Zápisnica z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotrčinej
Lúčke,
konaného dňa 29.1.2010
Program : Viď prezenčná listina
Prítomní : Viď prezenčná listina
1. Zahájenie zasadnutia previedol Ing. Michal Zajac - zástupca starostu obce
zapísaním zápisnice poveril p. Bielikovú Ľubicu,
overením zápisnice poveril : p.
Ondruša Bohuslava a p. Drábikovú Eriku
Zástupca starostu obce preloţil na schválenie program rokovania Obecného
zastupiteľstva
Hlasovanie
Za - 4 poslanci
poslancov

proti 0 poslancov

zdržal sa

0

2. Informáciu o výsledkoch volieb starostu obce zo dňa 16.1. 2010 predloţil
obecnému zastupiteľstvu p. Štefan Zajac - predseda miestnej volebnej komisie .
Podľa výsledkov volieb , si občania zvolili za starostu obce p. Jozefa Ţabku
Oboznámenie s výsledkom volieb je súčasťou zápisnice .
3. Vzhľadom k tomu , ţe 16. 1. 2010 bol p. Ţabka zvolený za starostu obce dňa
26.1.2010 sa vzdal funkcie Hlavného kontrolóra obce.
Obecné zastupiteľstvo vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra zobralo na vedomie
a doporučilo novému starostovi riešiť funkciu hlavného kontrolóra v najbliţšom
období.
4. Zloţenie sľubu starostu obce
p. Zajac vyzval najstaršieho poslanca p. Ondruša Bohuslava aby sľub starostu
prečítal a nastupujúceho starostu aby slovom sľubujem svoj sľub potvrdil.
Po zloţení sľubu starostu zástupca starostu Ing. Michal Zajac predal jednanie
obecného zastupiteľstva p. Ţabkovi.
Vystúpenie nového starostu
V prvoradá úloha nového starostu je rozšírenie územného plánu obce, a to
vzhľadom na skutočnosť, ţe záujem o kúpu pozemkov v obci je veľký. Tým pádom
sa zväčší počet obyvateľov a obec získa aj na podielových daniach , nakoľko tieto
tvoria najväčšiu poloţku príjmov obce. Ďalej sa bude venovať budove bývalej
materskej školy , a to aj z toho dôvodu ţe budova nie je vyuţitá, a dlhodobím
odstavením z prevádzky môţe stavba schátrať. Plánuje osloviť obyvateľov , ktorí
majú záujem o byty pomocou čerpania fondov tieto dať postaviť v podstreší
budovy školy. Ďalej sa bude venovať ţivotnému prostrediu a to hlavne spolupráci
s povodím Váhu , aby potok v obci bol vţdy v dobrom stave.
Ďalej bude potrebné obnoviť tradíciu - uvítanie nových narodených detí - jedná sa
slávnostné posedenie s rodičmi a malý upomienkový predmet narodenému

dieťaťu. Na ďalšom zasadnutí OcZ sa predloţí nový rokovací poriadok ako
harmonogram zasadnutí OcZ
5. Zloţenie sľubu nastupujúceho náhradníka p. Dlhopolčeka za poslanca
Obecného zastupiteľstva
Sľub poslanca prečítal p. Jozef Ţabka a slovom sľubujem p. Dlhopolček sľub
potvrdil.

6. Diskusia
p. Zajac Štefan poţiadal novozvoleného starostu aby dozeral hlavne na poriadok
pri vstupe obce a to konkrétne okolie erbu obce a taktieţ ho poţiadal o vyčistenie
územia okolo hlavnej cesty v obci, nakoľko v tomto úseku obce sa nachádza veľa
stromov, ktoré nie sú zákonom chránené, a uvedená časť obce nie je udrţiavaná.
Starosta obce prisľúbil, ţe sa bude venovať aj tejto problematike, ale je potrebné
vyuţiť vegetačné obdobie na výrub stromov to znamená obdobie marec – apríl
a október a november 2010

7. Záver zasadnutia previedol starosta obce p. Ţabka , poďakoval prítomným
poslancom za účasť.

Zápisnicu overili:

Bohuslav Ondruš

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

Erika Drábiková

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

Zápisnicu zapísala :
Bieliková Ľubica

V Kotrčinej Lúčke, 1. 2. 2010

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

OBEC KOTRČINÁ LÚČKA
Zápisnica
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotrčinej Lúčke v roku 2010, ktoré sa
konalo 18.2.2010 v zasadačke Obecného úradu.
Prítomní : Ing. Michal Zajac, Erika Drábiková, Bohuslav Ondruš, Mgr. Peter Madigár
Jozef Dlhopolček
Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
7.

8.
9.
10.

Zahájenie zasadnutia
Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Návrh VZN o Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Návrh Rokovacieho poriadku OZ
Návrh úpravy rozpočtu na rok 2010
Návrh plánu zasadnutí OZ na rok 2010
Návrh na zriadenie komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií verejného funkcionára
Návrh na finacovanie výstavby vodovodu v lokalite Záhorčie
Rôzne
a. úprava platov zamestnancov obce v súlade s Nariadením vlády SR
b. vyhlásenie volieb Hlavného kontrolóra obce
c. zmluva o prenájme nehnuteľnosti – pozemok parc.č. 661
d. dotácia z Programu obnovy dediny 2010 – Environmentálny fond
e. dotácia na výmenu zvona v obecnej zvonici
f. dotácie na rekonštrukciu obecného rozhlasu
g. dotácie na rekonštrukciu verejného osvetlenia
h. európsky fond regionálneho rozvoja – Program cezhraničnej spolupráce
PL – SK
i. štúdia územného plánu obce
j. štúdia nájomných bytov v podkroví budovy MŠ
k. slávnostné uvítanie novorodencov za r. 2009
l. revízné správy elektro, plyn, statika Kultúrný dom
Diskusia
Návrh na uznesenie
Záver

1. Otvorenie
Zasadnutie otvoril starosta obce p. Jozef Ţabka a privítal poslancov zastupiteľstva a
ostatných občanov a oboznámil ich s programom zasadnutia obecného
zastupiteľstva

2. Voľba zapisovateľ ,overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Za zapisovateľa bola navrhnutá p. Ľubica Bieliková
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: p. Jozef Dlhopolček
p. Erika Drábiková
Za predsedu návrhovej komisie boli navrhnutí : Ing. Michal Zajac – predseda
Mgr. Peter Madigár – člen
p. Bohuš Ondruš - člen

3. Kontrola plnenia uznesenia
Kontrolu uznesenia vykonal starosta obce p. Jozef Ţabka
Z posledného zasadnutia neboli ţiadne úlohy
4. VZN o Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce

Návrh VZN o Zásadach hospodárenia a nakladania s majetkom obce predniesol
starosta obce p. Jozef Ţabka – materiál v prílohe
5. Rokovací poriadok OZ
Návrh Rokovacie poriadku predniesol starosta obce p. Jozef Ţabka – materiál
v prílohe
6. Úprava rozpočtu na rok 2010
Návrh úpravy rozpočtu predniesol starosta obce p. Jozef Ţabka a pracovníčka OcÚ
p. Ľubica Bieliková – materiál v prílohe
7. Plán zasadnutí OZ na rok 2010
Návrh Plánu zasadnutí OZ na rok 2010 predniesol starosta obce p. Jozef Ţabka –
materiál v prílohe
8. Zriadenie komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií verejného funkcionára
Návrh zriadenie Komisie pre ochranu verejného záujmu predniesol starosta obce p.
Jozef Ţabka – materiál v prílohe
9. Financovanie výstavby vodovodu v lokalite Záhorčie
Návrh financovania predniesol iniciátor projektu výstavby Ing. Tomáš Chromjak –
materiál v prílohe
10. Rôzne
a) úprava platov zamestnancov obce v súlade s Nariadením vlády SR – informoval starosta
obce p. Jozef Ţabka
b) vyhlásenie volieb Hlavného kontrolóra obce – informoval starosta obce
c) zmluva o prenájme nehnuteľnosti (pozemok parc.č. 661- ţiadateľ p. Ţelmíra Slúčiková) –
informoval starosta obce p. Jozef Ţabka
d) dotácia z Programu obnovy dediny 2010 – Environmentálny fond – informoval poslanec
Mgr. Peter Madigár

e) dotácia na výmenu zvona v obecnej zvonici – informáciu predniesol zástupca starostu
Ing. Michal Zajac
f) dotácie na rekonštrukciu obecného rozhlasu – informáciu predniesol starosta obce p.Jozef
Ţabka
g) dotácie na rekonštrukciu verejného osvetlenia i nformáciu predniesol starosta obce p.
Jozef Ţabka
i) európsky fond regionálneho rozvoja – Program cezhraničnej spolupráce PL –
SK – informoval poslanec Mgr. Peter Madigár
j) štúdia územného plánu obce – informoval starosta obce p. Jozef Ţabka
k) štúdia nájomných bytov v podkroví budovy MŠ – informoval starosta obce p. Jozef Ţabka
l) slávnostné uvítanie novorodencov za r. 2009 – informoval starosta obce p. Jozef Ţabka
m) revízne správy elektro, plyn, statika Kultúrného domu – nformoval starosta obce p. Jozef
Ţabka

13. Diskusia
V diskusií vystúpili poslanci k predloţeným materiálom. Ich pripomienky sú
zohľadnené v uznesení
Z občanov vystúpili: nikto
14. Návrh uznesenia
Návrh uznesenie predloţil predseda Návrhovej komisie Ing. Michal Zajac
a schvaľovanie zabezpečoval starosta obce p. Jozef Ţabka
15. Záver
Záver zasadnutia zastupiteľstva vykonal starosta obce p. Jozef Ţabka
V Kotrčinej Lúčke, dňa 18. februára 2010
Zápisnicu zapísala :

Ľubica Bieliková

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

Overovatelia zápisnice:

