Diskusia
Jozef Dlhopolček - podal návrh na vybudovanie obecného parkoviska, ktoré by slúžilo
občanom hlavne v zimnom období. K uvedenému diskusnému príspevku poslanci obecného
zastupiteľstva zaujali jednotný názor, že v súčasnej situácii nie sú zdroje na vybudovanie
týchto parkovísk, ale v budúcnosti bude treba nájsť financie na výstavbu týchto parkovísk,
čím by sa hlavne v zime zlepšila možnosť parkovania v obci.
9. Návrh na uznesenie
Predložil p. Jozef Dlhopolček a je súčasťou zápisnice.
10. Záver
Previedol starosta obce, ktorý poďakoval poslancom za účasť.

Zápisnicu zapísala :
Bieliková Ľubica

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

Zápisnicu overili :
Ing. Michal Zajac

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

Peter Bielik

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

V Kotrčinej Lúčke, dňa 14.05.2012

