OBEC KOTRČINÁ LÚČKA
Zápisnica
zo 17. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotrčinej Lúčke,
konaného dňa 28. 07. 2016
Prítomní poslanci : Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Marián Mičík, Bc. Rastislav Synák
Ospravedlnený : Mgr. Peter Madigár
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. Rozpočtové opatrenie č. 2/2016
4. II. úprava Rozpočtu obce Kotrčiná Lúčka na rok 2016
5. Vybavenie petície „ Za“ výstavbu nájomného bytového domu
6. Vybavenie petície „ Proti“ výstavbe nájomného bytového domu
7. Vybavenie petície „ Proti“ výrubu stromu – Jedľa Douglaská
8. Návrh na uznesenie
9. Záver

1. Zahájenie.
Zahájenie 17. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva (ďalej OZ) previedol
starosta obce Jozef Žabka. Skonštatoval, že sú prítomní štyria poslanci a OZ je uznášania
schopné. Starosta obce poveril p. Ľubicu Bielikovú zapísaním zápisnice, overením zápisnice
poveril poslancov: p. Vlastu Hruškovú a Petra Bielika. Do návrhovej komisie určil poslancov :
p. Mariána Mičíka a Bc. Rastislava Synáka.
2. Návrh programu rokovania.
Starosta predložil poslancom na schválenie program rokovania zastupiteľstva. K programu
rokovania nemal nikto z poslancov pripomienky.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania 17.mimoriadneho zasadnutia OZ
Počet poslancov : 5
Prítomní poslanci :4 (Vlasta Hrušková,Peter Bielik, Marián Mičík, Bc. Rastislav Synák)
Hlasovanie:
Za: 4 ( Vlasta Hrušková, Peter Bielik, Marián Mičík, Bc. Rastislav Synák )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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3. Rozpočtové opatrenie č. 2/2016.
Materiál bol doručený zastupiteľstvu pošte a je súčasťou zápisnice.
Príjmy sa navrhli na celkové zvýšenie o sumu oproti 1 zmene o sumu 1255,- € celková úprava
rozpočtových príjmov je na sume 167 667, €
Vo výdavkovej časti rozpočtu obce sa previedol len presun na prekračujúcich položkách. Výdavky
zostávajú na tej istej úrovni ako boli upravené po I. zmene rozpočtu, teda na výške 165 559,- €

Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 2/2016
Počet poslancov : 5
Prítomní poslanci :4 (Vlasta Hrušková,Peter Bielik, Marián Mičík, Bc. Rastislav Synák)
4. II. úprava Rozpočtu obce Kotrčiná Lúčka na rok 2016.
Materiál bol zastupiteľstvu doručený v pošte. Obecné zastupiteľstvo obdržalo počítačovú zostavu
plnenie príjmov a plnenia výdavkov ako aj návrh na úpravu položiek na ktorých sa plnenie
rozpočtu prekračovalo .
Príjmy sa upravovali na základe oznámení UPSVaR Žilina, konkrétne pre pracoviská chránených
pracovísk, zvýšeného príjmu za stravné obyvatelia obce, zaúčtovania spotreby plyn v obecnom
byte a o transfer z MŠVVaŠ SR- prostriedky na školstvo.
Výdavky zostali na tej istej úrovni ako za 1Q/2016, len sa presúvali na základe oznámení
UPSVaR Žilina- Chránené pracoviská a na položkách kde bola nutná úprava rozpočtu.
Zo strany obecného zastupiteľstva neboli podané žiadne pripomienky k navrhovanej úprave
rozpočtu obce . Materiál k II. úprave rozpočtu obce je súčasťou zápisnice .

Plnenie príjmov k 31. 6. 2016 je 90 517,97- €
Čerpanie výdavkov k 31. 6. 2016 je 88 853,26 - €
Navrhovaný rozpočet po zmenách :
Príjmy: 167.667,00 €

Výdaje: 165.559,00 €

Zostatky finančných prostriedkov k 30. 6. 2016
Pokladnice: 678,00 €
Bankové účty: 3.922,23 €
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje II. úpravu rozpočtu obce Kotrčiná Lúčka za rok 2016
Počet poslancov : 5
Prítomní poslanci : 4 ( Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Bc. Rastislav Synák, Marián Mičík )
Hlasovanie:
Za: 4 (Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Bc. Rastislav Synák, Marián Mičík )
Proti: 0
Zdržal sa: 0