Jozef Dlhopolček

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

Erika Drábikova

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

OBEC KOTRČINÁ LÚČKA
Zápisnica
z 1. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotrčinej Lúčke v roku
2010, konaného dňa 08. 03. 2010
Prítomní : Ing. Michal Zajac, Mgr. Peter Madigár, Drábiková Erika,
Jozef Dlhopolček, Bohuslav Ondruš
Program:
1. Zahájenie
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Projekt európsky fond regionálneho rozvoja – Program cezhraničnej
spolupráce – PL – Sk
4. Výmena zvona – cenová ponuka
5. projekt – rekonštrukcia verejného osvetlenia – cenová ponuka
6. Diskusia
7. Návrh na uznesenie
8. Záver
1. Zahájenie
Otvorenie zasadnutia previedol starosta obce p. Jozef Ţabka, ktorý privítal
zúčastnených poslancov a oboznámil ich s programom mimoriadneho zasadnutia
Hlasovanie :
Za 5 poslancov

proti 0

zdržal sa 0

2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Za zapisovateľku zápisnice bola navrhnutá p. Drábiková Erika
Za Overovateľov zápisnice boli navrhnutí : Ing. Michal Zajac, Jozef Dlhopolček
Do návrhovej komisie boli navrhnutí : p. Bohuslav Ondruš - predseda
p. Mgr. Peter Madigár –člen
p. Jozef Dlhopolček - člen
Hlasovanie :
Za 5 poslancov

zdržal sa 0

proti

0

3. Projekt európsky fond regionálneho rozvoja – Program cezhraničnej
spolupráce – PL – SK
starosta obce p. Ţabka informoval zastupiteľstvo o návšteve zástupcov dvoch obcí
z Poľskej republiky , ktoré majú také isté problémy ako naša obec v zásobovaní
s pitnou vodou, a uvaţujú o rozšírení vodovodu . Zástupcovia obcí z PL prišli s p.
Jurajom Bielikom, ktorý doporučil a prisľúbil spoluprácu na vypracovaní a taktieţ
realizácii projektov na koncové úseky vodovodu v lokalitách obce : Dolný koniec,
Pod Straník , Dolina, Záhorčie, Háj 4 vetvy , bývalé druţstvo za ošipárňou. Cena
vypracovania projektovej dokumentácie a jej zameranie by mala byť v rozpätí cca
4000,- €
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov

proti: 0

zdržal sa : 0

4. Výmena zvona – cenová ponuka
Vzhľadom k tomu ţe miestny zvon v zvonici je prasknutý a zvonenie je slabé
starosta obce informoval Obecné zastupiteľstvo o podaní ţiadosti na VÚC o dotáciu
na výmenu zvona, ktorú podal zástupca starostu p. Ing. Michal Zajac. Zároveň bola
oslovená firma ZVONEX za účelom vykonania obhliadky, ktorá predloţila cenovú
ponuku. Celková ponuka je vo výške 3 350,- € kde je zahrnutá výroba zvona
a elektrifikácia zvona.
Ak podaná ţiadosť nebude úspešná , výrobu a elektrifikáciu zvona zabezpečí obec.
Cenová ponuka je súčasťou zápisnice .
Hlasovanie :
Za: 5 poslancov

proti: 0

zdržal sa : 0

5 . Projekt - rekonštrukcia verejného osvetlenia - cenová ponuka
Starosta obce informoval OcZ o ponuke Project Partners, s.r.o., Bratislava na
vypracovanie ţiadosti v rámci operačného programu
Konkurencieschopnosť
a hospodársky rast – 2-2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre obce
a mestá a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky vo výške 1190,- € a
a spoločnosti LIGNOTECH , s. r.o. Bratislava na vypracovanie elektoprojektu
k ţiadosti vo výške 1190,- €. Návrhy zmlúv sú súčasťou zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo predloţenú informáciu zobralo na vedomie a odporučilo
starostovi obce vypracovať ţiadosť na modernizáciu VO cez Ministerstvo financií
SR
Hlasovanie : za predloženie žiadosti cez MF SR
Za: 5 poslancov
proti: 0

zdržal sa : 0

6. Diskusia
- p. Madigár informoval Obecné zastupiteľstvo o projekte na rekonštrukciu parku,
zvonice a studne , ktorý získal 100% ohodnotenie a obec postúpila do ďalšieho kola.

- starosta obce informoval Obecné zastupiteľstvo o moţnosti podania ţiadosti
o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy Operačný program ţivotné prostredie,
operačné ciele 4.1. Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu
7. Návrh uznesenia
Návrh uznesenie predloţil predseda Návrhovej komisie Ing. Michal Zajac a
schvaľovanie zabezpečoval starosta obce p. Jozef Ţabka
8. Záver
Záver zasadnutia zastupiteľstva vykonal starosta obce p. Jozef Ţabka

V Kotrčinej Lúčke, dňa 10. marca 2010
Zápisnicu zapísala :

p. Drábiková Erika

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

Overovatelia zápisnice:

Ing. Michal Zajac

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

p. Jozef Dlhopolček

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

OBEC KOTRČINÁ LÚČKA
Zápisnica
z 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotrčinej Lúčke v roku 2010,
konaného dňa 04. 2010
prítomní : Erika Drábiková, Jozef Dlhopolček, Bohuslav Ondruš, Mgr. Peter Madigár
ospravedlnený: Ing. Michal Zajac
Hostia : Ing. Miroslav Remšík a manţelka, p. Ján Gašiak, p. Viktor Ondruš,
Ing. Chromiak
Program:
1. Zahájenie
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Voľba hlavného kontrolóra obce
5. Správa Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
verejného funkcionára
6. Rôzne
- zvon v obecnej zvonici –spôsob financovania
- európsky fond regionálneho rozvoja – Program cezhraničnej
spolupráce
PL- SK
- pokus o zmier pred podaním ţaloby QUATRO s.r.o.
- ţiadosť o umiestnenie bunky alebo mobilhausu na parc. 193 v kat.
území Kotrčina Lúčka
- návrh Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy na výstavbu vodovodu
v lokalite Záhorčie – ( Ing. Chromiak)
- ţiadosť o stanovisko k investičnej činnosti p. Maslík Martin
- oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho
prejednania Domová ČOV a kanalizácia stavebník Mgr. Jurčaga Ivan
- informácia starostu o činnosti od posledného zasadnutia OZ
7. Diskusia
8. Návrh na uznesenie
9. Záver
1. Zahájenie
Zahájenie zasadnutia previedol starosta obce p. Jozef Ţabka, ktorý privítal
poslancov ako aj zúčastnených hostí. Predloţil na schválenie program jednania
Obecného zastupiteľstva. Vzhľadom k tomu ţe na zasadnutí boli prítomní aj

hostia, ktorí predkladali Obecnému zastupiteľstvu ţiadosti starosta obce
doporučil previesť zmenu resp. doplnenie programu a to tak, ţe prvé sa
prejednajú pripomienky od zúčastnených hostí a potom sa bude rokovanie
poberať podľa plánu jednania.
Hlasovanie
Za 4 poslanci

zdržal sa 0

proti

0

2. Voľba zapisovateľa overovateľov zápisnice , voľba návrhovej komisie
za zapisovateľku zápisnice bola navrhnutá p. Bieliková Ľubica
za overovateľov zápisnice boli navrhnutí : Bohuslav Ondruš a Erika Drábiková
do návrhovej komisie boli navrhnutí : Mgr. Perer Madigár Dlhoplček – člen, Erika Drábiková - člen

predseda,

Jozef

Do volebnej komisie boli navrhnutí : p. Erika Drábiková – predseda, p. Ondruš
Bohuslav – člen, p. Dlhopolček Jozef - člen
Hlasovanie za podaný návrh
Za 4 poslanci

proti 0

zdržal sa 0

3. Riešenie námietok zúčastnených hostí
Ing. Remšík - reagoval na list, ktorý mu bol doručený zo strany Obce.
- v stavebnom povolení, ktoré mu bolo vydané zo strany obce je výrok , ţe stavebník
si inţinierske siete prevedie na vlastné náklady.
Pripomienky zo strany poslancov:
p. Ondruš - v obci ţijú obyvatelia ktorí do dnešného dňa nemajú vodu, treba v prvom
rade riešiť túto otázku,
p. Drábiková – s p. Baďurom – bola len ústna dohoda, ktorá sa nemusí akceptovať,
ďalej poukázala na skutočnosť, ţe v obci je veľa problémov ktoré sa majú riešiť
a postavila otázku čo je pre nás prioritou
p. Madigár – podľa ústnej dohody medzi obcou a SPP z roku 2008
by nás
rozšírenie plynovodu nestálo nič, nakoľko SPP by vynaloţené prostriedky obci
vrátila. Situácia sa však zmenila , a plynárne nám projekt rozšírenia plynovodu
nevyfinancujú. Projekty sa vrátili .
p. Remšík navrhol spolu financovanie, stavby vody a plynu v uvedenej lokalite.
Zároveň poukázal na skutočnosť
ţe miestna komunikácia k pozemkom je
nepostačujúca.
Z tohto dôvodu bol prijatý návrh, že obecný úrad zvolá stretnutie vlastníkov
pozemkov na 16.4. 2010 za účelom rozšírenia MK.
Pokiaľ sa nájdu finančné prostriedky bude OcZ hľadať stanovisko k spolupráci
s ostatnými stavebníkmi

p. Viktor Ondruš
- poukázal na skutočnosť, ţe sl. Mikolajovej Janke bolo vydané stavebné povolenie
na stavbu rodinného domu, avšak ako spoluvlastník prístupovej cesty k stavebnému
pozemku nebol prizvaný na stavebné konanie. Z uvedeného dôvodu podal
odvolanie voči stavebnému konaniu. Ďalej poukázal na skutočnosť ţe pri komasácii
bolo v dvoroch 5 vlastníkov a zasa sa dosiahne len to ţe dvory zostanú dvormi.
Odpadové rúry uloţené v tejto časti obce uţ dnes nepostačujú.
Poukázal na vyrezanie lipy, pokiaľ mu je známe Obecný úrad dal pokyn len na
orezanie lipy nie však na výrub.
Starosta obce -podaná námietka bola predloţená na stavebnú úradovňu, ďalej
poukázal na skutočnosť, ţe viaznu medzi ľudské vzťahy.
p. Gašiak Ján - podal sťaţnosť na znečistené komunikácie ( cesta medzi Nededzou
a Kotrčinou Lúčkou ) a taktieţ na MK v lokalite obce Dolina.
Starosta obce- obec znečistenie komunikácie nahlásila aj na ŢSK a políciu. Zo
strany obce bolo spravené všetko aby závady boli odstránené.Čo sa týka
znečisťovania MK v obci tieto sa budú riešiť operatívne.
4. Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení previedol starosta obce p. Ţabka, ktorý skonštatoval ţe
prijaté uznesenia sa splnili : a to uz. 11/2/2010, 13/2/2010 , uzn. 12/ 2 /2010 sa
splnilo ústnou formou , keď do obce bol prizvaný zástupca Povodia Váhu, k otázke
čistenia potoka . Zo strany Povodia Váhu sa vyčistí len koryto potoka. Brehy
obmývajúce potok sa čistiť nebudú, nakoľko obyvatelia obce túto oblasť znečisťujú
vlastným pričinením, a to tak ţe do brehov sa sype odpad, a orezané konáry zo
stromov.
5. Voľba hlavného kontrolóra obce
Predseda volebnej komisie p. Drábiková oboznámila prítomných poslancov
o podanej prihláške do voľby hlavného kontrolóra ktorú si podala p. Lenka
Ondrušová.
p. Drábiková oboznámila zastupiteľstvo, ţe uchádzačka o funkciu splnila všetky
podmienky a preto následne vyzvala poslancov k voľbe kontrolóra . Hlasovanie
bolo verejné .
Hlasovanie :
Za 4 poslanci
proti 0
zdržal sa 0
Hlavný kontrolór bude pracovať v obci na čiastočný úväzok .Platové pomery budú
stanovené zákonom.
6. Správa komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verjného
funkcionára
Predseda komisie p. Madigár oboznámil prítomných poslancov, ţe starosta obce si
splnil povinnosť a doručil komisii svoje majetkové priznanie, ktoré bolo v súlade.
Správu
komisie o majetkových pomeroch starostu
zastupiteľstvo na vedomie.

