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    OBEC KOTRČINÁ LÚČKA 

                                             Zápisnica 

 

z  20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotrčinej Lúčke, konaného dňa 
15.12.2016 

 

Prítomní poslanci : Vlasta Hrušková, Peter Bielik, Mgr. Peter Madigár,  Bc. Rastislav Synák  

Ospravedlnený:  Marián Mičík  

Hlavná kontrolórka obce : ospravedlnená 

Hostia :  Ing. Tomáš Chromiak 

 

 

Program : 

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrhovej komisie 
2. Návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva 
3. Inventarizácia majetku obce 
4. Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
5. Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2012 o ostatných poplatkoch         
6. VZN obce Kotrčiná lúčka č. 4/2016 o miestnom poplatku za rozvoj 
7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu rozpočtu obce na rok 2017  
8. Rozpočet obce na rok r. 2017 s výhľadom na roky 2018- 2019 

9. Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov medzi obcou Kotrčiná Lúčka a 
Rímskokatolíckou cirkvou  , Farnosť Gbeľany 

10. Plán kontrolnej činnosti Hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2017  
11. Rôzne 
12. Návrh na uznesenie 
13. Záver 

  
 
 
1. Zahájenie. 
Zahájenie 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva (ďalej OZ) previedol starosta obce Jozef 
Žabka. Skonštatoval, že sú prítomní 4 poslanci  z celkového počtu 5 poslancov  a OZ je 
uznášania schopné. Starosta obce poveril pracovníčku OcÚ Ľubicu Bielikovú zapísaním 
zápisnice, overením zápisnice určil poslancov: Bc. Rastislava Synáka a Vlastu Hruškovú. Do 
návrhovej komisie určil poslancov: Mgr. Petra Madigára a Petra Bielika.  
 
 
2. Návrh programu rokovania.  
Starosta predložil poslancom na schválenie program rokovania zastupiteľstva. 
K predloženému návrhu rokovania zastupiteľstva neboli zo strany poslancov žiadne pripomienky. 
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Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo v Kotrčinej Lúčke schvaľuje  program rokovania 20. zasadnutia OZ 

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

                 
Hlasovanie:  

Za: 4 (Vlasta Hrušková, Peter Bielik, Mgr. Peter Madigár, Bc.Rastislav Synák) 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
 
 
3. Inventarizácia majetku obce. 
Starosta obce informoval zastupiteľstvo o prevedenej inventarizácii na jednotlivých úsekoch. 
Vzhľadom k tomu že inventarizačné komisie doporučili niektoré položky drobného  majetku obce 
evidovaného  v operatívnej evidencii na vyradenie, starosta predložil návrh na zostavenie  
Likvidačnej komisie v zložení:  Vlasta Hrušková, Bc. Rastislav Synák, Peter Bielik a taktiež aj 
zloženie Ústrednej inventarizačnej komisie v zložení : Peter Bielik, Bc. Rastislav Synák , Mgr. 
Lenka Ondrušová. 
 
Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo v Kotrčinej Lúčke schvaľuje  A) Likvidačnú komisiu drobného hmotného 
 majetku v zložení:  Vlasta Hrušková, Bc. Rastislav Synák, Peter Bielik 
B) schvaľuje Ústrednú inventarizačnú komisiu v zložení: Peter Bielik, Bc. Rastislav Synák , Mgr. 
Lenka Ondrušová         
    
Počet poslancov : 5 
Prítomní poslanci :4 (Vlasta Hrušková, Peter Bielik, Mgr. Peter Madigár, Bc.Rastislav Synák ) 

                 
Hlasovanie:  

Za: 4 (Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Bc.Rastislav Synák) 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
 
 
4. Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi. 
Dodatkom č. 1 k VZN 6/2016 sa dopĺňa § 4 ods. 2 , písm. a), b) ,c), ktorými sa určuje cena 
zberných nádob. Jedná sa o nádobu klasickú KUKA kontajner a nádoby plastové. Ceny zberných 
nádob sú určené vo výške nákupu podľa došlej faktúry. Ostatné ustanovenia VZN č. 6/2015 o 
nakladaní s komunálnym odpadom zostávajú v pôvodnom znení v platnosti. 
Návrh dodatku č. 1/2016 k VZN č. 6/2015 bol zverejnený v úradnej tabuli obce dňa  29.11.2016 
po dobu 15 dní.  Zo strany obyvateľov neboli  k návrhu tohto dodatku predložené žiadne návrhy 
ani pripomienky. 
 
Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo v Kotrčinej Lúčke schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2015 o nakladaní s 
komunálnymi odpadmi 
 
Počet poslancov : 5 
Prítomní poslanci :4 (Vlasta Hrušková, Peter Bielik, Mgr. Peter Madigár, Bc.Rastislav Synák ) 
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Hlasovanie:  

Za: 4 (Vlasta Hrušková, Peter Bielik, Mgr. Peter Madigár, Bc. Rastislav Synák) 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
 
 
5. Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2012 o ostatných poplatkoch.         
Týmto dodatkom sa dopĺňa VZN č. 4/2012 o poplatky za využívanie futbalového ihriska a taktiež 
sa určuje výška nájmu kancelárie v budove materskej školy v užívaní Urbariátu lesného 
a pozemkového spoločenstva Kotrčiná Lúčka.  
Návrh Dodatku č . 1 k VZN č. 4/2012 o ostaných poplatkoch bol zverejnený v úradnej tabuli obce 
dňa 29.11.2016 po dobu 15 dní. Zo strany obyvateľov a ani poslancov OZ neboli predložené 
žiadne pripomienky ani návrhy. Starosta obce následne predložil návrh na schválenie dodatku.      
 
Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo v Kotrčinej Lúčke schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2012 o ostatných   
poplatkoch       

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

                 
Hlasovanie:  

Za: 4 (Vlasta Hrušková, Peter Bielik, Mgr. Peter Madigár, Bc.Rastislav Synák) 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
 
 
6. VZN obce Kotrčiná  Lúčka č. 4/2016 o miestnom poplatku za rozvoj. 
Starosta obce informoval zastupiteľstvo, že dňa 07.12.2016 NR SR prijala novelu zákona ktorým 
sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj. Novelou zákona ktorá 
bude účinná od 31. decembra 2016, sa niektoré podmienky zmenili. Preto navrhol poslancom OZ 
bod č. 6  vypustiť z programu rokovania obecného zastupiteľstva.  

- Mgr. Peter Madigár – uvítal by prijatie VZN, aspoň by bolo možne regulovať výstavbu v obci 
nakoľko obec nemá územný plán.   

 
Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo v Kotrčinej Lúčke schvaľuje vypustenie bodu 6 z programu  rokovania   

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

                 
Hlasovanie:  

Za: 3 (Vlasta Hrušková, Peter Bielik, Bc.Rastislav Synák) 
Proti: 0  
Zdržal sa: 1 ( Mgr. Peter Madigár )  
 
 

7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu rozpočtu obce na rok 2017.  
Svoje stanovisko k navrhovanému rozpočtu na rok 2017 predložila Hlavná kontrolórka obce Mgr. 
Lenka Ondrušová a skonštatovala že z jej strany nie sú k predloženému návrhu rozpočtu 
pripomienky a ani výhrady. Rozpočet je navrhnutý ako vyrovnaný a takto zostavený návrh 
rozpočtu je v súlade s ustanoveniami § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/447/
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pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. Rozpočet obce Kotrčiná Lúčka na rok 2017 odporúča  OZ 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 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019  

 

7. Rozpočet obce na rok r. 2017 s výhľadom na roky 2018- 2019. 
Rozpočet obce na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019 bol vyvesený dňa 29.11.2016 po 

dobu 15 dní v úradnej tabuli obce. Počas tejto doby z radov obyvateľov obce neprišiel žiadny 

návrh, pripomienka alebo námietka. Starosta uviedol, že pred vyvesením bol prerokovaný 

poslancami OZ na predchádzajúcom zasadnutí.  Nikto z poslancov nemal výhrady k rozpočtu 

obce na rok 2017 a aj na základe stanoviska Hlavnej kontrolórky obce Mgr. Lenky Ondrušovej  

starosta predložil rozpočet na schválenie a výhľadový rozpočet na roky 2018 a 2019 zobrať na 

vedomie. Rozpočet obce na rok 2017  s výhľadom na roky 2018 a 2019 je súčasťou tejto 

zápisnice. 

Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo : A) schvaľuje  rozpočet obce Kotrčiná Lúčka na rok 2017  
 
Počet poslancov : 5 
Prítomní poslanci :4 (Vlasta Hrušková, Peter Bielik, Mgr. Peter Madigár, Bc. Rastislav Synák ) 

                 
Hlasovanie:  

Za: 4 (Vlasta Hrušková, Peter Bielik, Mgr. Peter Madigár, Bc. Rastislav Synák) 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
 
B) berie na vedomie výhľadový rozpočet obce Kotrčiná Lúčka na roky 2017 a 2018  
 

 
 
9. Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov medzi obcou Kotrčiná Lúčka a 
Rímskokatolíckou cirkvou - Farnosťou Gbeľany. 
Starosta obce Jozef  Žabka predložil poslancom na schválenie Dodatok č. 2 k zmluve o nájme 
nebytových priestorov – Kaplnky Panny Márie, pomocnice kresťanov. Týmto dodatkom sa mení 
doba trvania nájmu z doby neurčitej na dobu určitú do 31.12.2066. Farnosť Gbeľany má záujem 
podieľať sa na zveľaďovaní tohto stánku avšak požaduje dlhodobý prenájom na 50 rokov podobne 
ako má prenájom kostola v Nededzi. Zo strany poslancov OZ neboli k dodatku neboli žiadne 
pripomienky. Návrh dodatku je súčasťou tejto zápisnice.    
 
Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo : schvaľuje Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov medzi 
obcou Kotrčiná Lúčka a Rímskokatolíckou cirkvou - Farnosť Gbeľany. 
  

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

Za: 4  (Vlasta Hrušková, Peter Bielik, Mgr. Peter Madigár, Bc. Rastislav Synák) 
Proti:   0     
Zdržal sa:   0  

 

10. Plán kontrolnej činnosti Hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2017.  

Predložila hlavná kontrolórka obce p.  Mgr. Lenka Ondrušová  a  plán kontrolnej činnosti Hlavnej 

kontrolórky obce na 1. polrok 2017  je súčasťou zápisnice. K návrhu uviedla, že Plán bol 

vyvesený v úradnej tabuli obce dňa 29.11.2016 podobu 15 dní a zo strany obyvateľov obce a ani 

z radov poslancov OZ  neboli k Plánu činnosti Hlavnej kontrolórky obce žiadne  pripomienky. 

Návrh na uznesenie :  

Obecné   zastupiteľstvo  schvaľuje   Plán   kontrolnej   činnosti   Hlavnej  kontrolórky  obce na 1. 
polrok 2017 
 
Počet poslancov : 5 
Prítomní poslanci :4 (Vlasta Hrušková, Peter Bielik, Mgr. Peter Madigár, Bc.Rastislav Synák ) 

                 
Hlasovanie:  

Za: 4  (Vlasta Hrušková, Peter Bielik, Mgr. Peter Madigár, Bc. Rastislav Synák) 
Proti:   0     
Zdržal sa:   0  

 
 
11. Rôzne 
V úvode bodu rokovania starosta obce udelil slovo hosťovi Ing. Chromiakovi. 

- Ing. Chromiak – uviedol, že v novembri sa konalo v zasadačke Obecného úradu  stretnutie 
vlastníkov nehnuteľností v lokalite obce „ Záhorčie “, a to za ohľadom realizácie miestnej 
komunikácia (MK). Na realizáciu stavby nebolo vydané stavebné povolenie a nie je ani 
vypracovaný projekt, no i napriek tomu bola stavba zahájená.  Počas začiatočných prác  sa 
ubralo  z výmery MK 40 cm a to na úseku od č. s. 169.  Na základe uvedeného je sťažený prístup 
k ostatným rodinným domom na konci MK. Poukázal na skutočnosť, že MK nie je dostatočne 
spevnená a taktiež nebola je dodržaná stanovená výška MK . Podotkol, že pri vydaní stavebného 
povolenia na jeho rodinný dom, bol súčasťou projekt na MK. Taktiež poukázal na skutočnosť , že 
zahájením prác na MK  v uvedenej časti obce  sa nedá prejsť k ostatným rodinným domom. 

