OBEC KOTRČINÁ LÚČKA
Zápisnica
zo 6. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotrčinej Lúčke,
konaného dňa 23.06.2011
Prítomní poslanci : Peter Bielik, Jozef Dlhopolček, Vlasta Hrušková, Bc. Rastislav Synák,
Ing. Michal Zajac
Kontrolórka obce : Bc. Lenka Ondrušová

Program:
1. Zahájenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení (starosta obce)
4. Správa nezávislého audítora o vykonaní účtovného auditu za rok 2010 ( starosta
obce )
5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2010
(hlavná kontrolórka obce )
6. Záverečný účet obce za rok 2010 ( pracovníčka obecného úradu )
7. Návrh na zvýšenie úväzku starostu obce a určenie platu starostu ( starosta obce )
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. Záver

1.Zahájenie
Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva previedol starosta obce p. Jozef Žabka, ktorý
privítal zúčastnených poslancov . Program jednania bol doručený zastupiteľstvu včas.
Vzhľadom k tomu že bola ku účtovnej závierke vypracovaná Výročná správa obce za
rok 2010 starosta obce dal návrh doplniť program jednania o Výročnú správu a zároveň dal
hlasovať za program rokovania obecného zastupiteľstva a jeho doplnenie .
Hlasovanie za program rokovania obecného zastupiteľstva doplnený o bod programu
Výročná správa obce Kotrčiná Lúčka
Za: 5 poslancov
Zdržal sa: 0
Proti: 0

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Starosta obce poveril p. Bielikovú zapísaním zápisnice, overením zápisnice p. Dlhopolčeka
a p. Petra Bielika. Do návrhovej komisie navrhol : poslancov Ing. Michala Zajaca a Vlastu
Hruškovú

3. Kontrola plnenia uznesení (starosta obce)
Previedol starosta obce, ktorý skonštatoval, že prijaté uznesenia sa plnia priebežne.
Zostáva v plnení len uznesenie č. 28/A)2 - stretnutie s právnikom za účelom zmluvy o nájme
s TJ Kotrčiná Lúčka. a uznesenie č. 36/C - ohľadom nájmu novo vysvätenej kaplnky
katolíckej cirkvi. K uzneseniu č. 36/B – ohľadom správcovstva cintorína starosta viedol, že
oslovil p. Ondreja Káčeríka avšak termín kurzu už bol obsadený tak následne oslovil
pohrebnú službu PIETA, ktorá by mohla vykonávať bezplatne správcovstvo cintorína.
Starosta obce podotkol, že vznikajú skutočnosti pri ktorých obec by mala využiť služby
advokátskej kancelárie.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie plnenie uznesení z predchádzajúcich
zasadnutí obecného zastupiteľstva.

4. Správa nezávislého audítora o vykonaní účtovného auditu za rok 2010
Starosta obce oboznámil zastupiteľstvo o vykonaní auditu účtovníctva za rok 2010, ktorý
previedla firma EPA konzult s.r.o. a predložil obecnému zastupiteľstvu výrok a správu
k účtovnej závierke obce Kotrčiná Lúčka .
Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle zákona č. 540/2007
Zb. z. pre obecné zastupiteľstvo nezávislým audítorom za rok 2010 je súčasťou zápisnice .
Obecné zastupiteľstvo v Kotrčinej Lúčke zobralo na vedomie v súlade so znením zák.
369/1990 Zb. správu nezávislého audítora o vykonaní auditu účtovnej závierky za rok
2010

5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2010
Predložila hlavná kontrolórka obce Bc. Lenka Ondrušová. Stanovisko je súčasťou
zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu
obce za rok 2010 zobralo na vedomie

6. Záverečný účet obce za rok 2010 ( pracovníčka obecného úradu )
Materiál bol zastupiteľstvu doručený včas. Návrh záverečného účtu obce bol zverejnený vo
vývesnej tabuli od 02.06.2011. Zo strany obyvateľov neboli predložené žiadne pripomienky
a ani otázky. Návrh záverečného účtu bol predložený aj nezávislému
auditorovi.
Súčasťou záverečného účtu za rok 2011 je príloha č. 1. o plnení príjmov a výdavkov obce
za rok 2010.
Záverečný účet obce za rok 2010 je vo výške 17 233, 10 a tvoria ho finančné
prostriedky na bežných účtoch a pokladne obce
Zo strany obecného zastupiteľstva neboli k predkladanému Záverečnému účtu obce
žiadne pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tvorbu RF zo zostatkov finančných prostriedkov za
rok 2010 vo výške 17.233,10 €. Záverečný účet a celoročné hospodárenie schvaľuje
bez výhrad.
Hlasovanie :
Za: 5 poslancov