zobralo Obecné

7. Rôzne
- zvon v obecnej zvonici - spôsob financovania - starosta informoval OcZ
o neúspešnosti podanej ţiadosti na ŢSK , zvonenie v miestnej zvonici je
z bezpečnostných dôvodov pozastavené. Zvon je objednaný
a predpoklad
pouţívania je 6 mesiac 2010 . Vzhľadom k tomu ţe náklady na spustenie nového
zvona do prevádzky sú cca 3 400,- EUR starosta obce doporučuje vyhlásiť verejnú
zbierku.
Obecné zastupiteľstvo informáciu zobralo na vedomie
- európsky fond regionálneho rozvoja –program cezhraničnej spolupráce PL – Sk
informáciu predloţil p. Mgr. Peter Madigár - podotkol, ţe návšteva z našej strany
bola v PL prevedená za účasti – starosta obce, p. Madigár, p. Ondruš. Návšteva
prebehla k spokojnosti obidvoch zúčastnených strán. I keď je rozpočet z našej
strany podstatne vyšší je prepočítaný na financie EUR a na naše technické
podmienky.
p. Bielik , ktorý bol oslovený obcou v tejto otázke, sľúbil po celej miere podporu.
Informáciu o zapojení sa obce do Programu cezhraničnej spolupráce PL – SK
zobralo OcZ na vedomie.
- pokus o zmier pred podaním ţaloby QAUTRO s.r.o.
–starosta oboznámil
zastupiteľstvo o liste firmy QUATRO s.r.o. pre podaním ţaloby – obecné
zastupiteľstvo pokus o zmier N E A K C E P T U J E.
- ţiadosť o umiestnenie unimobunky alebo mobilhausu na parc. 193 kat. území
Kotrčina Lúčka, od spoluvlastníčky pozemku p. Ševěčkovej - parc 193 sa nachádza
nad kaplnkou vo vrchovine. Zo strany Obecného zastupiteľstva bola podaná
pripomienka k umiestneniu bunky v tom zmysle , ţe starosta obce prešetrí
umiestnenie s p. Ţaťkovou na stavebnom úrade.
- návrh zmluvy uzavretí o budúcej zmluvy na výstavbu vodovodu v lokalite obce
Záhorčie ktorú predloţil p. Ing. Chromiak. Zmluva bola doručená OcZ
na
preštudovanie. Starosta obce p. Ţabka predloţil zmluvu na schválenie.
Hlasovanie
Za 2 poslanci
proti 2
zdržal sa 0
Nakoľko pri hlasovaní vznikla pätová situácia starosta obce doporučil zvolať
mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva na dňa 7. 4.2010 o 17.15 hod.,
kedy bude návrh zmluvy o budúcej zmluve opätovne prejednávaný.
Hlasovanie za mimoriadne zasadnutie
Za 4 poslanci
proti 0

zdržal sa 0

Nakoľko v uvedenej lokalite obce dochádza obyvateľmi k odstraňovaniu zameraných
bodov pozemkov Obecné zastupiteľstvo doporučuje previesť reláciu v miestnom
rozhlase a vyzvať obyvateľov aby vytýčené body parciel nerušili.

- ţiadosť p. Maslíka stavebníka o stanovisko k investičnej činnosti - obec v roku
2009 vydala stanovisko k investičnej činnosti v lokalite obce pod Háj pre p.
Gregovú. Z uvedeného dôvodu nie je potrebné vydávať opätovné stanovisko.
- oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho prejednania :
Domová ČOV a kanalizácia stavebníka Mgr. Ivan Jurčaga ml.
Obecné zastupiteľstvo predložené oznámenie zobralo na vedomie a k uvedenej
stavbe nemá námietky
- informácia o činnosti starostu obce – boli podané projekty na vodu, ţiadosť na MF
ohľadom verejného osvetlenia, obecného rozhlasu, ţiadosť na vypracovanie
cenových ponúk firiem Riline, RBR ( cesty), ďalej sa zúčastnil porád v Mikroregióne
Terchovskej doliny, do práce postupne zapája aj ostatných poslancov Obecného
zastupiteľstva
8. Diskusia
- starosta obce – oboznámil zastupiteľstvo o jednaní s vedením TJ a majiteľom
firmy MATE , ktoré prebehlo 1. 4. 2010 . Účelom stretnutia bola poţiadavka od
uvedených hostí na dlhodobý prenájom ihriska.
- p. Ondruš doporučuje aby zástupcovia TJ a firmy Mate sa zúčastnili zasadnutia
Obecného zastupiteľstva s termínom 13.5. 2010 a predstavil svoju víziu, rep. návrh
zmluvy.
- starosta obce - do budúcna je potrebné prijať zásady odmeňovania Obecného
zastupiteľstva.
- starosta obce - vzhľadom k tomu ţe na 16. 4.2010 je naplánované stretnutie
vlastníkov pôdy v lokalite obce Kučerovská doporučuje ďalšie stretnutie vlastníkov
pôdy v lokalite obce Záhorčie za účelom rozšírenia MK
- starosta obce – určil dátum osláv dňa matiek s termínom 16.05.2010
9. Návrh na uznesenie
predloţil predseda návrhovej komisie p. Mgr. Peter Madigár. Návrh na uznesenie je
súčasťou zápisnice.
10. Záver
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce p. Ţabka, ktorý
poďakoval prítomným poslancom za účasť a za spoluprácu.
Zápisnicu zapísala:
Bieliková Ľubica

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

Zápisnicu overili:
Bohuslav Ondruš

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

Erika Drábiková

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

V Kotrčinej Lúčke, dňa 08.04.2010

OBEC KOTRČINÁ LÚČKA
Zápisnica
z 2. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotrčinej Lúčke v roku
2010, ktoré sa konalo 07.04.2010 v kancelárií Obecného úradu.
Prítomní : Ing. Michal Zajac, Erika Drábiková, Mgr. Peter Madigár, Jozef Dlhopolček
Ospravedlnený : Bohuslav Ondruš
Program : : 1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájenie zasadnutia
Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy – vodovod „Záhorčie“
Diskusia
Návrh na uznesenie
Záver

1. Otvorenie
Zasadnutie otvoril starosta obce p. Jozef Ţabka a privítal poslancov zastupiteľstva
a hostí a oboznámil ich s programom mimoriadneho zasadnutia obecného
zastupiteľstva
2. Voľba zapisovateľ ,overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Za zapisovateľa bola navrhnutá p. Ľubica Bieliková
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: p. Jozef Dlhopolček
p. Erika Drábiková
Za predsedu návrhovej komisie boli navrhnutí : Ing. Michal Zajac – predseda
Mgr. Peter Madigár – člen
p. Jozef Dlhopolček - člen
3. Návrh Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o výstavbe vodovodu
Starosta obce p. Jozef Ţabka oboznámil prítomných poslancov a hostí o Návrhu
zmluvy a nakoľko na 3. riadnom zasadnutí OZ došlo pri hlasovaní k rovnosti hlasov
dal opäť hlasovať o predloţenom Návrhu zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy
o výstavbe vodovodu v lokalite „ Záhorčie“. (návrh Zmluvy v prílohe).
Hlasovanie : Za - 3 (Ing. Zajac Michal, Mgr. Madigár Peter, p. Drábiková Erika)
Proti – 1 (p. Dlhopolček Jozef)
Zdržal sa – 0

4. Diskusia
V diskusií nevystúpil nikto.
5. Návrh uznesenia
Návrh uznesenie predloţil predseda Návrhovej komisie Ing. Michal Zajac a
schvaľovanie zabezpečoval starosta obce p. Jozef Ţabka
6. Záver
Záver zasadnutia zastupiteľstva vykonal starosta obce p. Jozef Ţabka

V Kotrčinej Lúčke, dňa 08. apríla 2010
Zápisnicu zapísala :

Ľubica Bieliková

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

Overovatelia zápisnice:

Jozef Dlhopolček

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

Erika Drábikova

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

OBEC KOTRČINÁ LÚČKA
Zápisnica
zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotrčinej Lúčke v roku 2010
konaného dňa 13.05.2010
prítomní : Erika Drábiková, Jozef Dlhopolček, Mgr. Peter Madigár, Bohuslav , Ing.
Zajac Michal , Ondrušová Lenka
Program :
1. Zahájenie zasadnutia
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice , voľba návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Výzva Podpora úspor energie rekonštrukciou verjného osvetlenia – návrh
Zmluva o poskytnutí služieb a Mandátna zmluva ( starosta obce )
5. Návrh na vyhlásenie verejnej zbierky na Obecný zvon
6. Rôzne
- Informácia o žiadosti Programu obnovy dediny za rok 2010 na dotačný
predmet :
Realizačná štúdia centra obce, drobná realizácia : Rekonštrukcia obecnej
studne
( poslanec - Mgr. Madigár)
- príprava „1. jún – Deň detí “ ( starosta obce )
- informácia starostu obce o činnosti od predchádzajúceho riadneho
zasadnutia OZ ( starosta obce )
7. Diskusia
8. Návrh na uznesenie
9. Záver
1. Zahájenie
Zahájenie zasadnutia previedol starosta obce p. Ţabka, ktorý privítal zúčastnených
poslancov. Predloţil na schválenie doplnenie programu jednania Obecného zastupiteľstva
o nasledovné body :
1. Ţiadosť OZ „ Stopa Aktivity “ o poskytnutie dotácie na činnosť zdruţenia r. 2010
2. Zber elektrotechniky – elektroodpad , zber papiera - bod sa bude prerokovávať
v rôznom
3. Návrh na vysporiadanie pozemku p. Kašíková
Hlasovanie :
Za - 5 poslancov

zdrţal sa 0

proti 0

2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Starosta obce predloţil návrh na zapisovateľku zápisnice : p. Drábiková,
Overovateľ zápisnice p. Dlhopolček Jozef
Návrhová komisia v zloţení : Mgr. Peter Madigár, Bohuslav Ondruš

