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  OBEC KOTRČINÁ LÚČKA 

Zápisnica 

z  23.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotrčinej Lúčke, konaného 
dňa 11.05.2017 

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

Ospravedlnení :  Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík 

Hlavná kontrolórka obce : Mgr. Lenka Ondrušová   

Hostia :  nikto  

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. Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu – stavebného medzi obcami  Teplička nad 

Váhom, Mojš a Kotrčiná Lúčka 
5. Rôzne   

       6.   Záver 

    
  
1. Otvorenie  zasadnutia 
Zahájenie 23. 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 3 poslanci a obecné zastupiteľstvo je uznášania 
schopné. Dvaja poslanci sa ospravedlnili.  
Starosta obce poveril: pracovníčku OcÚ Ľubicu Bielikovú zapísaním zápisnice, overovateľov  
zápisnice poslancov: Bc. Rastislava Synáka a Vlastu Hruškovú.  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 a ani doplňujúce návrhy.  
 

Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo v Kotrčinej Lúčke schvaľuje  program rokovania  22. zasadnutia OZ 

Počet poslancov : 5 
Prítomní poslanci :3 (Vlasta Hrušková, Peter Bielik, Bc. Rastislav Synák) 

                 
Hlasovanie:  

Za: 3 (Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Bc.  Rastislav Synák ) 

Proti:   0     

Zdržal sa:   0  
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3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva 
Previedol starosta obce, ktorý skonštatoval že uznesenie  ohľadom vypracovania projektovej 
dokumentácie pre miestnu komunikáciu v lokalite obce „ Záhorčie “ je splnené. Zostáva v 
plnení uznesenie týkajúce sa projektu dopravného značenia , ktorý je rozpracovaný a po 
dokončení úpravy komunikácie v lokalite obce „ Záhorčie “. Nakoľko vlastníci nehnuteľností 
v tejto lokalite chcú previesť povrchovú úpravu aj starej cesty ( parc. č.655/1 ) od materskej 
školy po rodinný dom p. Aleny Mikušovej je potrebné opraviť výtlky a jamy na tejto ceste. 
Požadujú, aby na opravu tejto cesty prispeli aj obyvatelia z tejto ulice, čo podľa starostu 
nepripadá do úvahy, nakoľko miestna komunikácia sa zničila počas výstavby rodinných 
domov na „ Záhorčií “.  Napriek tomu, že v obci sú nutnejšie opravy miestnych komunikácii ( 
Dolina, Horný koniec ) uviedol, že na tieto cesty obec podala projekty  o NFP cez eurofondy 
a čaká sa na ich vyhodnotenie, navrhol poslancom, aby tieto výtlky a jamy zabezpečila obec 
na vlastné náklady. Predpokladané náklady na opravu podľa rozpočtu vypracovanom 
projektantom Ing. Michalom Löfflerom sú 9.120,81 €.    
 
Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo v Kotrčinej Lúčke : A) berie na vedomie informáciu  o plnení uznesení 
z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva, B) schvaľuje opravu výtlkov a jám na 
miestnej komunikácii parc. č.  655/1. 

Počet poslancov : 5 
Prítomní poslanci :3 (Vlasta Hrušková, Peter Bielik, Bc. Rastislav Synák) 

                 
Hlasovanie:  

Za: 3 (Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Bc.  Rastislav Synák ) 

Proti:   0     

Zdržal sa:   0  

 
 
4. Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu – stavebného medzi obcami  
Teplička nad Váhom, Mojš a Kotrčiná Lúčka 
Návrh zmluvy bol doručený na Obecný úrad  elektronickou poštou  od Obecného úradu 
Teplička nad Váhom a preposlaný obecnému zastupiteľstvu.  Zmluva o zriadení spoločného 
obecného úradu je súčasťou zápisnice. 
K zmluve starosta uviedol, že s navýšením financovania Spoločného obecného úradu na 
úseku územného plánovania a stavebného poriadku (SOcÚ) z pôvodného 1,- € na obyvateľa 
na sumu 3,- € na obyvateľa sa rátalo už pri zostavovaní rozpočtu obce na rok 2017. Avšak 
v čl. 4  predmetnej zmluvy „ Financovanie stavebného úradu“  bod 4. 1. písm. b) doporučuje 
vylúčiť, nakoľko výnosy zo správných polatkov v zmysle zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych 
poplatkoch sú príjmom správneho orgánu. SOcÚ tvoria  tri správne orgány  teda obce 
Teplička nad Váhom, Mojš a Kotrčiná Lúčka a majú zostať v rozpočte jednotlivých obcí. V 
stavebných konaniach je zainteresovaná aj obec, nakoľko stavebníci najprv navštívia obec, 
kde dostanú prvé informácie k jednotlivým konaniam a tak isto žiadosti o stavebné konania 
sa predkladajú na obci a potom sa postupujú na vybanie na SOcÚ v Tepličke nad Váhom. 
Taktiež uviedol, že na stretnutí starostov dotknutých obcí sa dohodlo, že Ohlásenia stavieb 
podľa § 55 ods. 2 stavebného zákona Mojš a Kotrčiná Lúčka vybavovať sami na obci, aby 
došlo k odbremeneniu pracovníčky SOcÚ od týchto úkonov.Pre informáciu uviedol, že za rok 
2017 naša obec vydala zatiaľ 10 Ohlásení drobných stavieb. 

