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  OBEC KOTRČINÁ LÚČKA 

                                          Zápisnica 
z  10. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotrčinej Lúčke, 

konaného dňa 16.12.2015 

 

Prítomní poslanci  : Peter Bielik,  Vlasta Hrušková,  Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík,   

                                  Bc. Rastislav Synák 

Hlavná kontrolórka : Mgr. Lenka Ondrušová 

Hostia :  neboli 

Program : 

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrhovej     
komisie 

2. Návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva 
3. Správa audítora k účtovnej zavierke obce Kotrčiná Lúčka za rok 2014 
4. Výročná správa obce Kotrčiná Lúčka za rok 2014 
5. Dodatok č. 2 k VZN obce Kotrčiná Lúčka č. 4/2012 o miestnych daniach a poplatkoch 
6. VZN obce Kotrčiná Lúčka č. 5/2015 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na 

čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole a o výške mesačného 
príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v  školskej 
jedálni 

7. VZN obce Kotrčiná Lúčka č. 6/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom 
8. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2016 s výhľadom na roky 

2017 a 2018 
9. Rozpočet obce na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018  

    10.   Rôzne 
    11.   Návrh na uznesenia 
    12.   Záver 

    
      
1. Otvorenie zasadnutia 
Zahájenie 10. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva previedol starosta obce Jozef 
Žabka. V úvode privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva a hlavnú kontrolórku 
obce. Skonštatoval, že  na rokovaní sú prítomní všetci poslanci a obecné zastupiteľstvo je 
uznášania schopné.   

Starosta obce poveril  p. Bielikovú Ľubicu  zapísaním zápisnice, overením  zápisnice poveril 
poslancov: Mgr. Petra Madigára a Bc. Rastislava Synáka.  Do návrhovej komisie určil  
poslancov :  p. Vlastu Hruškovú a p. Mariána Mičíka.. 

 

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 10. riadneho zasadnutia OZ 
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Počet poslancov : 5 
Prítomní poslanci : 5 (Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík, 
                                   Bc. Rastislav Synák) 

Hlasovanie:  

Za: 5 (Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík, Bc. Rastislav     

          Synák) 

Proti:   0     

Zdržal sa:   0  

 

3.  Správa audítora k účtovnej zavierke obce Kotrčiná Lúčka za rok 2014 
Starosta obce oboznámil zastupiteľstvo o vykonaní auditu účtovníctva za rok 2014, ktorý 
previedol audítor Ing. Tibor Bátory. Predložil obecnému zastupiteľstvu výrok a správu 
k účtovnej závierke obce Kotrčiná Lúčka od nezávislého audítora. Správa k účtovnej závierke 
pre obecné zastupiteľstvo obce Kotrčiná Lúčka je súčasťou zápisnice . 
 

Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu audítora k účtovnej zavierke obce Kotrčiná 
Lúčka za rok 2014 
 
 
4. Výročná správa obce Kotrčiná Lúčka za rok 2014 
Predložil starosta obce . predložil starosta obce , materiál bol zastupiteľstvu doručený v 
pošte. Výročná správa bola súčasou prevedeného auditu. Výročná správa obce za rok 2014 
je prílohou zápisnice.  

 
Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Výročnú správu obce Kotrčiná Lúčka za rok 2014 
 
 
5. Dodatok č. 2 k VZN obce o miestnych daniach a poplatkoch 
K tomotu bodu programu starosta obce uviedol, že informácia o návrhu tohoto dodatku bola 
prerokovaná na predchádzajúcom zasadnutí OZ. Návrh VZN bol vyvesený v úradnej tabuli 
obce a na webovom sídle obce na dobu 15 dní a taktiež bol doručený zastupiteľstvu v pošte 
s predstihom. Zo strany zastupiteľstva a ani občanov neboli k predloženému materiálu 
vznesené  námietky a pripomienky. Dodatok č. 2 k VZN obce Kotrčiná Lúčka č. 4/2012 je 
súčasťou zápisnice. Následne starosta obce dal o tomto dodatku hlasovať. 
 
Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo : A) rozhodlo  o dodatku č.2 k VZN obce Kotrčiná Lúčka č. 4/2012 
o miestnych daniach a poplatkoch 
B) schvaľuje  dodatok č.2 k VZN obce Kotrčiná Lúčka č. 4/2012 o miestnych daniach a 
poplatkoch  
 
Počet poslancov : 5 
Prítomní poslanci : Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík,    
                               Bc. Rastislav Synák 

Hlasovanie:  

Za: 5 (Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík,                                      

           Bc. Rastislav Synák 

Proti:   0     

Zdržal sa:   0  
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6. VZN obce Kotrčiná Lúčka č. 5/2015 o výške mesačného príspevku zákonného 
zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole a o výške 
mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov 
a podmienky úhrady v  školskej jedálni 
Starosta obce uviedol, že návrh tohoto VZN bol taktiež prerokovaný na predchádzajúcom 
zasadnutí OZ. Návrh VZN bol zverejnený v úradnej tabuli obce na dobu 15 dní a bol 
doručený zastupiteľstvu v pošte s predstihom. Zo strany zastupiteľstva a ani občanov neboli 
k predloženému materiálu vznesené  námietky a pripomienky. Návrh VZN obce Kotrčiná 
Lúčka č. 5/2015 je súčasťou zápisnice. Následne starosta obce dal o tomto VZN hlasovať.  