Hlasovanie :
Za - 5 poslancov

zdržal sa 0

proti - 0

3. Kontrola plnenia uznesení
Previedol starosta obce p. Ţabka, ktorý skonštatoval ţe prijaté uznesenia sa v termíne
splnili. Uznesenie 9/3/2010 a 10/3/2010 boli v termínoch splnené.
4. Zmluva o poskytovaní služieb a Mandátna zmluva návrh
Starosta obce p. Ţabka predloţil návrh zmlúv s Ţilinskou developerskou a zmluvu o
poskytovaní sluţieb s Firmou AC
T Management a.s. – zmluvy sa týkajú úspor energie
rekonštrukcie verejného osvetlenia .
Mandátna zmluva - 300,- €
Zmluva o poskytovaní sluţieb 330,- €
Hlasovanie za uzatvorenie predloţených zmlúv :
Za 4 poslanci

zdržal sa 0

proti : p. Ing. Zajac

5. Návrh na vyhlásenie verejnej zbierky na Obecný zvon
Vzhľadom k tomu, ţe zvon na obecnej zvonici je prasknutý , a obec nemá dostatok
finančných prostriedkov na zadanie zhotovenia nového zvona a elektrifikáciu starosta
obce predloţil obecnému zastupiteľstvu návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky .
Pripomienka : p. Drábiková
- pri vyhlásenej zbierke bude potrebné zriadiť komisiu, aby nedošlo k spochybneniu
verejnej zbierky.
Hlasovanie :
Za 5 poslancov

zdržal sa 0

Obecné zastupiteľstvo doporučilo zabezpečiť
august 2010

proti : 0
posvätenie

zvona

v termíne

júl –

6. Rôzne
- p. Madigár informoval zastupiteľstvo o úspešnosti zapojenia sa obce do projektu Obnovy
dediny,
obec obdrţí od enviromentálneho fondu 3500,- EUR a 350,.- € zabezpečí
vlastných zdrojov .
Z účelovej dotácie sa budú čerpať prostriedky na Rekonštrukciu obecnej studne v sume
1 200,- € , 2300 € na urbanistickú štúdiu miestneho parku.
K priloţenému návrhu je moţné sa vyjadriť, prípadne ho dopĺňať ďalšími návrhmi .
Realizácia je naplánovaná na september 2010
- 5.6.2010 deň detí zabezpečí OZ STOPA AKTIVITY v lokalite obce „ Nad Závozmi “.
vzhľadom k tomu, ţe na akciu deň detí bolo v rozpočte obce vyčlenených 200,- €
obecné zastupiteľstvo povýšilo rozpočet na uvedenej poloţke o sumu 100,- € . Celkom
na deň detí sa uvoľnilo 300,- € na ceny a občerstvenie
hlasovanie o zvýšenie rozpočtu na poloţke deň detí na sumu celkom 300,- €
za

5 poslancov

zdržal sa 0

proti 0

- informácie starostu obce o činnosti od predchádzajúceho riadneho zasadnutia:
1 /3/ - stretnutie vlastníkov pôdy v lokalite obce Kučerovská a Záhorčie za účelom
rozšírenia prístupovej cesty
2/3/ - účasť na sneme Zdruţenia Horného Povaţia
3/3/ - stretnutie novovytvoreného Zdruţenia Čiech a Slovenska
4/3/ - valná hromada Mikroregiónu Terchovskej doliny
5/3/ - výzvy na verjné osvetlenie
6/3/ - zapojenie sa do súťaţe o detské ihrisko
7/3/ - humanitárna zbierka / firma Diakonie Broumov / - zberné miesto budova bývalej
MŠ
- Drábiková doporučila aby v obci bol zorganizovaný zber bielej techniky a papliera
zber papiera prevedie Obecný úrad , ktorý určí zberné miesto ( budova MŠ) a zber elekto
odpadu bude vyhlásený rozhlasom, občania vyloţia odpad pred svoje obydlia, obec zabezpečí pracovníkov pri nakladaní odpadu.
Hlasovanie :
Za 5 poslancov

proti 0

zdržal sa 0

7. Žiadosť OZ STOPA AKTIVITY o poskytnutie dotácie na činnosť v r. 2010
Starosta obce na základe písomnej ţiadosti predsedu STOPA AKTIVITY o dotáciu na
činnosť na rok 2010 v sume 400,- € predloţil uvedenú ţiadosť na schválenie.
Odôvodnenie: OZ bude v tomto roku vydávať občasníky Margarétka
Dobrovoľníci OZ odpracujú 50 hodín pri obnove studne, a ďalšie výdavky spojené
s chodom Občianskeho zdruţenia
Hlasovanie za schválenie dotácie pre STOPU AKTIVITY
Za 5 poslancov

proti 0

zdržal sa 0

8. Návrh na vysporiadanie pozemku pod športový areál
starosta obce predloţil Obecnému zastupiteľstvu návrh na vykúpenie pozemku parc.
ktorého vlastníčkou je p. Emília Kašíková rod. Ďurišová. Pre obec je pozemok potrebný .
Vzhľadom k tomu, ţe v areály obecného ihriska prebiehajú rekonštrukčné práce, stavia sa
tribúna, je potrebné tento majetok ochraňovať. Pozemok , ktorý by obec od p. Kašíkovej
odkúpila by zabezpečil oplotenie celého arálu.
Obecné zastupiteľstvo predloţený návrh schválilo a doporučuje odkúpiť pozemok v sume
0,67 € / 20,- Sk / m2
hlasovanie
Za 4 poslancov

proti 1

zdržal sa 0

9. Diskusia
Starosta obce p. Ţabka preloţil návrh poslancom obecného zastupiteľstva aby sa zapojili
do súťaţe o detské ihrisko a túto súťaţ podporili s tým ţe uvolnia na túto akciu svoju
poslaneckú odmenu.

Hlasovanie
Za 3 poslanci

zdržal sa 0

proti :p. Mgr. Madigár, p. Ondruš

10. Návrh na uznesenie
predloţil p. Mgr. Peter Madigár
Návrh na uznesenie je súčasťou zápisnice
Hlasovanie:
Za 5 poslancov

proti 0

zdržal sa 0

11. Záver
Záver zasadnutia previedol starosta obce p. Ţabka, ktorý poďakoval prítomným poslancom
za účasť, skonštatoval, ţe riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva splnilo svoj účel.

Zápisnicu zapísala
Erika Drábiková

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

Zápisnicu overil :
Jozef Dlhopolček

V Kotrčinej Lúčke, dňa 17. mája 2010

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

OBEC KOTRČINÁ LÚČKA
Zápisnica
z 3. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotrčinej Lúčke v roku
2010,konaného dňa 02. 06.2010
Prítomní :p. Erika Drábiková, Ing. Michal Zajac, Bohuslav Ondruš
Ospravedlnení : Jozef Dlhopolček, Mgr. Peter Madigár

Program:
1. Zahájenie zasadnutia
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky na obecný zvon
4. Návrh na uznesenie
5. Záver

1. Zahájenie zasadnutia
Previedol starosta obce p. Jozef Ţabka, ktorý privítal zúčastnených poslancov. Ospravedlniť
sa dali p. Dlhopolček Jozef, a Mgr. Peter Madigár. Predloţil na schválenie program jednania
mimoriadneho zasadnutia a odôvodnil jeho zvolanie .
Hlasovanie za program rokovania
Za :

3

zdržal sa : 0

proti : 0

2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Za zapisovateľku bola starostom obce navrhnutá p. Bieliková Ľubica, za overovateľov
zápisnice boli navrhnutí Ing. Michal Zajac a p. Erika Drábiková
Do návrhovej komisie boli navrhnutí : p. Bohuslav Ondruš a p. Erika Drábiková
Hlasovanie
Za :

3

zdržal sa : 0

proti : 0

3. Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky na obecný zvon
Starosta obce p. Ţabka oboznámil zastupiteľstvo o vyvesenom a zvesenom návrhu na
vyhlásenie dobrovoľnej zbierky , ktorý bol umiestnený na vývesnej tabuli obce Kotrčiná
Lúčka v čase od 18.5. 2010 do 2.6.2010 . Bola riadne dodrţaná 15 dňová lehota a zo strany
obyvateľov obce neboli k predloţenému návrhu pripomienky.
Obecná zbierka bude príjmom obce a kaţdému darcovi bude vystavená potvrdenka, ktorá
bude slúţiť ako doklad o zaplatení v pokladni Obecného úradu. Obyvatelia obce budú
o verejnej zbierke na zvon informovaní aj formou miestneho rozhlasu.
Hlasovanie
Za :

3

zdržal sa : 0

proti : 0

4. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie predloţil člen návrhovej komisie p. Bohuslav Ondruš
Návrh na uznesenie je súčasťou zápisnice.
Hlasovanie za predložený Návrh na uznesenie
Za :

3

zdržal sa : 0

proti : 0

5. Záver
Záver z 3. mimoriadneho zasadnutia previedol starosta obce p. Jozef Ţabka, ktorý
skonštatoval , ţe zasadnutie splnilo svoj účel a poďakoval prítomným poslancom za účasť .

Zápisnicu zapísala :
Bieliková Ľubica

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

Zápisnicu overili:
Ing. Michal Zajac

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

Erika Drábiková

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

V Kotrčinej Lúčke, dňa 03 06.2010

OBEC KOTRČINÁ LÚČKA
Zápisnica
z 5. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotrčinej Lúčke v roku 2010,
konaného dňa 22. 6. 2010

Prítomní poslanci:
p. Jozef Dlhopolček, p. Bohuslav Ondruš, Ing. Michal Zajac, Mgr. Peter Madigár, p. Erika
Drábiková
Hlavný kontrolór obce : Bc. Lenka Ondrušová

Program :
1. Zahájenie zasadnutia
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Stanovisko Hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2009
5. Záverečný účet obce za rok 2009
6. Všeobecne záväzné nariadenie obce „ Požiarny poriadok obce“
7. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok k projektu
„ Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia obce Kotrčiná Lúčka“
8. Kontrola plnenia rozpočtu k 30. 4. 2010
9. Návrh úpravy rozpočtu na rok 2010
10.Návrh Zásad odmeňovania poslancov
11.Návrh Rokovacieho poriadku obce Kotrčiná Lúčka
12. Návrh Plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2010
13. Rôzne
- správa nezávislého audítora o vykonaní účtovného auditu obce Kotrčiná Lúčka
- informácia o stave čerpania dotácie z Programu obnovy dediny r. 2010 –
Enviromentálny fond
- informácia o súťaţi o Detské ihrisko, výber lokality
- spôsob nadobudnutia pozemkov (výkup resp. darovanie ) do vlastníctva obce za
účelom výstavby miestnych komunikácií v lokalitách „ Záhorčie a Kučerovská“
- informácia zo stretnutia Mikroregiónu Terchovská dolina – program Rozvoja
Vidieka – Os 4. Leader
- informácia starostu obce o činnosti od posledného zasadnutia OZ
14. Diskusia
15. Návrh na uznesenie
16. Záver

1. Zahájenie zasadnutia previedol starosta obce p. Jozef Ţabka, ktorý privítal zúčastnených
poslancov a hlavnú kontrolórku obce. Následne predloţil na schválenie program rokovania
Obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie za program jednania :
Za : 5 poslancov

