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   OBEC KOTRČINÁ LÚČKA 

                                          Zápisnica 
z  2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotrčinej Lúčke, 

konaného dňa  29. 01. 2015 

 

Prítomní poslanci  :  Peter Bielik,  Vlasta Hrušková, Marián Mičík,  Bc. Rastislav Synák 

Ospravedlnený  : Mgr. Peter Madigár, 

Hlavná kontrolórka obce : Mgr. Lenka Ondrušová  

Hostia :  Mirjam  Valkovičová 

Program : 

  1.  Otvorenie zasadnutia 
       a) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrhovej komisie 
  2.  Návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva   
  3.  Rozpočtové opatrenie č.3/2014  
  4.  III. Zmena rozpočtu obce za rok  2014      za komunálne odpady a drobné   
  5.  VZN obce č.1/2015 o spôsobe  náhradného zásobovania vodou a náhradného   

odvádzania  odpadových vôd    
  6.  VZN  obce č. 2/2015 o zneškodňovaní obsahu žúmp  
  7.  Rôzne  
  8.  Diskusia  
  9.  Návrh na uznesenie  
10.  Záver  

    

       
1. Zahájenie 
Zahájenie 2. riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva previedol starosta obce Jozef 
Žabka. Skonštatoval, že  je Obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.   

  a) Starosta obce poveril  p. Bielikovú  zapísaním zápisnice, overením  zápisnice poveril 
poslancov: pánov   Petra Bielika  a Rastislava Synáka.  Do návrhovej komisie určil  
poslancov :  pani Vlastu Hruškovú  a pána   Mariána Mičíka. 

 

2. Návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva   
Vzhľadom k tomu, že program rokovania bol zastupiteľstvu  doručený v pošte starosta  
predložil na schválenie program rokovania Obecného zastupiteľstva. 

Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Program rokovania 7. mimoriadneho zasadnutia OZ. 

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

Za: 4  (Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Marián Mičík, Bc. Rastislav Synák )                                     

Proti:   0     

Zdržal sa:   0  

 
3.  Rozpočtové opatrenie č.3/2014   
Rozpočtové opatrenie sa navrhlo na základe  predpisu o postupe a zaraďovaní prostriedkov 
zo ŠR  a EU do rozpočtu obce . Rozpočtové opatrenie predložila pani Bieliková pracovníčka 
OcÚ. 

Navrhované rozpočtové  opatrenie sa týka bežných príjmov a výdavkov . 

Príjmy sa   navrhli na  celkové zníženie  o sumu  451,00 €, a to na základe  príjmových 
položiek zo štátneho rozpočtu . 

Pri úprave výdavkovej časti rozpočtu obce sa znižujú výdavky na bežnom rozpočte o1393,- € 
 ( jedná sa o výdavky , ktoré boli navrhnuté so štátneho rozpočtu  na úseku aktivačných 
opatrení a presune novovzniknutých  položiek ).   

Príjmy sú  vo výške  : 94.983,75   a výdavky vo výške : 94.400,46.   
 
Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 3/2014.. 

  
 
 4.  III. Úprava rozpočtu na rok 2014  
Obecné zastupiteľstvo bola predložená počítačová zostava  plnenie príjmov  a plnenia 
výdavkov  ako aj návrh na úpravu položiek na ktorých sa plnenie rozpočtu  prekračuje a 
taktiež aj predpokladané plnenie. Zvýšenie celkových príjmov a výdavkov bolo z titulu 
čerpania úveru, a rezervného fondu obce, kroré sa zapojili do výdavkovej kapitálovej časti s 
príslušným kódom zdroja . Jedná sa o stavbu vodovodu  a stavbu verejného osvetlenia.  
Zo strany obecného zastupiteľstva neboli podané žiadne pripomienky k navrhovanej úprave 
rozpočtu obce. Materiál k 3. úprave rozpočtu obce  je súčasťou zápisnice . 
 
Navrhovaný rozpočet  po zmenách : 

Príjmy :  590.032,53 €                                                   Výdaje : 589 449,24 € 
 
Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje III. Úpravu rozpočtu obce na 2014 

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

Hlasovanie:  

Za: 4  (Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Marián Mičík, Bc. Rastislav Synák )                                     

Proti:   0     

Zdržal sa:   0  

 
 5.  VZN obce č.1/2015 o spôsobe  náhradného zásobovania vodou a náhradného   
odvádzania  odpadových vôd   
V tomto bode programu starosta obce uviedol, že na základe podnetu Okresnej prokuratúry, 
nakoľko obec toto VZN nemala vypracované. Návrh  VZN obce č.1/2015 o spôsobe  
náhradného zásobovanievodou a náhradného odvádzania  odpadových vôd   bol zverejnený 
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vo vývesnej tabuli od 06.01.2015 a zvesený bol 26. 01. 2015. 
Zo  strany obyvateľov neboli k navrhovanému VZN č. 1/2015 predložené pripomienky. 
Taktiež nikto z prítomných poslancov nemal k VZN námietky a pripomienky. 
Návrh VZN je súčasťou zápisnice. 
  
Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN obce č.1/2015 o spôsobe  náhradného zásobovania 
vodou a náhradného   odvádzania  odpadových vôd   

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

Hlasovanie:  

Za: 4  (Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Marián Mičík, Bc. Rastislav Synák )                                     

Proti:   0     

Zdržal sa:   0  

 
 6.  VZN  obce č. 2/2015 o zneškodňovaní obsahu žúmp  
Predniesol starosta obce, ktorý uviedol, že toto VZN taktiež súvisí s podnetom z Okresnej 
prokuratúry a podobne ako v predchádzajúcom bode programu návrh  VZN  obce č. 2/2015 
o zneškodňovaní obsahu žúmp, ktorý  bol zverejnený vo vývesnej tabuli obce dňa 06.1.2015 
a zvesený bol 26. 01.2015. 
Zo  strany obyvateľov neboli k navrhovanému VZN č. 2/2015 predložené pripomienky 
   
Pripomienka zo  strany Obecného zastupiteľstva:  
-  p.Synák Rastislav:  doporučuje aby  VZN č. 2/2015 o   zneškodňovaní obsahu žúmp bolo 
doručené do každej domácnosti a aby o prijatom VZN boli občania informovaní aj formou 
miestneho rozhlasu.  Podľa informácií 95%  domácností v obci má postavené žumpy.  

Starosta obce uviedol, že vsiaky z čističiek sa už nepovoľujú. Povodie Váhu preferuje stavby 
žúmp a čističky nedoporučuje, nakoľko je slabá prietočnosť potoka.  Kanalizácia v    obci je 
potrebná a však pre našu obec s takým rozpočtom aký obec v súčasnosti má je nereálna.   
Pri stavbe kanalizácie sa bude treba zaoberať cez eurofondy.  
Návrh VZN je súčasťou zápisnice.  

Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN obce č.2/2015 o spôsobe zneškodňovaní obsahu 
žúmp.   

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

Hlasovanie:  

Za: 4  (Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Marián Mičík, Bc. Rastislav Synák )                                     

Proti:   0     

Zdržal sa:   0  

Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo doporučuje  doručiť VZN obce č.2/2015 o spôsobe zneškodňovaní 
obsahu žúmp do každej domácností v obci 

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

Za: 4  (Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Marián Mičík, Bc. Rastislav Synák )                                     

Proti:   0     

Zdržal sa:   0  

7.  Rôzne   
Starosta obce predložil prípravu plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2015.   

Pripomienka:  
- p. Synák  doporučuje presunúť čas konania a taktiež doporučuje plán zasadnutí OcZ 
zverejniť vo vývesnej tabuli. 
  
Informácie starostu obce:  

- na materskej škole ( ďalej len MŠ)  sa prevádzajú svojpomocne sa započalo s prácami – 
pripravuje sa prevedenie vodoinštalácie . Všetky práce  na MŠ sa prevádzajú svojpomocne.  
Obec podá žiadosť na MF SR ohľadom dotácie na MŠ.  
 
- stavba vodovodu je skolaudovaná – pripomienky sú  zo strany Pamiatkového úradu. 
Ostatné inštitúcie podali negatívne stanoviská. 
 
 p. Synák  - upozornil že na dolnom konci obce  popri hlavnej ceste sa zosúva svah, ktorý bol 
narušený stavbou vody. ( úsek od č. s. 133  až po číslo 132)  
 
p. Mičík  - poukázal  na  uložené tvárnice  popri hlavnej  ceste, oproti stavenisku firmy  K & M 
WEST.  V  súčasnej  dobe, keď sú  zasnežené a  šmykľavé  komunikácie sú uložené tvárnice 
predstavujú nebezpečie.  Taktiež na samom konci staveniska  spomínanej firmy je  výkop 
plný vody, čo ohrozuje premávku do obce. 
  
Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo doporučuje zverejniť Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 
2015 v úradnej tabuli obce.   

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie starostu obce z bodu programu 7.Rôzne   

 
 
  8.  Diskusia  
-  starosta obce: v obci je zavedený separovaný zber, ktorý nie je zo strany obyvateľov 
dodržiavaný. Do zberných nádob pre jednotlivé komodity  niekotrí jednotlivci vkladajú všetko 
čo nazbierajú. Do budúcna bude potrebné ustrážiť tiedenie separovaných komodít. 

-  p. Synák: v jarnom období pracovníci zaradení na malých obecných službách, by mali 
vyčistiť verejné nelegalizované skládky odpadu.  Ďalej čo sa týka zberných nádob, podotkol  
že tieto bymali byt v ohrádkach, a tak by bol zabezpečený  pohyb týchto nádob.  

-  starosta obce: poukázal na skutočnosť , že pre  stabilitu zberných kontajnerov by sa mali 
upraviť plochy a na toto doporučuje  použiť betónovú dlažbu. 
 
  

9.  Návrh na uznesenie.  
Návrh na uznesenie z 2. riadneho zasadnutia predložil pani Vlasta Hrušková a je súčasťou 
zápisnice. 
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10. Záver 
 Záver  riadneho zasadnutia previedol starosta obce, ktorý poďakoval prítomným poslancom 
za účasť. 
 
 
 
 
Zápisnicu  zapísala  : 
 
Bieliková Ľubica                                                                 ........................................................ 
 
 
 
Zápisnicu overili : 
 
Bielik  Peter                                                                       ......................................................... 
 
 
Bc. Synák Rastislav                                                          ......................................................... 
 
 
  
  
V  Kotrčinej Lúčke, dňa  03. februára 2015 
  
  
  

  