Zdržal sa: 0

Proti: 0

7. Návrh na zvýšenie úväzku starostu obce a určenie platu starostu ( starosta obce )
Predchádzajúce zastupiteľstvo určilo rozsah výkonu funkcie starostu na 0,5 úväzku. Tento
v súčasnej dobe nepostačuje, z toho dôvodu že rozsah funkcie starostu sa nedá ohraničiť
čiastočným úväzkom nakoľko funkcia starostu sa vykonáva 24 hodín denne. Starosta obce
navrhol obecnému zastupiteľstvu zvýšiť rozsah výkonu funkcie starostu obce na 0,75
úväzku , preto že obec nemá zdroje na plný úväzok.
Hlasovanie za zvýšenie výkonu funkcie starostu z 0,5 úväzku na 0,75 úväzku
Za: 5 poslancov

Zdržal sa: 0

Proti: 0

Podľa zákona 154/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zák. č. 253/1994 Zb. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí je plat starostu na 0,75 úväzku 860,00
€/mesiac V zmysle zákona možno starostovi zvýšiť plat až o 70%. Plat starostu je účinný
od 01.06.2011.
V súlade so zákonom starosta prenechal na poslancoch obecného zastupiteľstva určenie
platu starostu.
Poslanec Ing. Michal Zajac navrhol plat starostu podľa zákona č. 154/2011 Zb. z. vo výške
860,- €.
Hlasovanie za predložený návrh 860,- €/mesiac
Za: 2 poslanci (Ing. Zajac, Bielik) Zdržal sa: 3 poslanci (Bc. Synák, Hrušková, Dlhopolček)
Proti: 0
Zástupca starostu Bc. Rastislav Synák navrhol zvýšenie platu podľa zákona č. 154/2011 Zb.
z. o 40,- EUR mesačne čo predstavuje sumu 900,- € .
Hlasovanie za predložený návrh 900,- €/mesiac
Za: 3 poslanci (Bc. Synák, Hrušková, Dlhopolček) Zdržal sa : 2 poslanci (Ing. Zajac, Bielik)
Proti: 0

8. Výročná správa obce za rok 2010
Predkladala pracovníčka Obecného úradu. Výročná správa nadväzuje na záverečný účet
obce a taktiež sa predkladala ako súčasť účtovnej závierky audítorovi. Výročná správa
obce za rok 2010 je súčasťou zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo predloženú Výročnú správu obce za rok 2010 zobralo na
vedomie

9. Rôzne
Starosta obce predložil zastupiteľstvu informáciu zo stretnutia na SVS, ktorá prisľúbila
pomoc pri prevedení prípojok vody - „ Dolný koniec “, jedná sa o majiteľov rodinných
domov č. s. 120 – 127, a 134 , 140,.
Obecné zastupiteľstvo doporučilo starostovi do 15.07.2011 zvolať
majiteľov
pozemkov a vyzvať ich aby za pomoci obci si previedli nové vodovodné prípojky

10. Diskusia
Obecné zastupiteľstvo zaoberalo prípravou „0 – tého“ ročníka hodových osláv, ktoré sú
spojené s požehnaním Kaplnky panny Márie – pomocnice kresťanov a obecného zvona.
Boli zadelené úlohy. Je potrebné osloviť Urbariát v Kotrčinej Lúčke na dodanie briez
k výzdobe obce.

11.Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie na uznesenie predložil poslanec . Ing. Michal Zajac. Predložený
návrh na uznesenie je súčasťou zápisnice.

11. Záver
Zasadnutia previedol starosta obce p. Žabka, ktorý poďakoval prítomným poslancom za
účasť.

Zápisnicu zapísala:
Bieliková Ľubica

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

Zápisnicu overili:
Dlhopolček Jozef

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

Bielik Peter

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

V Kotrčinej Lúčke, dňa 28. júna 2011

