
 
U Z N E S E N I A 

z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva 2018 - 2022 
obce Kotrčiná Lúčka, zo dňa 28.03.2019 

(21 – 24) 
 

Obecné zastupiteľstvo na svojom 3. zasadnutí prerokovalo: 
1. Otvorenie zasadnutia 
    a)  určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice. 
    b)  voľba návrhovej komisie  
 2. Schválenie programu 3.zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 3. Rozpočtové opatrenie č. 01/2019 a I. úprava rozpočtu obce na rok 2019 
 4. Schválenie investičných zámerov a spolufinancovania projektov: 
     a) Autobusová zástavka a sadovnícke úpravy jej okolia 
     b) Oplotenie cintorína – II. etapa + sadovnícke úpravy okolia cintorína 
     c) Budovanie bezplatnej wifi siete v obci 
     d) Modernizácia obecnej knižnice  
 
1. Otvorenie zasadnutia 
  
Uznesenie č. 21 
Obecné zastupiteľstvo v Kotrčinej Lúčke v zmysle rokovacie poriadku obecného 
zastupiteľstva 

A)  u r č u j e 
1. zapisovateľku p. Ľubicu Bielikovú – pracovníčku OcÚ 
2. overovateľov zápisnice poslancov . Mgr. Peter Madigár a p. Peter Bielik  

B) v o l í 
do  návrhovej komisie poslancov: p. Vlasta Hrušková a Zdenko Žabka    
    
 
 
 

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

Jozef Žabka 
starosta obce 

 
2. Schválenie programu rokovania 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva    
 

Uznesenie č. 22 
Obecné zastupiteľstvo v Kotrčinej Lúčke v zmysle rokovacieho poriadku obecného 
zastupiteľstva 

s ch v a ľ u j e  
program rokovania 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 
 
 

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

Jozef Žabka 
starosta obce 



 
 
3. Rozpočtové opatrenie č. 01/2019 a I. úprava rozpočtu obce na rok 2019 
 

Uznesenie č. 23 
Obecné zastupiteľstvo v Kotrčinej Lúčke v zmysle zmysle zákona č. 369/1990 Zb. z. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

A) b e r i e   n a  v e d o m i e 
Rozpočtové opatrenie č. 01/2019 

B) s ch v a ľ u j e  
I. úpravu rozpočtu obce Kotrčiná Lúčka na rok 2019 
 
 
 
 

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

Jozef Žabka 
starosta obce 

 
 
 
4. Schválenie investičných zámerov a spolufinancovania projektov 
 

Uznesenie č. 24 
Obecné zastupiteľstvo v Kotrčinej Lúčke v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov 

s ch v a ľ u j e 

a) 1. Investičný zámer – Autobusová zástavka a sadovnícke úpravy jej okolia 
2. predloženie žiadosti o dotáciu   z programu Dotácie pre regióny z rozpočtu Žilinského 

samosprávneho  kraja  na  rok  2019   za  účelom  realizácie   projektu   „ Autobusová 
zástavka a sadovnícke úpravy jej okolia“ 

    3. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie 
    4. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu  
        vo výške minimálne 20%  oprávnených výdavkov projektu 

b) 1. Investičný zámer – Oplotenie cintorína – II. etapa+sadovnícke úpravy okolia cintorína  
     2. predloženie  žiadosti  o dotáciu  v pôsobnosti  Ministerstva  financií   SR   za  účelom    
         realizácie projektu „ Autobusová zástavka a sadovnícke úpravy jej okolia“ 
     3. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie 
     4. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu  
         vo výške minimálne 10%  oprávnených výdavkov projektu 

c) 1. Investičný zámer – Budovanie bezplatnej WIFI v obci  
    2. predloženie ŽoNFP na sprostredkovateľský orgán OP II v rámci výzvy OPII-2018/7/1- 
        DOPza účelom realizácie projektu „  WIFI pre Teba – Kotrčiná Lúčka“ 
    3. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia NFP 
    4. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu  
        vo výške minimálne 5%  oprávnených výdavkov projektu 

d) 1. Investičný zámer – Modernizácia obecnej knižnice 
    2. predloženie  žiadosti  o  dotáciu  na   Ministerstvo  kultúry   SR  za  účelom  realizácie       
        projektu „ Modernizácia obecnej knižnice“ 



    3. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie 
    4. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu  
        vo výške minimálne 5 %  oprávnených výdavkov projektu 

 
 
 

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

Jozef Žabka 
starosta obce 

 
 
 
 
V Kotrčinej Lúčke, dňa 29.03.2019 
 
 
 
 
Navrhovatelia:                                                     ............................................................ 
                                                                                                   Vlasta Hrušková 
                                                                                        
 
              
                                                                               ............................................................ 
                                                                                                   Zdenko Žabka     

 

 