 
Návrh na uznesenie :  

 
Obecné zastupiteľstvo : A) rozhodlo  o VZN obce Kotrčiná Lúčka č. 5/2015 o výške 
mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa 
v materskej škole a o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu 
nákladov a podmienky úhrady v  školskej jedálni 
B) schvaľuje  VZN obce Kotrčiná Lúčka č. 5/2015 o výške mesačného príspevku zákonného 
zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole a o výške 
mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky 
úhrady v  školskej jedálni  
 
Počet poslancov : 5 
Prítomní poslanci : Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík,    
                               Bc. Rastislav Synák 

Hlasovanie:  

Za: 5 (Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík,                                      

           Bc. Rastislav Synák 

Proti:   0     

Zdržal sa:   0  

 
 
7.  VZN obce Kotrčiná Lúčka č. 6/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom 

Ako v predchádzajúcich bodoch programu rokovania i k tomuto bodu rokovania starosta 
uviedol, že návrh VZN bol prerokovaný na predchádzajúcom zasadnutí OZ. Návrh VZN obce 
Kotrčiná Lúčka č. 6/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom bol vyvesený v úradnej tabuli 
obce a na webovom sídle obce na dobu 15 dní. K VZN neboli zo strany poslancov a ani 
občanov podané žiadne pripomienky a preto starosta predložil obecnému zastupiteľstvu toto 
VZN na schválenie. VZN je súčasťou tejto zápisnice. 
 
Návrh na uznesenie :  

 
Obecné zastupiteľstvo : A) rozhodlo  o VZN obce Kotrčiná Lúčka č. 6/2015 o nakladaní 
s komunálnym odpadom  
B) schvaľuje  VZN obce Kotrčiná Lúčka č. 6/2015 o nakladaní s komunálnym  
 
Počet poslancov : 5 
Prítomní poslanci : Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík,    
                               Bc. Rastislav Synák 

 

Hlasovanie:  

Za: 5 (Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík,                                      

           Bc. Rastislav Synák 
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Proti:   0     

Zdržal sa:   0  

 

 
8. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2016 
s výhľadom na roky 2017 a 2018 
Predložila hlavná kontrolórka obce Mgr. Lenka Ondrušová a skonštatovala že zo strany 
hlavného kontrolóra neboli k predloženému návrhu rozpočtu pripomienky a ani výhrady. 
Hlavná kontrolórka odporúča návrh rozpočtu obce Kotrčiná Lúčka na rok 2016 schváliť. 
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce je súčasťou zápisnice.  
 
Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu 
rozpočtu obce na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018  
 
 

9. Rozpočet obce na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018  

Rozpočet obce na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 bol vyvesený po dobu 15 dní v 
úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. Počas tejto doby z radov obyvateľov obce 
neprišiel žiadný návrh, pripomienka alebo namietka. Starosta uviedol, že pred vyvesením bol 
prerokovaný poslancami obecného zastupiteľstva na predchádzajúcom zasadnutí. Nikto z 
poslancov nemal výhrady k rozpočtu obce na rok 2016 a preto starosta predložil rozpočet na 
schválenie. Rozpočet obce na rok 2016 je súčasťou tejto zápisnice. 
 
Návrh na uznesenie :  

 
Obecné zastupiteľstvo : A) schvaľuje  rozpočet obce Kotrčiná Lúčka na rok 2016  
 
Počet poslancov : 5 
Prítomní poslanci : Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík,    
                               Bc. Rastislav Synák 

Hlasovanie:  

Za: 5 (Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík,                                      

           Bc. Rastislav Synák 

Proti:   0     

Zdržal sa:   0  

 
B) berie na vedomie výhľadový rozpočet obce Kotrčiná Lúčka na roky 2017 a 2018  

 
 

10.  Rôzne 
Starosta oboznámil obecné zastupiteľstvo o stave projektov na investičné zámery v rámci 
výziev pre obce do 1000 obyvateľov. Na projektoch sa pracuje a projekty na rekonštrukciu 
miestnych komunikácií a rekonštrukciu kultúrneho domu budú dokončené v najbližších 
dňoch. Následne prebehne proces verejného obstáravania. Rekonštrukcia existujúcich 
miestnych komunikácií (MK) sa dotkne MK v lokalite obce „ Dolina “ a časti MK v lokalite „ Za 
višnie “, nakoľko z max. výšky nenavratných finančných prostriedkov sa nedajú 
rekonštruovať obidve MK.  

-  Mgr. Peter Madigár podal informáciu o stave ďaľšieho projektu taktiež v rámci  výzvy pre 
obce do 1000 obyvateľov. Je to projekt vybudovania verejného priestranstva od obecnej 
zvonice až pod cintorín. Na projekte sa pracuje a mal by byť dokončený do polovice januára. 
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Je vyhotovený základný návrh a tento návrh treba zverejniť na  webovom sídle obce, aby  aj 
obyvatelia obce mohli pripomienkovať tento návrh. Následne tiež prebehne proces verejného 
obstarávania.  
 

Návrh na uznesenia :  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie  z bodu programu  10. Rôzne 
 
             
 
11. Návrh na uznesenie 

 Návrh na uznesenie predložila p. Vlasta Hrušková a je súčasťou zápisnice. 
 
 
 

12. Záver 
Záver 10. riadneho zasadnutia previedol starosta obce, ktorý poďakoval prítomným poslancom                 
za účasť a spoluprácu počas celého roku 2015. Do Nového roka 2016 poprial všetkým pevné 
zdravie , veľa osobných a pracovných úspechov. 
 
 
 
Zápisnicu  zapísala  : 
 
Bieliková Ľubica                                                                 ........................................................ 
 
 
 
Zápisnicu overili : 
 
Mgr. Peter Madigár                                                          ……………….................................... 
   
 
Bc. Rastislav Synák                                                         .......................................................... 
 
 
 
 
 
 
                                                         ……………………………………… 
                                                                      Jozef Žabka 
                                                                     starosta obce 
  
 
 
 
V  Kotrčinej Lúčke, dňa  21.12.2015  


