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    OBEC KOTRČINÁ LÚČKA 

                                             Zápisnica 

 

z  15. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotrčinej Lúčke, konaného dňa 
30.05.2016 

 

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

                                 Bc. Rastislav Synák 

Hlavná kontrolórka obce : Mgr. Lenka Ondrušová  

Hostia : neboli 

 

Program : 

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

2. Návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva 

3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva 

4. Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku obecného zastupiteľstva 

5. Smernica č. 1/2016 

6. Správa o výsledku kontroly NKÚ SR 

7. Rôzne  

8. Diskusia 

9. Návrh na uznesenie 

10. Záver  

  
1. Zahájenie. 
Zahájenie 15. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva (ďalej OZ) previedol starosta obce Jozef 
Žabka. Skonštatoval, že  na začiatku rokovania sú prítomní traja poslanci a tým je uznášania schopnosť 
OZ. Dvaja poslanci Bc. Rastislav Synák a Peter Bielik prídu v pre pracovnú zaneprázdnenosť v priebehu 
rokovania. Starosta obce následne poveril p. Bielikovú zapísaním zápisnice, overením zápisnice poveril 
poslancov: pána  Mariána Mičíka a pani Vlastu Hruškovú. Do návrhovej komisie určil poslancov :   Mgr. 
Petra Madigára a po príchode na rokovanie pána Petra Bielika. 
 
2. Návrh programu rokovania.  
Starosta predložil poslancom na schválenie zmenu programu rokovania zastupiteľstva a to z dôvodu, 
doplnenia programu rokovania o dva body a to prerokovania:  Zmluvy o poskytovaní stravovania medzi 
ZŠ s MŠ, Žilina a obcou Kotrčiná Lúčka ako bod rokovania č. 6. a   Zmluvy o nájme a prevádzkovaní 
vodovodu medzi Obcou Kotrčiná Lúčka a SEVAK-om a,s, Žilina. Tento bod programu navrhol prerokovať 
ako bod č. 7. 
Ďalej navrhol prečíslovať pôvodné body rokovania 6. až 10. na 8. až 12.   
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K navrhovaným zmenám programu rokovania nemal nikto z poslancov pripomienky. Následne predložil na 
schválenie upravený program rokovania :  
 

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrhovej komisie 
2. Návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva 
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva 
4. Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku obecného zastupiteľstva 
5. Smernica č. 1/2016 
6. Zmluva o poskytovaní stravovania 
7. Zmluva o nájme a prevádzkovaní vodovodu 
8. Správa o výsledku kontroly NKÚ SR 
9. Rôzne  

10. Diskusia 
11. Návrh na uznesenie 
12. Záver  

                 
 
Návrh na uznesenie :  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje upravený program rokovania 15. riadneho zasadnutia OZ 

Počet poslancov : 3 
Prítomní poslanci : 3 ( Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík) 

Hlasovanie:  

Za: 3 ( Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík,  ) 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
 
 
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva. 
Previedol starosta obce p. Jozef Žabka. Skonštatoval, že všetky uznesenia sa plnia priebežne. Zostávajú 
uznesenia týkajúce sa petícií. 

Dopravné značenie – starosta konzultoval spôsob a možnosti značenia s Ing. Tichým s odborne 
spôsobilou osobou na dopravné projekty v tejto oblasti. Vypracovaný dopravný projekt môže stáť aj 30 
000,- €, záleží len na tom čo si obec objedná. Ak by sa položili spomaľovače, tak len v úseku obce “ Za 
Brodek „ a to z dôvodu, že tam je momentálne jediná zrekonštruovaná miestna komunikácia. Toto 
dopravné značenie s príslušenstvom a realizáciu na tomto úseku by stálo cca 1.000,- €. 

p. Mičik Marián – poukázal na skutočnosť, že v obci Varín sú vybudované pevné  zo zámkovej dlažby ) 
spomaľovače   

starosta – výhodou  kovových spomaľovačov je to, že tieto sa  v čase zimnej údržby dajú zdemontovať. 

Mgr. Ondrušová Lenka -  na ulici pri MŠ, konkrétne križovatka pri rodine  Tabačkovej,    je pri výstupe z „ 
Mikulášovca „  zlá viditeľnosť, by bolo potrebné osadiť dopravné zrkadlo. 

Mgr. Peter Madigár – všetky retardéry v obci by sa mali spraviť rovnakým spôsobom. 

