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  OBEC KOTRČINÁ LÚČKA 

                                          Zápisnica 
12. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotrčinej Lúčke, konaného 

dňa 18.02.2016 

 

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, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie  
  2. Návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva 
  3. VZN obce Kotrčiná Lúčka č. 1/2016 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy      
      na dieťa materskej školy a školského zariadenia pri materskej škole so sídlom na území obce   
      Kotrčiná Lúčka na kalendárny rok 2016  
  4. VZN obce Kotrčiná Lúčka č. 2/2016 o niektorých podmienkach držania psov na území obce  
      Kotrčiná Lúčka 
  5. VZN obce Kotrčiná Lúčka č. 3/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej  
      školskej dochádzky  
  6. Plán činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2016  
  7. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2015 
  8. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce  
  9. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Terchovská dolina na roky 2015-2020  
10. Protest prokurátora k VZN č. 2/2015 o zneškodňovaní obsahu žúmp 
11. Rôzne 
12. Návrh na uznesenie  
13. Záver  

 

 
1. Otvorenie zasadnutia  
Zahájenie 12. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva previedol starosta obce Jozef 
Žabka. Skonštatoval, že je Obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Starosta obce poveril p. 
Bielikovú zapísaním zápisnice, overením zápisnice poveril poslancov: Bc. Rastislava Synáka a p. 
Vlastu Hruškovú . Do návrhovej komisie určil poslancov : p. Petra Bielika a Mgr. Petra Madigára  

 
 
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 12. riadneho zasadnutia OZ 
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Počet poslancov : 5 
Prítomní poslanci : 4  (Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Bc. Rastislav Synák) 

Hlasovanie:  

Za: 4 (Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Bc. Rastislav Synák) 

Proti:   0     

Zdržal sa:   0  

 

 

 
3. VZN obce Kotrčiná Lúčka č. 1/2016 o určení výšky finančných prostriedkov na 
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia pri materskej škole so 
sídlom na území obce Kotrčiná Lúčka na kalendárny rok 2016.  
Materiál o  VZN  č. 1/2016  bol doručený obecnému zastupiteľstvu v pošte. Návrh  VZN č. 1/2016 
bol zverejnený v úradnej tabuli obce od 15.01.2016  do 31.01.2016. 
Starosta informoval zastupiteľstvo, že na prevádzku MŠ by podľa prepočtu malo stačiť cca 
44.200,- €. Obec dostáva na MŠ v podielových daniach finančné príspevky podľa normatívov 
z ktorých je vytvorená aj rezerva. Ďalej podotkol , že do VZN č. 1/2016 boli zarátané všetky 
náklady zabezpečujúce chod MŠ.  

- Mgr. Peter Madigár - či je obec ohľadne čerpania finančných prostriedkov obmedzovaná ? 

- starosta – nie, ale rezerva sa použije na dodávku obedov, nakoľko mesto Žilina ide prehodnotiť 
výšku stravného pre žiakov mimo mesta Žilina,zatiaľ sa však nič nemení.    

 - p. Vlasta Hrušková - či sa dovážajú obedy pre dôchodcov ? 

- starosta- zatiaľ áno, len sa uvažuje o inom dodávateľovi. 

- Mgr. Peter Madigár – malo by sa uvažovať aj o zateplení MŠ a previesť rekonštrukciu pivnice 

Starosta informoval že VZN o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na 
dieťa materskej školy a školského zariadenia pri materskej škole so sídlom na území obce 
Kotrčiná Lúčka sa bude prijímať každoročne a to na základe normatívov na príslušný rok. 
 

Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo : A) rozhodlo  o VZN obce Kotrčiná Lúčka č. 1/2016 o určení výšky 
finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia 
pri materskej škole so sídlom na území obce Kotrčiná Lúčka na kalendárny rok 2016 
B) schvaľuje  VZN obce Kotrčiná Lúčka č. 4/2012 o určení výšky finančných prostriedkov na 
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia pri materskej škole so sídlom 
na území obce Kotrčiná Lúčka na kalendárny rok 2016 

Počet poslancov : 5 
Prítomní poslanci : 4  (Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Bc. Rastislav Synák) 
 

Hlasovanie:  

Za: 4 (Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár,  Bc. Rastislav Synák ) 

Proti:   0     

Zdržal sa:   0  
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4. VZN obce Kotrčiná Lúčka č. 2/2016 o niektorých podmienkach držania psov na území 
obce Kotrčiná Lúčka. 
Materiál o VZN č. 2/2016 bol doručený obecnému zastupiteľstvu v pošte. Návrh  VZN č. 2/2016 
bol zverejnený v úradnej j tabuli obce od 15. 01. 2016.  

 - p. Vlasta Hrušková – komu je potrebné hlásiť úhyn psa? 

-  Bc. Rastislav Synák - pri platení dane za psa je potrebné preukázať aj očkovací preukaz psa 

Počas rokovania tohto bodu programu sa dostavil na rokovanie poslanec p. Marián Mičík.  

Starosta informoval zastupiteľstvo že zo strany obyvateľov neboli k navrhovanému VZN č.2/2016 
predložené žiadne pripomienky.  
 
Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo : A) rozhodlo  o VZN obce Kotrčiná Lúčka č. 2/2016 o niektorých 
podmienkach držania psov na území obce Kotrčiná Lúčka 
B) schvaľuje  VZN obce Kotrčiná Lúčka č. 2/2016 o niektorých podmienkach držania psov na 
území obce Kotrčiná Lúčka 

Počet poslancov : 5 

Prítomní poslanci : 5  (Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Bc. Rastislav Synák,    
                                    Marián Mičík) 

Hlasovanie:  

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

Proti:   0     

Zdržal sa:   0 

 
 
5. VZN obce Kotrčiná Lúčka č. 3/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie 
povinnej školskej dochádzky.  
Materiál o VZN č. 3/2016 bol doručený zastupiteľstvu v pošte a návrh na VZN č. 3/2016 bol 
zverejnený v úradnej tabuli obce od 26. 01. 2016 do 11.02.2016. 
Starosta informoval zastupiteľstvo že novelou zákona č. 188/2015 Z. z. sa ustanovila zmena 
termínu konania zápisu detí do prvého ročníka a to z pôvodného miesiaca január na apríl. 
Jednou z povinností obce, je podľa školského zákona určiť miesto a čas zápisu dieťaťa na 
plnenie povinnej školskej dochádzky. 
 
Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo : A) rozhodlo  o VZN obce Kotrčiná Lúčka č. 3/2016 o určení miesta a 
času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky  
B) schvaľuje  VZN obce Kotrčiná Lúčka č. 3/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na 
plnenie povinnej školskej dochádzky  

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

Hlasovanie:  

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

Proti:   0     

Zdržal sa:   0 
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6. Plán činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2016.  
Predkladala Hlavná kontrolórka obce Mgr. Lenka Ondrušová. Návrh plánu činnosti Hlavného 
kontrolóra obce (ďalej len HKO) 2016 bol zverejnený vo vývesnej tabuli obce dňa 15.01.2016.  
Starosta informoval zastupiteľstvo, že funkcia HKO končí dňom 31.03. 2016. V súčasnosti na 
obci prevádza kontrolu NKÚ SR, ktorý kontroluje aj činnosť HK.  
 
Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje  Plán činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2016.  

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

Hlasovanie:  

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

Proti:   0     

Zdržal sa:   0 
 
 
 
7. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2015 
Predložila Hlavná kontrolórka obce Mgr. Lenka Ondrušová. Správa je súčasťou zápisnice. 
Podotkla, že sa zlepšilo zverejňovanie zápisníc, faktúr a zmlúv na stránke obce. Poukázala na 
potrebnosť doplniť Knihu jázd. V minulosti odporučila návrh na zakúpenie GPS lokátora do 
obecného vozidla – online systému sledovania a elektronickej knihy jázd. Toto bolo zatiaľ zo 
strany Obecného zastupiteľstva zamietnuté z ekonomických dôvodov.  
 
Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie   Správu kontrolnej  činnosti hlavného kontrolóra obce 

za rok 2015.  
 
 
8. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce  
Starosta informoval obecné zastupiteľstvo, že dňom 31.03.2016 končí funkčné obdobie Hlavného 
kontrolóra obce (ďalej HKO). Na základe tejto skutočnosti  a v súlade s §18a zák. č. 369/1990 Z. 
z. navrhol Obecnému zastupiteľstvu, aby dňom 18.02.2016 vyhlásilo voľby HKO Kotrčiná Lúčka. 
Termín volieb HKO navrhol na 30.03.2016 počas zasadnutia Obecného zastupiteľstva. Aby sa 
dodržali príslušné termíny vyplývajúce zo zákona je potrebné dodržať vyššie uvedený dátum.  
. 
Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo : 

A. Vyhlasuje v zmysle § 18a odst. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov deň konania voľby hlavného kontrolóra na 30.03.2016. Voľba sa uskutoční 
počas riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 30.03.2016 v priestoroch zasadačky 
Obecného úradu v Kotrčinej Lúčke. 

B. Určuje : a)  Požiadavky, ktoré musí kandidát spĺňať na funkciu hlavného kontrolóra: 
1/  kvalifikačné predpoklady – ukončené úplné stredné vzdelanie 

2/ iné predpoklady podľa zákona č.552/2003 Z. z.o výkone práce vo verejnom záujme v zn. n. p. 
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-   spôsobilosť na právne úkony 
-   bezúhonnosť 

b) Náležitosti písomnej prihlášky: 
- osobné údaje  kandidáta – meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko 
- doklad o bezúhonnosti – výpis  z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 
- úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 
- profesijný životopis 
- čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu 
- písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle § 11 zákona 
     zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých  zákonov 

 Kandidáti na funkciu  hlavného kontrolóra písomné prihlášky v zalepenej obálke označenej:     
 „Voľba kontrolóra – Neotvárať“ zašlú na adresu: Obec Kotrčiná Lúčka, Obecný úrad 
Kotrčiná Lúčka 64, 013 02, najneskôr do 16.03.2016 alebo osobne doručia najneskôr do  
16.03.2016  do 14:00 hod, t. j. najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby do kancelárie 
Obecného úradu v Kotrčiná Lúčka. Rozhodujúci je dátum doručenia písomnej prihlášky do 
kancelárie Obecného úradu v Kotrčinej Lúčke alebo dátum doručenia podľa pošty. 

c) funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do 
práce, týmto dňom je 01.04.2016 

d) funkcia hlavného kontrolóra sa vykonáva podľa organizačného poriadku na pracovný úväzok 
vo výške 0,045 úväzku / mesačne. 

C. Schvaľuje ďalšie podrobnosti  o spôsobe a vykonaní voľby  hlavného kontrolóra: 
1.  Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra – tajné hlasovanie. 

2. Uchádzač, ktorý splní kvalifikačný predpoklad, náležitosti písomnej prihlášky a včas podá  

písomnú prihlášku, bude zaradený ako kandidát do voľby na funkciu hlavného kontrolóra.  

Úspešným uchádzačom bude Obecným úradom v Kotrčinej Lúčke zaslaná poštou pozvánka 

na voľbu hlavného kontrolóra najmenej 3 dni pred konaním voľby. 

3. Každý kandidát na funkciu hlavného kontrolóra má právo v deň konania voľby hlavného 
kontrolóra na vystúpenie pred poslancami obecného zastupiteľstva v Kotrčinej Lúčke 
v časovom rozsahu maximálne 5 minút. 