- Starosta obce -  obec do tejto aktivity nevstupovala, nakoľko nemá na realizáciu MK finančné 
prostriedky a  prioritu majú MK v intraviláne obce. Zvolanie vlastníkov nehnuteľností bolo na 
požiadanie vlastníčky rodinného domu v tejto lokalite Marcely Stanovej, ktorú zastupuje jej brat 
Michal Stano. K údajnému projektu MK, ktorý bol súčasťou dodatočného stavebného povolenia 
jeho rodinného domu uviedol, že už si nepamätá túto skutočnosť, ale toto preverí v archíve 
Spoločného stavebného úradu v Tepličke nad Váhom. Uviedol tiež, že realizácia MK ide mimo 
obce a nevidí v tom nič zlé, keď niekto chce opraviť cestu k rodinnému domu, aby si na terajšej 
MK ničil svoje auto. Tu spomenul aj  podmienku, ktorú v stavebnom povolení na stavby rodinných 
domov dala obec a to, že prístupovú komunikáciu si stavebník vybuduje na vlastné náklady.    

-  Mgr. Peter Madigár  - celá stavba MK je šitá horúcou ihlou, je potrebné vypracovať projektovú 
dokumentáciu na MK.  

- Bc. Rastislav Synák – pre neho nová informácia, pretože bol informovaný, že vlastníci 
nehnuteľnosti v tejto lokalite sú za cestu, avšak nesúhlasia z termínom realizácie.  
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- p. Vlasta Hrušková – ako a kto bude zodpovedný v prípade nejakej poistnej udalosti počas 
realizácie  

- Ing. Chromiak – ešte v letnom období sa informoval u starostu obce aký polohopis a výškopis 
má MK. Poukázal tiež na skutočnosť, že v blízkosti jeho rodinného domu je  na urbárskom 
pozemku vytvorená skládka odpadu a následne požiadal starostu o jej likvidáciu. 
 
- Starosta obce – odpovedal, že výškopis a polohopis MK o ktorý sa pán Chromiak opiera je ešte 
z roku 2010, keď sa vyhotovovala projektová dokumentácia na rozšírenie vodovodu v obci a tak 
v tomto období ešte nebolo možné určiť aké budú výšky cesty. Tento polohopis a výškopis slúžil 
len pre projektanta vodovodu. Ďalej p. Chromiakovi vytkol skutočnosť, že na trvalý pobyt v obci je 
prihlásený len on sám, pričom v rodinnom dome býva spolu so svojou manželkou a tromi deťmi. 
Poplatok za odpad platí jeden, ale produkujú ho piati, pričom obec dopláca na toto a nehovoriac 
o tom, že obec prichádza aj o podielové dane.  
 
Návrh na uznesenie: 
 
Obecné zastupiteľstvo : A) berie na vedomie pripomienky Ing. Chromiaka v tomto bode 
programu rokovania  
B)  doporučuje  starostovi obce dať vypracovať projekt na realizáciu MK v lokalite „ Záhorčie “ 
  

 
12. Návrh na uznesenia. 
Návrh na uznesenia predložil  pán Mgr. Peter Madigár a návrh na uznesenie je súčasťou 
zápisnice 

 

13. Záver. 
Záver zasadnutia previedol starosta obce Jozef Žabka, ktorý poďakoval  prítomným  za účasť. 
 

 
Zápisnicu zapísala: 
 

Bieliková Ľubica                                                             …...................................................... 
 

 

Zápisnicu overili : 

 
Bc. Rastislav Synak                                                         …........................................................    
                                                            
Vlasta Hrušková                                                               .......................................................... 
 

 

 
V Kotrčinej Lúčke, dňa 29.12.2016 
 
 
 
 
 
                                                         ……………………………………… 
                                                                      Jozef Žabka 
                                                                     starosta obce 