5. Vybavenie petície „ Za“ výstavbu nájomného bytového domu.
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Starosta obce Jozef Žabka informoval poslancov, že skupina poslancov v zložení : Vlasta
Hrušková, Peter Bielik a Mgr. Peter Madigár, spolu s ním dňa 13.07.2016 overili náležitosti
tejto petície a skonštatovali, že petíciu podpísalo 176 obyvateľov obce z toho po overení uznali
za platných 68 podpisov. Náležitosti petície nespĺňalo 108 podpisov, ktoré neboli uznané
z dôvodov nesprávneho uvedenia poradia tvaru mena a priezviska a nesprávneho uvedenia
názvu obce.
Ešte pred prijatím uznesenia k vybaveniu tejto petície starosta obce uviedol, že od predloženia
petície uplynuli dva roky a za ten čas sa situácia v areáli MŠ zmenila a to tým, že v septembri
minulého roka bola po rekonštrukcií otvorená prevádzka MŠ. Otvorením MŠ po 10 rokoch jej
nefunkčnosti sa využíva celý areál MŠ a počas letných prázdnin bude v areáli vybudované aj
pieskovisko pre deti, čím sa detské ihrisko ešte rozšíri a uvažuje sa aj s vybudovaním ďalších
prvkov detského ihriska, čím dôjde k záberu plochy na pozemku.
Taktiež za toto obdobie došlo k vyriešeniu bytovej otázky niektorých žiadateľov o nájomné
byty a preto treba aktualizovať žiadateľov o nájomné bývanie z našej obce, nakoľko zmyslom
výstavby nájomného bytového domu bolo pomôcť mladým rodinám z obce. Z tohto vyplýva, že
netreba toto zatracovať a hľadať v hodnejšiu lokalitu resp. riešiť bývanie pre mladé rodiny
podľa záujmu i nadstavbou na budove MŠ.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v obci Kotrčiná Lúčka na základe petície obyvateľov obce za výstavbu
nájomného bytového domu na parcele registra CKN č. 28/2 v k. ú. Kotrčiná Lúčka schvaľuje
vybavenie petície tak, že osobe poverenej na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci
na vybavenie petície sa oznámi, že na uvedenom pozemku sa uvažuje s rozšírením detského
ihriska o ďalšie prvky a z tohto dôvodu by sa dispozične na tento pozemok nedala umiestniť.
Počet poslancov : 5
Prítomní poslanci : 4 (Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Bc. Rastislav Synák, Marián Mičík )
Hlasovanie:
Za: 4 (Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Bc. Rastislav Synák, Marián Mičík )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6. Vybavenie petície „ Proti“ výstavbe nájomného bytového domu.
Overením petície skupinou poslancov v zložení : Vlasta Hrušková, Peter Bielik a Bc. Peter
Madigár, ktorá skonštatovala, že petíciu podpísalo 36 občanov, z toho po overení náležitostí
petície uznalo za platných 11 podpisov z dôvodov nesprávneho uvedenia poradia a tvaru
mena a priezviska, nesprávneho uvedenia názvu obce, či z dôvodu, že podpísaná osoba
nemala v obci trvalý pobytu. K tejto petícii starosta uviedol, že prijatím uznesenia
v predchádzajúcom bode rokovania považuje túto petíciu za bezpredmetnú a predložil
poslancom na schválenie návrh uznesenia.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v obci Kotrčiná Lúčka na základe petície obyvateľov obce proti
výstavbe nájomného bytového domu na parcele registra CKN č. 28/2 v k. ú. Kotrčiná Lúčka
schvaľuje vybavenie petície tak, že osobe poverenej na zastupovanie v styku s orgánom
verejnej moci na vybavenie petície sa oznámi, že petícia sa považuje ako neopodstatnená
nakoľko uznesením v prijatom k petícii „ Za “ výstavbu nájomného bytového sa upúšťa od jeho
výstavby na vyššie uvedenej parcele.
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Počet poslancov : 5
Prítomní poslanci : 4 (Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Bc. Rastislav Synák, Marián Mičík )
Hlasovanie:
Za: 4 (Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Bc. Rastislav Synák, Marián Mičík )
Proti: 0
Zdržal sa: 0

7. Vybavenie petície „ Proti“ výrubu stromu – Jedľa Douglaská.
V tomto bode programu starosta obce informoval poslancov o overení petície poslancami ako
v predchádzajúcich petíciach a skonštatoval, že ju podpísalo 102 obyvateľov obce, z ktorých
nebolo uznaných za platných 57 z dôvodov nesprávneho uvedenia poradia a tvaru mena
a priezviska a nesprávneho uvedenia bydliska obyvateľov. K vybaveniu petície predložil
starosta obce poslancom na schválenie návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo na základe petície obyvateľov obce proti výrubu stromu jedľa
Douglaska pri obecnej zvonici schvaľuje vybavenie petície tak, že osobe poverenej na
zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci na vybavenie petície sa oznámi, že strom jedľa
Douglaska pri obecnej zvonici nebude vyrúbaný, pokiaľ v súvislosti s jeho súčasným
umiestnením nenastane rozpor s právnymi predpismi alebo verejným či iným spoločným
záujmom.
Počet poslancov : 5
Prítomní poslanci : 4 (Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Bc. Rastislav Synák, Marián Mičík )
Hlasovanie:
Za: 4 (Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Bc. Rastislav Synák, Marián Mičík )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
8. Návrh na uznesenia.
Predložil p. Marián Mičík a Návrh na uznesenia je súčasťou zápisnice
9.Záver.
Záver zasadnutia previedol starosta obce p. Žabka, ktorý poďakoval poslancom za účasť.

Zápisnicu zapísala:
Bieliková Ľubica

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

Zápisnicu overili :
Vlasta Hrušková

…........................................................
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Peter Bielik

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

V Kotrčinej Lúčke, dňa 08.08.2016

...............................................................
Jozef Žabka
Starosta obce
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