Zdržal sa : 0

Proti : 0

2. Voľba zapisovateľa , overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
Zapísaním zápisnice bola navrhnutá p. Bieliková
Overením zápisnice boli navrhnutí : p. Mgr. Peter Madigár, p. Erika Drábiková
Do návrhovej komisie boli navrhnutí : p. Jozef Dlhopolček, p. Bohuslav Ondruš
Hlasovanie :
Za : 5 poslancov

Zdržal sa : 0

Proti : 0

3. Kontrola plnenia uznesení
Previedol starosta obce, ktorý skonštatoval, ţe prijaté uznesenia sa splnili a plnia priebeţne.
Zostáva v plnení uznesenie č. 11/4/2010 ktoré sa týka vysvätenia obecného zvona
a uznesenie č. 14/4/2010 týkajúce sa odkúpenia pozemku pod športový areál .
4. Stanovisko Hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu za rok 2009
Predloţila hlavná kontrolórka obce p. Ondrúšová . Stanovisko je súčasťou zápisnice
Obecné zastupiteľstvo stanovisko Hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce
zobralo na vedomie.
5. Záverečný účet obce za rok 2009
Predkladala pracovníčka obecného úradu p. Bieliková. Návrh na Záverečný účet obce bol
zverejnený vo vývesnej tabuli od 4.6.2010 a zvesený bol dňa 21.6.2010. Obecné
zastupiteľstvo materiály k Záverečnému účtu obdrţalo dňom vyvesenia vo vývesnej tabuli.
Výhrady zo strany Obecného zastupiteľstva k predkladanému Záverečnému účtu neboli.
Záverečný účet vo výške 10832,32 bol schválený na tvorbu rezervného fondu obce
Kotrčiná Lúčka
Hlasovanie o Záverečnom účte obce za rok 2009 :
Za : 5 poslancov

Zdržal sa : 0

Proti : 0

6. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2010 „ Požiarny poriadok obce “
Predloţil starosta obce p. Jozef Ţabka. Za preventivára poţiarnej ochrany bol navrhnutý p.
František Marek, ktorý na výkon funkcie v minulosti absolvoval potrebné školenia.
Pripomienky :
Zo strany obce je potrebné vystaviť ţiadanky na preskúšanie hlavných poţiarnych
hydrantov.
Poţiarny poriadok obce Kotrčiná Lúčka je súčasťou zápisnice.
Hlasovanie za predložený návrh VZN č.3/2010 - POŽIARNY PORIADOK OBCE :
Za : 5 poslancov

Zdržal sa : 0

Proti : 0

7. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok k projektu „ Rekonštrukcia
a modernizácia verejného osvetlenia obce Kotrčiná Lúčka“
Predkladal starosta obce p. Jozef Ţabka - ţiadosť je skompletizovaná. Materiál podávanej
ţiadosti je súčasťou zápisnice. Starosta obce p. Ţabka predloţil podávanú ţiadosť na
schválenie.
Hlasovanie za predloženie žiadosti o NFP :
Za : 5 poslancov

Zdržal sa : 0

Proti : 0

8. Kontrola plnenia rozpočtu k 30. 4. 2010
Predkladala pracovníčka Obecného úradu p. Bieliková .Materiál o plnení príjmov
a výdavkov programového rozpočtu sú súčasťou zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie plnenie rozpočtu k 30.04.2010ô

9. Návrh úpravy rozpočtu obce za obdobie 01- 04 /2010
Predkladala pracovníčka úradu p. Bieliková. Podľa predloţeného plnenia programového
rozpočtu vyplýva ţe účtovná jednotka eviduje v rozpočte obce poloţky, na ktorých je
zvýšené plnenie. Jedná sa hlavne o rozpočtované výdavky v jednotlivých programoch , a to
program : 01 plánovanie a manaţment, 03 interné sluţby, 09 kultúra a šport a 12 výkon
samosprávy . Návrh úpravy rozpočtu je súčasťou zápisnice .
Pripomienka:
p. Drábiková - na poloţke voda obecný byt , je potrebné odber vody pravidelne vyfakturovať
nájomcom v obecnom byte. – pripomienka bude zapracovaná do návrhu na uznesenie.
Hlasovanie za predloženú úpravu rozpočtu :
Za : 5 poslancov
Zdržal sa : 0
Proti : 0
10. Návrh zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva a dobrovoľných
funkcionárov obce Kotrčina Lúčka
Starosta obce informoval zastupiteľstvo , ţe dňom 1.4.2010 nadobudol účinnosť zákon č.
102/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Z uvedeného bolo potrebné vypracovať návrh zásad odmeňovania.Návrh Zásad
odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a dobrovoľných funkcionárov obce
Kotrčina Lúčka je súčasťou zápisnice.
Pripomienka:
p. Ondruš - k navrhovanej odmene obecného kronikára, doporučil kronikára odmeňovať
podľa zapísaných strán ale nie paušálom.
Hlasovanie
za predložený návrh odmeňovania poslancov a dobrovoľných
funkcionárov obce :
Za : 4 poslanci

Zdržal sa : 1 (Ondruš)

Proti : 0

11. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva
Predkladal starosta obce p. Ţabka Jozef, vzhľadom na novelizáciu zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva je súčasťou zápisnice.
Hlasovanie za predložený Rokovací poriadok :
Za : 5 poslancov
Zdržal sa : 0
Proti : 0
12. Návrh Plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2010
Predkladala Hlavná kontrolórka obce p. Bc. Lenka Ondrušová. Návrh Plánu kontrolnej
činnosti Hlavného kontrolóra je súčasťou zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo zobralo Plán kontrolnej činnosti na vedomie
13. Rôzne
- starosta obce predloţil obecnému zastupiteľstvu kópiu výroku nezávislého audítora
o vykonaní účtovného auditu v obci Kotrčiná Lúčka. Výrok audítora je súčasťou zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výrok nazávislého audítora.
- Informáciu o zapojení sa do Programu Obnovy dediny a stave čerpania dotácie predloţil

p. Mgr. Peter Madigár. Obecné zastupiteľstvo informoval o spôsobe verejného obstarávania
na výber dodávateľov. Poukázal na skutočnosť ţe v ţiadosti na Enviromentálny fond sa
obec zamerala na rekonštrukciu miestnej studne ( pri zvonici) a realizačnú štúdiu centra
obce. Predpokladaní dodávatelia na realizačnú štúdiu centra obce sú: ARQITEQ s.r.o.
Bratislava a MAPERI spol. s.r.o. Ţilina. Rekonštrukcia obecnej studne sa prevedie
dodávateľsky a formou dohody o vykonaní práce – Madigár Pavol, Kotrčiná Lúčka 31
a Roman Gašiak, Ţilina. Studňa bude funkčná.
Hlasovanie za predložených dodávateľov akcie :
Za : 5 poslancov
Zdržal sa : 0
Proti : 0
- starosta obce informoval Obecné zastupiteľstvo o súťaţi o detské ihrisko, v ktorej bola
obec zapojená a ktorú sme aj vyhrali. Minulý týţdeň boli prítomní na Obecnom úrade
zástupcovia Ţilinských novín , ktorí spolu zo starostom obce ohodnotili lokalitu na ktorej bude
detské ihrisko umiestnené. Ďalej starosta obce informoval zastupiteľstvo o spoločnosti
SYRS - ktorá vyrába materiál na zostavu detského ihriska.
- spôsob nadobudnutia pozemkov do vlastníctva obce za účelom výstavby miestnych
komunikácií (ďalej len MK )
v lokalitách obce Záhorčie a Kučerovská. Starosta obce
informoval o prevedenom geometrickom zameraní komunikácií v jednotlivých lokalitách. MK
Záhorčie – šírka 5 m + 0,5 m z kaţdej strany zelený pás. Pozemky by sa odkupovali za cenu
obdobne ako pod ihrisko € 0,67 € za m2. Náklad na vykúpenie pozemkov pod MK Záhorčie
by predstavoval sumu 350,- €.
Pripomienka : p. Drábiková navrhovala pozemky pod MK vysporiadať darovaním
MK - Kučerovská návrh obdobne ako v lokalite Záhorčie s tým, ţe bude potrebné osloviť
SSE o preloţenie stĺpov
Hlasovanie za vykupovaciu cenu 0,67 €/m2
Za: 3 poslanci

Zdržal sa : 2 ( Ondruš, Drábiková )

Proti : 0

- informácie zo stretnutia Mikroregiónu Terchovskej doliny
- zdruţenie poţiadalo
o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka - Os 4. LEADER.
Príspevok pre Mikroregión bol schválený. Previedlo sa rokovanie starostov obcí. Kaţdá
obec v Mikroregióne Terchovskej doliny obdrţí
rovnaké finančné prostriedky ktoré sa
vynaloţia 3 programov a to Opatrenie 321 - Základné sluţby pre vidiecke obyvateľstvo,
Opatrenie 322 - Obnova a rozvoj obcí a Opatrenie 331 - Odborné vzdelávanie a informácie.
Starosta obce p. Ţabka predloţil Obecnému zastupiteľstvu na schválenie ţiadosť o NFP
v rámci Programu rozvoja vidieka - Os 4. Leader. Opatrenie 321 – výstavbu multifunkčného
ihriska.
Hlasovanie
Za : 5 poslancov
Zdržal sa : 0
Proti : 0
- informácia starostu obce o činnosti od posledného zasadnutia. Starosta obce OZ
informoval o jeho činnosti s tým ţe v predloţených materiáloch, ktoré poslanci obdrţali sú
takmer všetky informácie. Ďalej sa zúčastňoval spolu s ďaľšími poslancami školení v projekte
EuroNet .
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie informáciu starostu.
14. Diskusia
- p. Ondruš - doporučil starostovi previesť pracovné stretnutie s p. Bielikom Jurajom
a zistiť situáciu na projekte Rozšírenia vodovodnej siete v rámci Poľsko – slovenskej
cezhraničnej spolupráce.

- starosta obce doporučil ďalšie stretnutie Obecného zastupiteľstva s termínom :
2.7.2010, ktoré zvoláva za účelom spresnenia Ţiadosti o NFP v rámci Programu rozvoja
vidieka - Os 4. LEADER
15. Návrh na uznesenie.
Člen návrhovej komisie p. Dlhopolček predniesol návrh na uznesenie. Návrh na uznesenie
je súčasťou zápisnice.
Hlasovanie :
Za : 5 poslancov
Zdržal sa : 0
Proti : 0
16. Záver
Previedol starosta obce, p. Ţabka, ktorý poďakoval prítomným poslancom za zdarné
rokovanie a účasť.