Starosta obce -  v prvom rade je potrebné osadiť značky Materská škola a do ulíc značky obmedzujúce 
rýchlosť. 

p. Mičík Marián  -  tlmočil požiadavku od p. Galadíka, aby pri rodine Ondrušovej č. s. 18 bol osadený 
zákaz pre vozidlá s hmotnosťou nad 3,5 t. 

starosta obce – vyslovil nesúhlas, nakoľko sa v uvedenej lokalite stavajú 2 rodinné domy a pripravuje sa 
výstavba ďalších 3. Jediná možnosť by bola osadenia značky s obmedzenou rýchlosťou. 
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4. Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku obecného zastupiteľstva.  
Účelom dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku obecného zastupiteľstva je §  2 ods. a) ktorý upresňuje 
termín podpísania uznesení  obecného zastupiteľstva starostom obce a navrhovateľmi uznesení. V ods  
b) tohto § je predĺženie lehoty ny vyhotovenie  zápisníc z rokovaní obecného zastupiteľstva z pôvodných 3 
dní na lehotu 15 pracovných dní.  

Starosta obce predĺženie termínu vyhotovenia zápisníc odôvodnil tým, že  3 dňový termín je časovo 
krátky, nakoľko zápisnice sa vypracovávajú pomerne rozsiahlo. Vzhľadom k tomu, že záznamy zo 
zasadnutí vykonáva pracovníčka OcÚ, ktorá má i ďalšie pracovné povinnosti dôležité pre chod Obecného 
úradu. Z uvedeného dôvodu sú zápisnice zo zasadnutí vypracované  oneskorene, tým pádom aj neskoro 
zverejňované a tak dochádza k porušovaniu Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva. 

Predmet dodatku sú nasledovné zmeny : 

§ 11 Postup prijímania uznesení, kde sa pôvodné ustanovenie ods.  6 nahrádza  novým ustanovením v 
nasledovnom znení: 

6. Uznesenie obecného zastupiteľstva podpisuje starosta a určení overovatelia v termíne do 10 dní 
od konania zastupiteľstva 

§15 Organizačno-technické  zabezpečenie rokovaní obecného zastupiteľstva sa ustanovenie  ods. 1 
nahrádza novým  ustanovením v nasledovnom znení: 

1. O rokovaní obecného zastupiteľstva sa spíše zápisnica, ktorá obsahuje záznam o tom kto viedol 
rokovanie, počet prítomných poslancov, schválený obsah programu rokovania a prijaté uznesenia.  
Z rokovania sa môže vyhotovovať aj zvukový záznam. Zápisnicu z rokovania podpisuje starosta  a 
určení overovatelia.  Zápisnica sa musí vyhotoviť do 15 pracovných dní od konania obecného 
zastupiteľstva. 

Ostatné ustanovenia Rokovacieho poriadku znením tohto dodatku zostávajú nedotknuté a v plnom 
rozsahu účinnosti. 

Obecné zastupiteľstvo predložený návrh dodatku prerokovalo a po prerokovaní a Mgr. Peter Madigár 
navrhol upraviť  termín vyhotovenia  zápisníc na 10 pracovných dní odo dňa konania rokovania obecného 
zastupiteľstva. 

Starosta predložil poslancom na schválenie dva návrhy na hlasovanie: 
 
Návrh na uznesenie č.1 :   

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje termín zhotovenia zápisnice do 15 –ich pracovných dní 

Počet poslancov : 3 

Prítomní poslanci : 3 ( Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík, ) 

Hlasovanie:  

Za: 0 
Proti:3 ( Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík, ) 
Zdržal sa: 0  
 
 
Návrh na uznesenie č. 2 :   

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje termín zhotovenia zápisnice do 10 –ich pracovných dní 
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Počet poslancov : 3 

Prítomní poslanci : 3 ( Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík, ) 

Hlasovanie:  

Za: 0 ( Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík, ) 
Proti:0   
Zdržal sa: 0  
 
Následne po výsledkoch hlasovania za termín vyhotovenia zápisníc a jeho úprave v §15 ods.1 v Dodatku 
č.1 k Rokovacie poriadku, ktorý bude znieť nasledovne:  

1. O rokovaní obecného zastupiteľstva sa spíše zápisnica, ktorá obsahuje záznam o tom kto viedol 
rokovanie, počet prítomných poslancov, schválený obsah programu rokovania a prijaté uznesenia.  
Z rokovania sa môže vyhotovovať aj zvukový záznam. Zápisnicu z rokovania podpisuje starosta  a 
určení overovatelia.  Zápisnica sa musí vyhotoviť do 10 pracovných dní od konania obecného 
zastupiteľstva, 

poslanci Obecného zastupiteľstva pristúpili k hlasovaniu o jeho schválení. 

