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  OBEC KOTRČINÁ LÚČKA 

                                          Zápisnica 

z  21. mimoriadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva v Kotrčinej 
Lúčke, konaného dňa 21.12.2016 

 

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

Ospravedlnení  poslanci :  Marián Mičík 

Hlavná kontrolórka obce : Mgr. Lenka Ondrušová 

Hostia :  neboli 

Program : 

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
2. Návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva 
3. Rozpočtové opatrenie č. 4/2016 
4. IV. úprava rozpočtu na rok 2016 
5. Návrh na uznesenie   

      6.   Záver 

  
      
1. Otvorenie zasadnutia. 
Zahájenie 21. mimoriadneho 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 4 poslanci a obecné zastupiteľstvo je 
uznášania schopné.   
Starosta obce určil Ľubicu Bielikovú zapísaním zápisnice, overovateľov  zápisnice poslancov:  
Mgr. Petra Madigára  a Bc. Rastislava Synáka.  Do návrhovej komisie určil  poslancov : Petra 
Bielika  a  Vlastu Hruškovú. 

 

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 21. mimoriadneho zasadnutia OZ 

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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3. Rozpočtové opatrenie č. 4/2016. 
Materiál bol doručený zastupiteľstvu pošte a je súčasťou zápisnice. 
Príjmy sa   navrhli na  celkové zvýšenie oproti III. úprave rozpočtu obce na rok 2016 o sumu  
3014,- €. Celková úprava rozpočtovaných príjmov je na sume 171.705,00 €. 
Pri úprave výdavkovej časti rozpočtu obce sa znižujú výdavky oproti III. úprave rozpočtu na rok 
2016 o sumu   946,00 €.  Celková úprava  rozpočtovaných výdavkov je na sume  167 699,00 €. 
  
Návrh na uznesenie :  
Obecné zastupiteľstvo v Kotrčinej Lúčke berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 4/2016. 

Počet poslancov : 5 
Prítomní poslanci :4 (Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Bc.Rastislav Synák) 
 
 
4.  IV úprava rozpočtu na rok 2016.     
Materiál bol zastupiteľstvu doručený v pošte a je súčasťou zápisnice. Obecné zastupiteľstvo 
obdržalo počítačovú zostavu  plnenie príjmov  a plnenia výdavkov  ako aj návrh na úpravu 
položiek na ktorých sa plnenie rozpočtu  prekračovalo . 
Príjmy sa zvyšovali na základe zvýšeného výnosu poddielových daní, zálohových  platieb za 
plyn byt, za školské zariadenia, za úhradu obedov  od obyvateľov obce,  z vratiek  zdravotných 
poisťovní,  a poskytnutého účelového finančného daru od Urbariátu, lesného a pozemkového 
spoločenstva Kotrčiná Lúčka na výstavbu pieskoviska v areáli Materskej školy. Ďalej sa príjmy 
upravovali  na základe oznámení ÚPSVaR Žilina – chránených pracovísk ,došlého transféru na 
MŠ a výberu daní z nehnuteľnosti za rok 2016. Predpoklad plnenia príjmov za rok 2016 je 
100%.  
Výdavky sa upravovali na základe oznámení UPSV a r pracoviská chránených dielní,    a taktiež 
zapojením kódov zdroja  zo štátneho rozpočtu. Celková úprava výdavkov bola na všetkých 
štatistických klasifikáciách obce.  Najvýznamnejšie  zvyšovanie bolo  na úseku miestnych 
komunikácií,  na úseku  verejného osvetlenia a na úseku Materskej školy    Predpokladané 
plnenie  do  konca roka 2016  je na 100%.    
 
 Navrhovaný rozpočet  po zmenách : 

Príjmy: 171.705,00 €                                                   Výdaje: 167.599,00 € 

Zostatky  finančných prostriedkov k  31.12.2016  
Pokladnice: 347,63 €                                                   Bankové účty: 8.686,59 € 

Zo strany obecného zastupiteľstva neboli podané žiadne pripomienky k navrhovanej IV. úprave 
rozpočtu obce na rok 2016.  

 

Návrh na uznesenie :  
Obecné zastupiteľstvo v Kotrčinej Lúčke schvaľuje IV. úpravu rozpočtu obce na 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,  Rastislav Synák ) 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
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5. Návrh na uznesenie. 
Návrh na uznesenie predložila p. Vlasta Hrušková a  návrh  je súčasťou zápisnice 
 
 

12. Záver. 
Záver 21. mimoriadneho zasadnutia previedol starosta obce, ktorý poďakoval prítomným 
poslancom  za účasť a spoluprácu v končiacom sa roku 2016 a zaželal šťastné a radostné 
prežitie vianočných sviatkov. 
 
 
 
Zápisnicu  zapísala  : 
 
Bieliková Ľubica                                                                 ........................................................ 
 
 
Zápisnicu overili : 
 
Mgr. Peter Madigár                                                           ……………….................................... 
   
 
Bc. Rastislav Synak 
                                                                                         .......................................................... 
 
 
 

V Kotrčinej Lúčke, dňa 30.12.2016 
 
 
 
 
 
                                                         ……………………………………… 
                                                                      Jozef Žabka 
                                                                     starosta obce 
  

 