Zápisnicu zapísala :
Bieliková Ľubica

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

Zápisnicu overili :
Mgr. Peter Madigár

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

Erika Drábiková

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

V Kotrčinej Lúčke , dňa 23.06.2010

OBEC KOTRČINÁ LÚČKA
Zápisnica
zo 6. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotrčinej Lúčke v roku 2010,
konaného dňa 23.08.2010
Prítomní poslanci:
p. Bohuslav Ondruš, Ing. Michal Zajac, Mgr. Peter Madigár
Ospravedlnený : p. Dlhopolček Jozef
Hlavný kontrolór obce : Bc. Lenka Ondrušová
Program :
Zahájenie zasadnutia
Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení ( starosta obce – Jozef Ţabka)
Návrh VZN „ Povodňový plán obce “ ( starosta obce - Jozef Ţabka )
Návrh VZN „ O hlasovaní obyvateľov a podmienkach organizovania zhromaždenia
obyvateľov obce “ ( starosta obce – Jozef Ţabka)
6. Určenie rozsahu výkonu funkcie ( úväzku) starostu na volebné obdobie
2010-2014
7. Smernica o vybavovaní sťažností na OcÚ Kotrčiná Lúčka ( starosta obce )
8. Ustanovenie preventivára požiarnej ochrany obce
9. Rôzne
- ohlásenie drobnej stavby ( altánok + zastrešenie vstupu rodinného domu ) p. Mičík
- ţiadosť o výrub stromov
- sťaţnosti občanov (p. Vrábel Emanuel, p. Grego Ľubomír, p. Ondrušová Mária)
- informácie starostu o činnosti od posledného zasadnutia OZ
10. Diskusia
11. Návrh na uznesenie
12. Záver
1.
2.
3.
4.
5.

1. Zahájenie zasadnutia
previedol starosta obce p. Ţabka Jozef, ktorý privítal
zúčastnených poslancov a hlavnú kontrolórku obce p. Ondrušovú Lenku. Ospravedlniť sa
dal p. Dlhopolček ktorý je na dovolenke.
Starosta obce predloţil zmenu programu zasadnutia , t z. vylúčiť z rokovania bod č. 4
Návrh VZN „ Povodňový plán obce “ a to z dôvodu mála času na prípravu.
Hlasovanie za zmenený programu rokovania :
Za : 3 poslanci
Proti :

0

Zdržal sa : 0

2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice , voľba návrhovej komisie
Zapísaním zápisnice bola navrhnutá p. Bieliková Ľubica
Overením zápisnice boli navrhnutí : Ing. Michal Zajac, Bohuslav Ondruš
Do návrhovej komisie boli navrhnutí : Mgr. Peter Madigár, Bohuslav Ondruš
Hlasovanie za predloţený návrh:
Za : 3 poslanci

Proti :

0

Zdržal sa : 0

3. Kontrolu plnenia uznesení previedol starosta obce p. Jozef Žabka
Starosta obce skonštatoval, ţe prijaté unesenia sa plnia priebeţne. Zostáva v plnení
uznesenie 11/4/2010 vysvätenie zvona , 14/4/2010 odkúpenie pozemku pod športový areál,
Uznesenie 22/5/2010 fakturácia vody v obecnom byte.
V priebehu rokovania tohto bodu programu sa dostavila poslankyňa p. Erika Drábiková.
11/4/2010 - predpoklad vysvätenia zvona je september 2010
14/4/2010 - odkúpenie pozemku pod športový areál - zmluva sa pripravuje, vlastník
nehnuteľnosti súhlasí s predajom, predpoklad uzatvorenia je do 31.8. 2010
Ohľadom rozšírenia MK v lokalite obce „Kučerovská“ Obecné zastupiteľstvo do poručuje 2
varianty : 1.varianta : odskočiť z kaţdej strany 1, 25 m
2. variant : odročiť z kaţdej strany 0,5 m
Je potrebné otázku MK v uvedenej lokalite vyriešiť tak, aby bola moţná zimná údrţba
komunikácie.
22/5/2010 - fakturácia vody v obecnom byte nebola prevedená, z dôvodu ţe nebola
spresnená suma za m3 . Jedná sa o sumu za m3 pre právnické alebo fyzické osoby.
Obecné zastupiteľstvo do poručuje vystaviť faktúru pre obecný byt v prepočte pre fyzické
osoby.
Na základe prijatého uznesenia č. 21/5/2010 kedy bola navrhnutá odkupovaná cena
pozemkov v lokalite obce
Záhorčie a Kučerovská za účelom rozšírenia miestnej
komunikácie a po súhlase vlastníkov nehnuteľností s navrhovanou cenou v sume 0,67 €
Obecné zastupiteľstvo schválilo odkupovanú cenu pozemkov 0,67 € /m2
Hlasovanie za odkupovanú cenu
Za : 4 poslanci

Proti :

0

Zdržal sa : 0

4. Návrh VZN „ O hlasovaní obyvateľov obce a o podmienkach organizovania
zhromaždenia obyvateľov obce
Návrh VZN obdŕţalo zastupiteľstvo v termíne .
Pripomienka :
p. Mgr. Peter Madigár - do návrhu VZN č. 5/2010 je potrebné doplniť časť o podmienkach
organizovania zhromaţdenia obyvateľov.
Ostatní poslanci pripomienky nemali
Predložený návrh VZN O hlasovaní obyvateľov obce a o podmienkach organizovania
zhromaždenia obyvateľov s doplnením pripomienky hlasovalo zobralo Obecné
zastupiteľstvo na vedomie
5. Určenie rozsahu výkonu funkcie ( úväzok) starostu na volebné obdobie
r. 2010 – 2014
V zmysle novelizácie zákona č. 369/1990 Zb. Zákon o obecnom zriadení starosta obce
predloţil o Obecnému zastupiteľstvu na schválenie rozsah výkonu funkcie starostu na
nasledujúce volebné obdobie t. j. roky 2010 -2014.
Poslanci Obecného zastupiteľstva po jednotlivých výrokoch sa uzniesli pre 1/2 úväzok
starostu obce na volebné obdobie 2010 -2014
Hlasovanie
Za : 4 poslanci

Proti :

0

Zdržal sa : 0

6. Smernica o vybavovaní sťažností na OcÚ Kotrčiná Lúčka
Materiál smernice dostalo Obecné zastupiteľstvo v termíne. K predkladanej smernici neboli
ţiadne pripomienky.
Hlasovanie za odsúhlasenie smernice o vybavovaní sťaţností na OCU
Za : 4 poslanci
Proti : 0

Zdržal sa : 0

7. Ustanovenie preventivára požiarnej ochrany obce
Starosta obce predloţil poslancom OZ návrh na ustanovenie p. Marika Františka za
preventivára poţiarnej ochrany obce. Poslanci predloţený návrh jednohlasne schválili,
Hlasovanie
Za : 4 poslanci

Proti :

0

Zdržal sa : 0

8. Rôzne
- starosta obce informoval o ohlásení drobnej stavby altánok a zastrešenie vchodu rodinného
domu č. s. 109 , ktorú si podal p. Marián Mičík s manţelkou. Obecné zastupiteľstvo
ohlasovaciu povinnosť stavebníka berie na vedomie a do poručuje predloţiť ţiadosť
o situačný nákres a vyjadrenie od suseda.
- starosta obce predloţil Obecnému zastupiteľstvu na schválenie odkúpenie pozemku za
účelom rozšírenia areálu futbalového ihriska parc. od p. Kašíkovej , ktorá akceptuje cenu :
0,67 €/m2 a taktieţ vlastníci pozemkov v lokalite „ Záhorčie „ a Kučerovská „ súhlasia
s cenou : 0,67 €/m2 za účelom rozšírenia miestnych komunikácií v týchto lokalitách.
Hlasovanie za kúpnu cenu pozemkov
Za : 4 poslanci

Proti :

0

Zdržal sa : 0

- starosta obce predloţil na schválenie ţiadosť o výrub stromov, ktorú si podal p. Amen Ján.
Jedná sa o ovocné stromy na vlastnom pozemku. Obecné zastupiteľstvo výrub stromov
schvaľuje s tým, ţe výrub sa prevedie mimo vegetačného obdobia.
- starosta obce informoval zastupiteľstvo o podaných sťaţnostiach na Obecný úrad z radov
obyvateľov obce .
Jedná sa o nasledovné sťaţnosti :
p. Vrábeľ Emanuel - na COOP Jednotu – ohľadom zaplavenia nehnuteľnosti pri silných
búrkach
p. Grego Ľubomír – sťaţnosť ohľadom parkovania na MK – ulica, konkrétne p. Lutišan
nesprávne parkovanie
p. Ondrúšová Mária - rušenie nočného kľudu v čase od 22.00h -5.00 h pri dolnej zástavke
Obecné zastupiteľstvo jednotlivé sťaţnosti prejednalo a doporučuje starostovi obce p.
Ţabkovi otázku parkovania motorových vozidiel prebrať s Dopravným inšpektorátom v Ţiline.
Ďalej do poručuje vyzvať cestou miestneho rozhlasu obyvateľov k dodrţiavaniu nočného
kľudu.
- informácie starostu obce o činnosti od posledného zasadnutia
- zapojenie sa obce do čerpania finančných prostriedkov cez Poľsko slovenskú cezhraničnú
spoluprácu prešlo v 1. etape. 30.8.2010 sa bude schvaľovať technická časť dokumentácie.
- stretnutie v rámci ZMOSHP v Lietavskej Lúčke ohľadom výpadku z podielových daní.
- predkladanie ţiadostí na Obv. Úrad v Ţiline odbor ţivotného prostredia oddelenie ochrany
vôd, odpadové hospodárstvo, ochrana prírody a krajiny, Regionálny úrad verejného

zdravotníctva a Krajské riaditeľstvo hasičského zboru ohľadom stavby viacúčelového
ihrisko,
- jednania na spoločnom stavebnom úrade Varín
- jednania v Mikroregióne Terchovskej doliny
- stretnutie s vlastníkmi pozemkov v lokalite „ Kučerovská „
- nákupy materiálu

9. Diskusia
Starosta obce predloţil návrh na odvodnenie pozemku nad COOP Jednotou , kde obec so
spoluprácou stavebníkom p. Amentom Jánom prevedie odvodnenie pozemkov a tým sa
zabráni rozšíreniu vody pri veľkých daţďoch do lokality obce pod Hrb a Slatiny . Taktieţ
doporučuje v j lokalite obce HRB na MK uloţiť zábrany.
- p. Ondruš
čo sa týka stavebných rozhodnutí je potrebné informovať Obecné zastupiteľstvo dopredu.
Je potrebné dať podnet na Spoločnú stavebnú úradovňu ohľadom stavebníka p. Švancára,
ktorý začal so stavbou pred vydaním stavebného povolenia.
- p. Drábiková
dotaz na p. Madigára , kedy bude aktualizovaná web stránka obce.
- p. Madigár informoval Obecné zastupiteľstvo o realizačnej štúdii centra obce ktorá je
z 80% vypracovaná. Je potrebné zosúladiť štúdiu s obecným zastupiteľstvom a dať na
pripomienkovanie občanom obce. Taktieţ odpovedal na dotaz p. Drábikovej ohľadom novej
webstránky obce, ktorá bude v prevádzke v 9/2010.
10. Návrh na uznesenie
Člen návrhovej komisie p. Ondruš predloţil návrh na uznesenie zo zasadnutia Obecného
zastupiteľstva.
Za predloţený návrh uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva hlasovalo:
Za : 4 poslanci
Proti : 0
Zdržal sa : 0
11. Záver
Záver zasadnutia previedol starosta obce, ktorý skonštatoval, ţe zasadnutie splnilo svoj
účel. Poţiadal zastupiteľstvo o zvýšenú činnosť, ktorá vyplynie, vzhľadom k tomu ţe bude
ukončené volebné obdobie, bude potrebné previesť inventarizáciu, poďakoval zúčastneným
poslancom za účasť.