4. Kandidáti sa budú predstavovať v abecednom poradí. 

D. Zriaďuje komisiu na otváranie obálok s prihláškami kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra 
obce a na posúdenie splnenia náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu 
hlavného kontrolóra obce v zložení:  Mgr. Peter Madigár – predseda komisie, Peter Bileik 
a Marián Mičík. Náhradník: Bc. Rastislav Synák. 

     Komisia otvorí obálky, posúdi splnenie náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu 
hlavného kontrolóra a vydá zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra najneskôr do 
17.03.2016. 

E. Ukladá obecnému úradu 
     Zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia dňa konania voľby hlavného kontrolóra na úradnej tabuli 

obce, na webovom sídle obce v zákonom stanovenej lehote. 

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

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

Proti:   0     

Zdržal sa:   0 
 
 
9. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Združenia obcí Mikroregiónu Terchovská 
dolina na roky 2015-2020. 
Dokument je rozsiahly a vypracovala ho firma EuroDotácie a.s. Žilina. PHSR nadobúda platnosť 
schválením poslednou obcou v združení Združenie obcí Mikroregiónu Terchovská dolina (ďalej 
len ZO MTD). Tento program je možné používať aj pre obec, pretože obsahuje aj podnety, ktoré 
na základe dotazníkov poslancov a starostu obce. K tomuto PHSR ZO MTD treba len schváliť 
Akčný plán rozvoja obce, ktorý bude tvoriť prílohu. Starosta ďalej informoval Obecné 
zastupiteľstvo, že v novembri obec objednala vypracovanie samostatného PHSR pre obec. 
Takmer všetky obce v ZO MTD budú využívať len PHSR ZO MTD a dal  na zváženie poslancom 
či budeme mať vlastný PHSR alebo si budeme uplatňovať len tento spoločný program.   

-  Mgr. Peter Madigár - pri vypracovaní vlastného PHSR na obdobie od roku 2016 bude obec mať 
k dispozícii vlastný a adresnejší rozvojový dokument oproti všeobecnému PHSR ZO MTD. Je 
potrebné zobrať na vedomie aj názor občanov, ktorí sa budú môcť zúčastniť tvorby samostatnej 
PHSR obce, a predložené pripomienky sa zapracujú do dokumentu. Keď bude mať obec 
vypracovanú PHSR môže byť vo výhode aj pri predkladaní projektov z niektorých zdrojov. 

- starosta – EuroDotácie vypracovali PHSR pre región, Akčný plán rozvoja obce sa dá dopĺňať, 
preto navrhuje zatiaľ schváliť PHSR ZO MTD a aj predložený Akčný plán rozvoja obce Kotrčiná 
Lúčka, aby sa mohli použiť pri aktuálnych žiadostiach o NFP v rámci výziev Programu rozvoja 
vidieka, ktoré sú teraz aktuálne. Je taktiež za to, aby sa vypracoval vlastný PHSR obce, 
nevýhodu vidí v pasivite občanov, napríklad pri pripomienkovaní návrhu Úpravy verejných 
priestranstiev centra obce a taktiež do výzvy na predkladanie návrhov pri tvorbe PHSR ZO MTD 
sa zapojila len jedna občianka. Spomenul aj tvorbu pôvodnej PHSR, na ktorej sa podieľalo málo 
občanov, a  na pripomienkovaní Urbanistickej štúdie v roku 2012 sa zúčastnili len poslanci 
Obecného zastupiteľstva.  

- Bc. Rastislav Synák – bolo by potrebné vytvoriť skupiny na úsekoch: kultúry, športu, 
stavebníctva a tým by sa spolupráca uľahčila.  

- p. Vlasta Hrušková – navrhla, aby do každej domácnosti bola doručená pozvánka a tak sa 
získala väčšia aktivita zo strany obyvateľov na podiele PHSR. 