 

Návrh na uznesenie :   

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku obecného zastupiteľstva Kotrčiná 

Lúčka 

Počet poslancov : 3 

Prítomní poslanci : 3 ( Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík, ) 

Hlasovanie:  

Za: 3  (Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár,  Marián Mičík,) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
 
 
5. Smernica č. 1/2016 o postupe pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117, zákona č. 
343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „ 
zákon o VO“) na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác, alebo poskytnutia služby v 
podmienkach obce Kotrčiná Lúčka 
Z dôvodu schválenia zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „zákon“ ) starosta obce informoval obecné  zastupiteľstvo o novej Smernici obce 
Kotrčiná Lúčka o verejnom obstarávaní spracovanú pre obec Kotrčiná Lúčka za účelom jednotného 
postupu verejného obstarávateľa pri zadávaní zákaziek. Dňa 18.11.2015 nadobudol účinnosť zákon č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, okrem prvého bodu v čl. IV, ktorý nadobudol účinnosť 01.01.2016 
a okrem čl. I až III, ktoré nadobúdajú účinnosť 18.04.2016. Na základe tejto zmeny zákona sa mení 
kategorizácia a limity zákaziek a procesné povinnosti verejného obstarávateľa pri ich zadávaní. Obec 
Kotrčiná Lúčka je podľa § 7 ods. 1 písm. b) „zákona“ verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek 
postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto „zákona“ 
 
 

Návrh na uznesenie :   

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Smernicu č. 1/2016 o postupe pri zadávaní zákazky s nízkou 
hodnotou podľa § 117 
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6. Zmluva o poskytovaní stravovania č. 3/2016. 
Vzhľadom k tomu , že poskytovateľ stravovania ZŠ s MŠ Žilina - Bánová prehodnotila stravníkov mimo 
mesta Žilina a zvýšila náklady na stravu za réžiu zo sumy 0,20 €  na  sumu 1,46 €. 
Starosta  oboznámi zastupiteľstvo, že sa informoval u okolitých obciach, ktoré taktiež dovážajú stravu do 
MŠ a podľa navrhovanej zmeny je suma 1,46 €  stále najvýhodnejšia. Z tejto sumy 1,46 € budú rodičia 
detí naďaľej prispievať sumou 0,20 € podľa platného VZN a rozdiel zaplatí obec. K zmluve bola 
predložená aj celková kalkulácia. Rozpočet obce na  tento to zaťaží sumou cca 2.700,- €. Aj napriek tomu 
výška príspevku zo štátu na deti v MŠ tento rozdiel vykryje.   

p. Hrušková Vlasta – je potrebné si overiť dátum ukončenia do 30. 6. 2016 a treba to vysvetliť rodičom. Pri 
letných prázdninách by bolo dobré vymedziť stav detí na letné obdobie. 

Starosta  - obec sa musí prispôsobiť dodávateľovi stravy. 

V priebehu rokovania tohto bodu sa dostavil na zasadnutie poslanec Bc. Rastislav Synák. 

Obecné zastupiteľstvo doporučuje starostovi vypracovať dodatok ku školskému poriadku. 

 
Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo 

A)   schvaľuje  Zmluvu o poskytovaní stravovania  

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

Hlasovanie:  

Za:  4  (Vlasta Hrušková,  Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík,  Bc. Rastislav Synák ) 
Proti:0  
Zdržal sa: 0  
 
B) doporučuje starostovi obce vypracovať dodatok k školskému poriadku v MŠ, ktorý upraví spôsob 
prevádzky MŠ počas letných prázdnin 
 
 
 
7. Zmluva o nájme a prevádzkovaní vodovodu. 
Pred týmto bodom rokovania  sa na zasadnutie dostavil poslanec p. Peter Bielik. 
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na schválenie Zmluvu o prevádzkovaní 
vodovodu medzi Obcou Kotrčiná Lúčka a SEVAK-om a.s. Žilina. K tejto zmluve uviedol, že sa jedná 
o prvú etapu odovzdávania novovybudovaného vodovodu v obci a to konkrétne vetvy „C“, „C1“, „D“, „F“, 
„G“ a „V“ ( vetva prevzata do majetku obce od spoločnosti FUN-DAN GS, s.r.o.). K tejto zmluve ďalej 
uviedol, že Uznesením č.62 zo dňa 30.11.2015 obecné zastupiteľstvo schválilo zámer prenajať tento 
vodovod osobitným zreteľom práve SEVAK-u a.s. Žilina. 
K zmluve neboli zo strany obecného zastupiteľstva žiadne námietky a pripomienky a preto starosta dal 
o tomto bode rokovania hlasovať. 
 