Zápisnicu zapísala :

Ľubica Bieliková

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

Zápisnicu overili:

Ing. Michal Zajac

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

Bohuslav Ondruš

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

V Kotrčinej Lúčke, dňa 24. 8. 2010

OBEC KOTRČINÁ LÚČKA
Zápisnica
zo 4. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotrčinej Lúčke v roku
2010, konaného dňa 22. 9. 2010
Prítomní poslanci: p. Bohuslav Ondruš, Jozef Dlhopolček, Mgr. Peter Madigár
Drábiková Erika,
Ospravedlnený : Ing. Michal Zajac
Hlavný kontrolór obce : Bc. Lenka Ondrúšová
Program : 1. Zahájenie zasadnutia
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Určenie počtu poslancov a utvorenie volebného obvodu pre voľby do
orgánov samosprávy obcí 27.11.2010
4. VZN „ O hlasovaní obyvateľov obce a o podmienkach organizovania
zhromaždenia obyvateľov obce „
5. Projekt európsky fond regionálneho rozvoja – Program cezhraničnej
spolupráce PL – SK
6. Diskusia
7. Návrh na uznesenie
8. Záver
1. Zahájenie mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva previedol starosta obce
p. Jozef Ţabka, ktorý privítal zúčastnených poslancov .
Starosta ospravedlnil z dôvodu nemoce poslanca Ing. Michala Zajaca
Hlasovanie
Za program jednania Obecného zastupiteľstva
Za 4 poslanci

proti 0

zdržal sa 0

2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
Zapísaním zápisnice bola navrhnutá : p. Bieliková Ľubica
Overením zápisnice boli navrhnutí : Mgr. Peter Madigár, Bohuslav Ondruš
Do návrhovej komisie boli navrhnutí : p. Erika Drábiková , Jozef Dlhopolček
Hlasovanie
Za 4 poslanci

proti 0

zdržal sa 0

3. Určenie počtu poslancov a utvorenie volebného obvodu pre voľby do orgánov
samosprávy obcí
V zmysle zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do samosprávy obcí v znení neskorších
predpisov Obecné zastupiteľstvo určilo jeden volebný obvod a 5 volených poslancov .
Hlasovanie
Za 4 poslanci

proti

4.
VZN „ O hlasovaní obyvateľov
zhromaždenia obyvateľov obce „

obce

zdržal sa 0

0
a o podmienkach

organizovania

Návrh na VZN bol zverejnený vo vývesnej tabuli obce od 24. 08. 2010. Keď ţe
k zverejnenému návrhu VZN neboli zo strany obyvateľov pripomienky starosta obce VZN „
O hlasovaní obyvateľov obce a o podmienkach organizovania zhromaţdenia obyvateľov
obce „ predloţil na schválenie.
Hlasovanie
Za 4 poslanci

proti 0

zdržal sa 0

5. Projekt európsky fond regionálneho rozvoja – Program cezhraničnej spolupráce
PL - SK
starosta oboznámil zastupiteľstvo o moţnosti podania ţiadosti o NFP v rámci projektu
európskeho fondu regionálneho rozvoja - Program cezhraničnej spolupráce PL – SK
s partnerskou obcou
Stryzsawa.
Projekt sa týka spoločných stretnutí detí medzi
partnerskými obcami.
Jedná sa o mikro - projekt v hodnote 50 000,- EUR, z ktorého investičný zámer tvorí 50%
ktorý obec pouţije na čiastočnú rekonštrukciu budovy MŠ
Za predloženie projektu
Hlasovalo:
Za 4 poslanci

proti 0

zdržal sa 0

6. Diskusia
- starosta obce p. Ţabka informoval zastupiteľstvo o slávnostnom zahájení detského ihriska
ktoré sa bude konať v nedeľu 26. 9. 2010 . V prípade nepriaznivého počasia sa zahájenie
odloţí. Ţiadosť o multifunkčné ihrisko bola podaná v termíne.
- p. Ondruš v súčasnom období je potrebné dozerať na čistotu ciest.
- starosta obce - znečistená hlavné cesta bola zo strany stavebníka na upozornenie daná
do pôvodného stavu.
7. Návrh na uznesenie
Členka návrhovej komisie p. Drábiková predloţila návrh na uznesenie zo mimoriadneho
zasadnutia Obecného zastupiteľstva.
Návrh na uznesenie je súčasťou zápisnice.

Hlasovanie
Za predloţený návrh uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva hlasovalo:
Za : 4 poslanci
Proti : 0
Zdržal sa : 0
8. Záver zasadnutia previedol starosta obce p. Ţabka, ktorý poďakoval prítomným
poslancom za účasť a vyzval ich k pomoci pri zabezpečovaní otvorenia detského ihriska.

Zápisnicu zapísala:
Bieliková Ľubica

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

Zápisnicu overili :
Mgr. Peter Madigár

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

Bohuslav Ondruš

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

V Kotrčinej Lúčke, dňa 23. 9. 2010

OBEC KOTRČINÁ LÚČKA
Zápisnica
zo 7. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotrčinej Lúčke v roku 2010,
konaného dňa 14.10. 2010
Prítomní poslanci: p. Bohuslav Ondruš, Jozef Dlhopolček, Mgr. Peter Madigár
Drábiková Erika,
Ospravedlnený : Ing. Michal Zajac
Hlavný kontrolór obce : Bc. Lenka Ondrúšová
Program :
1. Zahájenie zasadnutia
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej
komisie
3. Kontrola plnenia uznesení ( starosta obce )
4. Plnenie rozpočtu obce k 30.9.2010 ( pracovníčka obecného úradu)
5. Návrh II. úpravy rozpočtu obce na rok 2010 ( starosta obce )
6. Inventarizácia majetku obce
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie
10. Záver
1. Zahájenie zasadnutia
riadneho Obecného zastupiteľstva previedol starosta obce p. Jozef Ţabka. Ospravedlniť sa
dal p. Ing. Michal Zajac - z pracovných dôvodov.
Starosta obce predloţil na schválenie program rokovania Obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie za program jednania
Za : 4 poslanci

Proti :

0

Zdržal sa : 0

2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Zapísaním zápisnice bola starostom obce navrhnutá p. Bieliková Ľubica
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí :
Dlhopolček Jozef a Bohuslav Ondruš,
Do návrhovej komisie boli navrhnutí :
Erika Drábiková, Mgr. Peter Madigár
Hlasovanie
Za : 4 poslanci

Proti : 0

Zdržal sa : 0

3. Kontrola plnenia uznesení ( starosta obce )
Previedol starosta obce, ktorý skonštatoval ţe prijaté uznesenia sa plnia priebeţne.
Zostávajú v plnení tieto uznesenia :
Č. 22/5/2010 - ktoré sa týka fakturácii spotreby vody v obecnom byte.

Č.18/6/2010 - ktoré sa týka jednania s vlastníkmi pozemkov COOP Jednota a p. Amentom
uloţenie kanalizačného potrubia lokalita obce HRB
Č. 19/6/2010 ktoré sa týka jednania na DI OR Ţilina , ohľadom osadenia dopravných
značiek so zákazom parkovania na uliciach v obci
Uznesenie 20/6/2010 je splnené – týkalo sa geologického prieskumu pod stavbu p.
Švancára. Podotkol , ţe uvedenému stavebníkovi bolo vydané stavebné povolenie.
4. Plnenie rozpočtu obce k 30.9.2010
Plnenie rozpočtu obce za I – IX. mesiac 2010 predkladala pracovníčka obecného úradu
p. Bieliková . Tlačové zostavy plnenia rozpočtových príjmov a výdavkov za III. Q boli
predloţené zastupiteľstvom včas.
Obecné zastupiteľstvo zobralo plnenie rozpočtu na vedomie.
V plnení rozpočtu obce vo výdavkovej časti
sú novovytvorené poloţky , ktorých
financovanie bude schválené v úprave rozpočtu obce .
5. Návrh II. úpravy rozpočtu obce na rok 2010
Návrh II. úpravy rozpočtu predloţil starosta p. Jozef Ţabka.
Materiál úpravy rozpočtu bol zastupiteľstvu predloţený včas.
Nové poloţky, ktoré neboli rozpočtované vznikli opravou strojov a zariadení, právnym
zastupovaním , materiálom ktoré obec zakúpila na vytvorenie detského ihriska
II. úprava rozpočtu obce je súčasťou zápisnice. Keď ţe , obec k 30.9.2010 mala beţné
príjmy menšie ako beţné výdavky starosta obce doporučil Obecnému zastupiteľstvu na
prekrytie rozdielu dočasne pouţiť Rezervný fond obce . Jedná sa o sumu 4339,- EUR.
Schodok v rozpočtovaných príjmoch bol zapríčinený nízkymi podielovými daňami za 6 /
2010..
Hlasovanie za II. úpravu rozpočtu obce r.2010
Za : 4 poslanci
Proti : 0

Zdržal sa : 0

6. Inventarizácia majetku obce
Vzhľadom k tomu, ţe sa končí volebné obdobie starosta obce doporučil obecnému
zastupiteľstvu previesť inventarizáciu majetku. Z uvedeného dôvodu navrhol vytvoriť
inventarizačné komisie v zloţení :
Kultúrny dom, Obecný úrad, - Peter Madigár, Bohuslav Ondruš, Jozef Dlhopolček
Materská škola - Bieliková Ľubica, Janka Zajacová
Dóm smútku

-

Erika Drábiková, Mária Bieliková

Hasičská zbrojnica - Michal Zajac , Bielik Roman
Termín ukončenia inventarizácie je 15. 11. 2010
Hlasovanie
Za : 4 poslanci