-  starosta – keďže sa k vypracovaniu vlastnej PHSR zastupiteľstvo postavilo kladne, stretnutie s 
občanmi bude odborne viesť spracovateľ PHSR, podobne ako v minulosti pri tvorbe dokumentu 
sa bude skupinovo pracovať v rôznych témach. 
 

Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :1. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu 
Terchovská dolina na roky 2015-2020 
2 . Akčný plán programového rozvoja obce Kotrčiná Lúčka 
 

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

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

Proti:   0     

Zdržal sa:   0 
 
 
10. Protest prokurátora k VZN č. 2/2015 o zneškodňovaní obsahu žúmp. 
Starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo o Proteste prokurátora voči VZN č. 2/2015 o 
zneškodňovaní obsahu žúmp. Podľa výroku prokurátora je toto VZN v rozpore s príslušnými 
zákonmi SR. Pre stavebníkov je dôležitý stavebný zákon, taktiež obecné zastupiteľstvo nemôže 
zasahovať do priestupkového konania a určovať výšku pokuty. Obec môže nariadením len 
upraviť zneškodňovanie obsahu žúmp podľa miestnych podmienok. Uviedol, že obec prijaté VZN 

č. 3/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových 
vôd, ktoré rieši odvádzanie odpadových vôd. Na základe uvedených skutočností sa prokurátor 
domáha zrušenia VZN Obce Kotrčiná Lúčka č. 2/2015  o zneškodňovaní obsahu žúmp. 
 
Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo : A) berie na vedomie  protest prokurátora k  VZN obce Kotrčiná Lúčka č. 
2/2015 o zneškodňovania obsahu žúmp  
B) zrušuje  VZN obce Kotrčiná Lúčka č. 2/2015 o zneškodňovaní obsahu žúmp  

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

Hlasovanie:  

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

Proti:   0     

Zdržal sa:   0 
 

 
11. Rôzne. 
Starosta oboznámil obecné zastupiteľstvo o žiadosti o NFP na úpravu centra obce Kotrčiná 
Lúčka. Pri predkladaní žiadosti sú potrebné nájomné zmluvy vlastníkov predzáhradok, nakoľko 
nie je dodržaná jednotná línia. Zmluvy by sa uzatvorili na dobu 10 rokov. Nájomné zmluvy 
nadobudnú právoplatnosť až po zrealizovaní projektu.  

Otázka – Lenka Ondrušová – Hlavná kontrolórka obce – jedná sa len o okolie parku , alebo 
projekt zasahuje väčšiu plochu? 

Starosta- jedná sa o plochu až pod cintorínom. 

Ďalej starosta informoval zastupiteľstvo o vypracovaných projektoch MK ( riešila by sa MK dolina 
a úsek MK Za višnie).Taktiež je vypracovaný projekt na rekonštrukciu KD, a rieši sa projekt 
líniovej zelene. 

- Mgr. Peter Madigár – keď za zaoberáme a riešime projekty na zveľadenie obce, bolo by dobré 
zbúrať stavbu starých WC pri kultúrnom dome.  

- starosta – pracovníci zaradení cez malé obecné služby UPSVaR od 11/2015 pracujú na 
opravných prácach uvedenej stavby. Po prevedení celkovej opravy bude stavba slúžiť ako sklad 
náradia. 