Návrh na uznesenie :   

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o nájme a prevádzkovaní vodovodu medzi Obcou Kotrčiná 

Lúčka a SEVAK-pm a.s. Žilina 

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

Za:  5  ( Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík, Bc. Rastislav Synák, Peter Bielik ) 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
 
 
8. Správa o výsledku kontroly NKÚ SR. 
Starosta obce požiadal kontrolórku obce aby  správu o výsledku kontroly NKÚ SR v obci prečítala. 
Kontrola  bola vykonaná v čase od 15. 02. 2016 do 13. 05. 2016  a jej predmetom bolo preveriť výsledky 
rozpočtového hospodárenia zamerané hlavne na návratné zdroje financovania a ich dopad na 
hospodárenie obce. Ďalej bola kontrola zameraná na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych 
predpisov, správnosť a úplnosť zostavenia finančných výkazov, správnosť vedenia účtovníctva, na 
správnosť a úplnosť zostavenia účtovnej závierky a vnútorný kontrolný systém . 
Protokol bol zostavený dňa 24.05.2016. Z tohto protokolu, že  NKÚ SR  obci pochybenia a to v oblasti 
rozpočtovníctva a účtovníctva. Napriek preukázaným nedostatkom bol výsledok kontroly zo strany NKÚ 
SR vyhodnotený ako primeraný.   
 
Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  Správu o výsledku kontroly NKÚ SR  a doporučuje  Protokol o 
výsledku kontroly NKÚ SR zverejniť na webovom sídle obce.  
 
 
8. Rôzne.  
Starosta informoval poslancov : 
- o žiadosti Okresného súdu v Žiline o zabezpečenie volieb prísediacich Okresného súdu 
- o rokovaní s Generálnym riaditeľom  SEVAK-u a.s. Žilina 
- o pochybení pri mzdových nákladoch pracovníkov zaradených na chránené pracoviská 
- o príprave  športového dňa pri príležitosti Dňa detí – termín 05. 06. 2016 
 
 
Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo informácie starostu obce   berie na vedomie. 
 
 
9. Diskusia. 
p. Marián Mičík – nakoľko na trampolínach vznikajú detské úrazy , navrhol odstránenie trampolíny zo 
školskej záhrady 

Bc. Rastislav Synák - poukázal na žľaby položené v miestnej komunikácii ( lokalita „ Za Brodek “) 
a opätovne ( na základe pripomienky JUDr. Marcely Dolníkovej Žabkovej, LL.M.) požiadal o ich opravu 

Starosta obce k pripomienkam uviedol, že trampolínu daroval na detské ihrisko p. Michal Stano a po jej 
zdemontovaní mu ju vráti a k oprave žľabov uviedol, že tieto sa isto upravia čo možno v najbližšom čase. 
Taktiež poďakoval pani Miriam Valkovičovej za jej aktivitu pri zbere odpadu a čistení verejných 
priestranstiev. 
 
 
 
10.  Návrh na uznesenie. 
Predložil Mgr. Peter Madigár  a Návrh na uznesenie je súčasťou zápisnice 
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11. Záver. 
Záver zasadnutia previedol starosta obce p. Žabka, ktorý skonštatoval, že program rokovania sa vyčerpal  
a poďakoval poslancom za účasť. 
 
 
 
Zápisnicu zapísala: 
 
 
Bieliková Ľubica                                                             …...................................................... 
 
 
 
 
Zápisnicu overili : 
 
Marián Mičík                                                                   .......................................................... 
 
 
Vlasta Hrušková                                                               .......................................................... 
 
 
 
 
V Kotrčinej Lúčke, dňa 08.06.2016 
 
 
 
 
 
 
                                                         ……………………………………… 
                                                                      Jozef Žabka 
                                                                     starosta obce 
  
 
 
                   

 