Proti : 0

Zdržal sa : 0

7. Rôzne
Informácie starostu obce o činnosti od posledného zasadnutia
Starosta obce informoval zastupiteľstvo o podaní ţiadosti na VUC , projekt Poľsko –
Slovenská cezhraničná spolupráca „ Rozšírenie cezhraničnej spolupráce na všetkých
obyvateľov našich obcí “ celý projekt zadal Agentúre J+M , s. r. o.
Náklady pre obec za vypracovanie projektu predstavujú sumu 1000,- € . Z toho 500,-€
teraz po úspešnosti projektu rozdiel.
Za zapojenie sa do projektu „Rozšírenie cezhraničnej spolupráce na všetkých
obyvateľov obcí“ hlasovalo
Za : 4 poslanci
Proti : 0
Zdržal sa : 0
- od. 1. 10. 2010 je podpísaná zmluva o zabezpečení na aktivačných prácach na obdobie
6 mesiacov
- informácia o liste zo ZMOS – kde obciam bolo oznámené , ţe bude vyrovnanie podielových
daní , pre našu obec finančná čiastka predstavuje cca 3000,- €
- vznik oblastnej organizácie v zmysle zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného
ruchu v rámci Mikroregiónu Terchovská dolina - jedná sa o podporu turistického ruchu –
cykloturistické trasy Terchovskej doliny
Za členstvo v organizácií v zmysle zákona č. 91/2010 Z. z. Terchovskej doliny
hlasovalo
Za : 4 poslanci

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Ďalej starosta obce informoval zastupiteľstvo o záväznom stanovisku , ktoré vydal pre p.
Ţabkovú Annu byt. Kotrčiná Lúčka 17 , ohľadom výstavby rodinných domov na parc. 367
- Záhorčie
Bola prevedená konzultácia drobných stavieb podaných v ohlásení od stavebníka Orieščika
Jána na stavebnom úrade vo Varíne
Taktieţ bol vystavený súhlas s uloţením unimobunky pre p. Ševěčkovú .
Informácie starostu obce zobralo Obecné zastupiteľstvo na vedomie

8. Diskusia
p. Dlhopolček Jozef - blíţi sa zimné obdobie a miestne komunikácie ( ďalej len MK) sú
v dezolátnom stave . Jedná sa hlavne o úsek MK za Višnie , kde sú hlboké jamy. Taktieţ je
v zlom stave aj MK Za vráta.
Obecné zastupiteľstvo do poručuje previesť úpravu poškodených MK , s tým ţe do
výkopových prác sa zapoja pracovníci, ktorých obec zamestnáva cez ÚPSVaR. Úprava
bude prevedená formou zasypania mletým asfaltom, alebo betónom.
p. Ondruš Bohuslav - v lokalite obce Kučerovská a aj celkové stanoviská k stavbám je
potrebné vystavovať s podmienkami , ktoré sa týkajú inţinierskych sietí a odvodňovania
pozemkov na vlastné náklady stavebníkom
p. Jozef Ţabka - starosta obce informoval zastupiteľstvo o voľbách do orgánov samosprávy
obcí , ktoré sa konajú 27. 11. 2010 v čase od. 7.00 h do 20.00 h
Kandidátne listiny si podali 10 občania za poslancov obecného zastupiteľstva a za starostu
obce je podaná jedna kandidátna listina.
p. Drábiková Erika
poukázala na skutočnosť ţe v lokalite obce Medzi lúhy sa stavia chatka - či je v ohlásení
drobných stavieb alebo v stavebnom konaní ? Majiteľom
nehnuteľnosti je p. Štefan

Drábik. Ďalej poukázala na skutočnosť, ţe p. Danajová, ktorá je ďalšou vlastníčkou
v uvedenej lokalite mala v ohlásení drobných stavieb len uloţenie unimobunky a teraz
drobná stavba mení rozmery a vzhľad. Je potrené tieto drobné stavby prešetriť.
9. Návrh na uznesenie
Predloţila Drábiková Erika
Návrh na uznesenie je súčasťou zápisnice.
Hlasovanie
Za : 4 poslanci

Proti : 0

Zdržal sa : 0

10. Záver
Previedol starosta obce , ktorý poďakoval prítomným poslancom za účasť a vyzval ich
k dôslednému prevedeniu inventarizácie .

Zápisnicu zapísala :
Bieliková Ľubica

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

Zápisnicu overili:
Dlhopolček Jozef

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

Ondruš Bohuslav

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

V Kotrčinej Lúčke, dňa 19. 10. 2010

OBEC KOTRČINÁ LÚČKA
Zápisnica
z 8. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotrčinej Lúčke v roku 2010,
konaného dňa 25.11. 2010

Prítomní poslanci:

Bohuslav Ondruš, Jozef Dlhopolček, Mgr. Peter Madigár
Drábiková Erika, Ing. Michal Zajac

Hlavný kontrolór obce : Bc. Lenka Ondrúšová
Program:
1. Zahájenie zasadnutia
2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení ( starosta obce )
4. Inventarizácia majetku obce ( starosta obce )
5. Návrh a schválenie III. Úpravy rozpočtu na rok 2010 ( starosta obce
a pracovníčka OcÚ)
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Návrh na uznesenie
9. Záver
1. Zahájenie zasadnutia
Zahájenie 8. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2010 previedol starosta
obce p. Jozef Ţabka. Starosta obce predloţil na schválenie program rokovania Obecného
zastupiteľstva.
Hlasovanie za predložený program rokovania :
Za :
5 poslancov
Proti : 0

Zdržal sa: 0

2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Zapísaním zápisnice bola starostom obce navrhnutá Bieliková Ľubica
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí : Erika Drábiková a Bohuslav Ondruš,
Do návrhovej komisie boli navrhnutí : Ing. Michal Zajac a Mgr. Peter Madigár
Hlasovanie predložený návrh :
Za :
5 poslancov

Proti : 0

Zdržal sa: 0

3. Kontrola plnenia uznesení ( starosta obce )
Starosta obce skonštatoval, ţe uznesenia sa splnili ako aj plnia priebeţne. Zostáva
v plnení uznesenie č. 18/7/2010 ktoré sa týkalo prešetrenia drobných stavieb v lokalite obce
„Medzi Lúhmi“.
4. Inventarizácia majetku obce
Starosta obce informoval zastupiteľstvo o prevedených inventarizaciach majetku obce
drobného ako aj dlhodobého majetku obce. Inventarizačné komisie si svoje úlohy splnili
v termíne. Boli vyhotovené inventarizačné zápisy na jednotlivých úsekoch v obci , ktorých
kópie budú súčasťou zápisnice. Inventarizačné komisie predloţili návrhy na vyradenie
neupotrebiteľného majetku a to nasledovne :
Inventarizačná komisia : p. Drábiková a p. Bieliková Mária - Dom smútku navrhuje
vyradiť majetok v sume 10, 36 € - jedná sa o umelohmotné kvety
Inventarizačná komisia :
p. Dlhopolček, Ondruš, a p. Madigár , ktorá vykonala
inventarizáciu Kultúrny dom a Obecný úrad navrhuje vyradiť majetok na úsekoch :
Kancelária II. : majetok v sume 64,86 € - jedná sa o kaukulačku a nefunkčný skartátor.
Kancelária I. : majetok v sume 595,93 € - jedná sa o diár SHARP, vysávač, rýchlovarnú
kanvicu, tlačiareň a stolík pod počítač
Zasadačka : majetok v sume 14,95 € - jedná sa o 5 ks bavlnených obrusov
Obecný úrad : majetok v sume 150, 37 € - jedná sa čalúnené kreslá, varič dvojplatničku,
prenosnú lampu a písací stôl dvoj stranný
Inventarizačná komisia v zloţení : p. Zajacová Jana a p. Bieliková Ľubica , vykonala
inventarizáciu bývalej materskej školy a navrhuje vyradiť majetok na úsekoch :
Materská škola : majetok v sume 184,62 € jedná sa o horské slnko, písací stolíj
jednostranný, drevená šopa a CD prehrávač
Materská škola I. : majetok v sume 16,60 € jedná sa nástenné hodiny a osobnú váhu
Školská jedáleň : drobný majetok do 16,59 € majetok v sume 30,87 € jedná sa
o drobný kuchynský majetok, lekárničky a plynovej skrinky
Všetky návrhy na vyradenie drobného majetku

sú súčasťou zápisnice.

Hlasovanie za vyradenie navrhovaného drobného majetku
Za :

5 poslancov

Zdržal sa: 0

Proti : 0

Starosta obce ďalej predloţil na vyradenie zastaralý a nefunkčný majetok evidovaný
v dlhodobej operatívnej evidencii a to na účtoch stroje a zariadenia :
Kotol H 650
2 ks
á
271,53 €
celkom
543,06 €
Premietací aparát 1 ks
á
675,83 €
celkom
675,83 €
Spolu z účtu 022
stroje a zariadenia
sumu
1 .218,89 €
Hlasovanie za vyradenie dlhodobého hmotného
Za :

5 poslancov

Proti : 0

majetku
Zdržal sa: 0

5. Návrh a schválenie III. úpravy rozpočtu obce za rok 2010
Materiály plnenia rozpočtu obce obdrţal kaţdý poslanec Obecného zastupiteľstva .
Úpravy rozpočtu obce boli zakrúţkované podľa plnenia zostáv .
III. zmena rozpočtu obce Kotrčiná Lúčka je súčasťou zápisnice.
Hlasovanie za navrhovanú III. úpravu rozpočtu obce a čerpanie rezervného fondu
obce
Za :

5 poslancov

Zdržal sa: 0

Proti : 0

6. Rôzne
- starosta obce informoval zastupiteľstvo o ďalšej sťaţnosti od rodiny Martinčekových
ktorú, obec obdrţala od. p. Bukovčákovej na p. Jána Orieščika s manţelkou.
Do budúcna, aby sme sa vyvarovali nezhodám medzi občanmi bude vytvorená komisia
verejného poriadku a sťaţností, ktorá bude riešiť podané sťaţnosti a nezhody medzi
občanmi. Všetky drobné stavby sa budú v budúcnosti riešiť cez Stavebný úrad vo Varíne.
- starosta obce ďalej informoval Obecné zastupiteľstvo o podaných ţiadostiach o NFP a
čerpaní finančných prostriedkov na vypracované projekty za rok 2010 .
7. Diskusia
Nakoľko v sobotu budú prevedené voľby do samosprávy obcí a končí sa funkčné obdobie
poslancov, starosta obce poďakoval poslancom za prácu ,ktorú vykonali pre obec a zaţelal
im veľa zdravia a osobných úspechov.
8. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie predloţil člen návrhovej komisie Ing. Michal Zajac
Hlasovanie za predložený návrh na uznesenie
Za :

5 poslancov

Proti : 0

Zdržal sa: 0

9. Záver zasadnutia
Previedol starosta obce, poďakoval poslancom za účasť a do Nového roka im ešte raz
všetkým poprial veľa zdravia, osobných a pracovných úspechov.

Zápisnicu zapísala :
Bieliková Ľubica

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

Zápisnicu overili :
Erika Drábiková

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

Bohuslav Ondruš

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

V Kotrčinej Lúčke, dňa 29. 11. 2010