- Bc. Rastislav Synák - tlmočil pripomienky JUDr. Dolníkovej - Žabkovej LLM, a to na miestnu 
komunikáciu pri č.s. 130, kde je uložený žľab. Tento je nebezpečný jednak pre deti, ktoré sa 
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bicyklujú, ale aj pre ostatných obyvateľov. V uvedenom úseku došlo aj k ublíženiu na zdraví, kde 
si obyvateľka vraj vyvrtla členok. Ďalej  JUDr. Dolníková - Žabková LLM poukázala na 
nedostatočnú zimnú údržbu MK a chcela stanovisko či bude odhŕňaná MK pri p. Róbertovi 
Žabkovi. Taktiež poukázala na to, že obec zamestnáva pracovníkov, ktorí v čase práce sú pod 
vplyvom alkoholu. MK sa posýpajú vtedy, keď to nie je potrebné. Poukázala na skutočnosť že 
obec plytvá s verejnými financiami a to hlavne na úseku Verejného osvetlenia, kde bola zo strany 
obce pri výmene svietidiel použitá autoplošina. Podľa jej pripomienok sa majú servisné činnosti 
zabezpečiť za pomoci výsuvného rebríka. Ďalej sa pripomienky týkali úseku MŠ , kde v Materskej 
škole stav detí nie vždy je naplnený a vtedy by mala byť MŠ zatvorená. Zároveň p. Synák tlmočil 
požiadavku JUDr. Dolníkovej – Žabkovej LLM, aby bola zvolaná celoobecná schôdza. 

- starosta - údržbu miestnych komunikácií prevádza firma, ktorá je v len začiatočník a postupom 
času sa všetky vzniknuté nedostatky odstránia. Na MK k Róbertovi Žabkovi bola prevedená 
údržba. Obec šetrí na údržbe Verejného osvetlenia už len tým , že funkciu údržbára vykonáva 
starosta bez nároku na odmenu. Ďalej podotkol, že pracovníci zaradení na aktivačné práce nie 
sú zamestnancami obce. Sú evidovaní riadne evidovaní na UPSVaR Žilina a po odpracovaní 
určitých hodín na obci sú im zo strany UPSVaR vyplácané ďalšie sociálne dávky. 

- Bc. Rastislav Synák ako sa bude riešiť úsek v lokalite dolného konca obce (stavebné pozemky 
francúzskeho investora). Nakoľko je vydané stavebné povolenie je potrebné zo strany obce 
vyzvať stavebníka, aby odstránil závady v uvedenom úseku, ktoré ohrozujú jednak miestnu 
prevádzku MK, ale aj životnosť osobných automobilov a vstup do obce pôsobí neesteticky, 
taktiež sa informoval ako je to so spúšťaním vodovodu. 

- starosta – ohľadom vodovodu uviedol, že ešte stále prebieha geodetické zameranie podľa 
požiadaviek Sevak-u Žilina a po odsúhlasení Ing. Vaškovou zo Sevak-u by malo prebehnúť 
odovzdávanie na prevádzkovanie. Po pripojení všetkých záujemcov o vodu bude napojených cca 
120 obyvateľov obce, pričom pri podávaní žiadosti o NFP sa uvažovalo o 50-ich.  

- p. Marián Mičík do Kaplnky Panny Márie, pomocnice kresťanov  je potrebné zakúpiť menší 
rebrík a to za účelom údržby, tak tiež je potrebné prerobiť elektrickú energiu ( jedná sa o 
vypínače, ktoré by mali byť umiestnené pri vstupných dverách). 

- Bc. Rastislav Synák - navrhol aby sa parkovanie obecného osobného vozidla, z hľadiska 
bezpečnosti prevádzalo na pozemku starostu obce. Obecné zastupiteľstvo s uvedeným návrhom 
súhlasí. 
 
Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  informácie z bodu programu Rôzne.  
 

 

 
12. Návrh na uznesenie.  
Predložil Mgr. Peter Madigár a návrh na uznesenie je súčasťou zápisnice 
 

 

 
13 Záver 
Záver riadneho zasadnutia previedol starosta obce, ktorý skonštatoval že 12. zasadnutie 
obecného zastupiteľstva splnilo svoj účel a zároveň poďakoval prítomným poslancom za účasť. 
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Zápisnicu zapísala : 
 
Bieliková Ľubica ........................................................ 
 

 

 
Zápisnicu overili : 
 
Bc. Rastislav Synák .......................................................... 
 

 
Vlasta Hrušková .......................................................... 
 

 

 

 
V Kotrčinej Lúčke, dňa 22.02.2016 
 