-  Bc. Rastislav Synák položil otázku, či nebolo lepšie zvýšiť príspevok uvedený v bode 4.1 
písm. a) tejto Zmluvy na sumu 3,50 € na obyvateľa obce, aby bola spokojnosť na všetkých 
stranách. 

-  Starosta skonštatoval, že všetko je vec dohody a snáď by sa mohlo zvážiť aby sa obec 
podielala na poštovom styku s účastníkmi konaní, avšak to si vyžaduje evidenciu poštových 
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poplatkov na jednotlivé obce. 

Na koniec prerokovania tohoto bodu programu navrhol starosta poslancom obecného 
zastupiteľstva Zmluvu o zriadení spoločného obecného úradu schváliť s vypustením bodu 
4.1. písm. b) schváliť.   
  
 
Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  Zmluvu o zriadení spoločného obecného úradu –   
stavebného medzi obcami  Teplička nad Váhom, Mojš a Kotrčiná Lúčka s vypustením bodu  
4.1 písm. b) 
  
Počet poslancov : 5 
Prítomní poslanci :3 (Vlasta Hrušková, Peter Bielik, Bc. Rastislav Synák) 
 
Hlasovanie:  

Za: 3 (Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Bc.  Rastislav Synák ) 

Proti:   0     

Zdržal sa:   0  

 

 

5.Rôzne.   
Starosta informoval obecné zastupiteľstvo o rozpočtovom opatrení 1/2017 , ktoré bolo 
prevedené k  30.3.2017, a to vzhľadom k tomu, že sa odovzdávali finančné výkazy za I. Q. 
2017.  Rozpočet obce je na tej istej úrovni ako bol schválený.  
Rozpočtovým opatrením sa presúvali položky na príjmovej časti rozpočtu obce o 850,- EUR 
a na výdavkovej časti sa presúvali finančné prostriedky medzi úsekmi samosprávy 
a vzniknutej novej funkčnej klasifikácie úsek kontrola. Taktiež sa presúvali finančné 
prostriedky na úseku predprimárneho vzdelávania.  
Zo strany obecného zastupiteľstva neboli podané žiadne pripomienky k  informácii 
o rozpočtovom opatrení 1/2017. Materiál rozpočtového opatrenia  1/2017  je súčasťou 
zápisnice . 
 
Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo v Kotrčinej Lúčke  berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 
  
 
Starosta predložil obecnému zastupiteľstvu na schválenie Nájomnú zmluvu o prenájme 

pozemku parc. C KN 650/2 medzi obcou Kotrčiná Lúčka a Dušanom Ondrušom s manželkou 

Magdalénou - zastavané plochy a nádvoria. Cez uvedenú parcelu chcú stavebníci položiť 

kanalizačné potrubie z ČOV k rozostavanému rodinnému domu  na parc. C KN  č.  274/2 

(Klinček). Uvedenú zmluvu požaduje Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné 

prostredie k vydaniu stavebného povolenia na ČOV.  

 

Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  Nájomnú zmluvu  o prenájme pozemku parc. C. KN 650/2  
medzi  prenajímateľom : Obcou  Kotrčiná Lúčka a nájomcami  Dušan Ondruš s manželkou 
Magdalénou.   
  
Počet poslancov : 5 
Prítomní poslanci :3 (Vlasta Hrušková, Peter Bielik, Bc. Rastislav Synák) 
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Hlasovanie:  

Za: 3 (Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Bc.  Rastislav Synák ) 

Proti:   0     

Zdržal sa:   0  

 

Starosta obce ďalej informoval obecné zastupiteľstvo: 

-  o podpísaní dohody medzi UPSVaR Žilina a obcou Kotrčiná Lúčka. Dohoda je zameraná 
na poskytovanie finančných príspevkov na mentorované zapracovanie  a prax 
u zamestnávateľa v rámci Národného projektu „ Praxou k zamestnaniu“   Na základe 
uvedeného obec zamestnala od 01.05.2017 Ing. Mateja Ďugela – ako samostatne 
administratívneho zamestnanca na polovičný úväzok na dobu 9. mesiacov. ÚPSVaR bude 
obci preplácať 95% celkovej ceny práce.   

- poslancov obecného zastupiteľstva, sa zúčastnil stretnutia vlastníkov nehnuteľností 
v lokalite „ Hrb “, ktoré sa konalo dňa 08.05.2017 v zasadačke kultúrneho domu. Vlastníci sa 
dohodli, že vytvoria spoločenstvo a budú si chcieť našetriť finančné prostriedky na miestne 
komunikácie v tejto lokalite tak, aby sa práce realizovali v roku 2020. Od obce budú 
požadovať participovať na týchto komunikáciách a to odvodnením týchto komunikácií, 
projektovou dokumentáciou na miestne komunikácie vrátane odvodnenia a ročným 
finančným príspevkom. Od 1.7. 2017 do 30.6. 2020 majú mať vyzbierané financie na 
odvodnenie cesty a jej vybudovanie v celkovej výške 46.200 €, pričom od obce požadujú  
11.500,- €r a vlastníci pozemkov 34.700 Eur. Percentuálny pomer 25:75. V sume 11.500,- €r 
od obce je započítané odvodnenie cesty ešte tento rok vo výške 5.500,- € a 3 ročné platby 
po 2.000,- € za roky 2018, 2019 a 2020. Starosta na tomto stretnutí uviedol, že o ich 
požiadavke bude informovať obecné zastupiteľstvo a sumu na odvodnenie ktorú odhadli 
považuje za podhodnotenú. 

- Bc. Rastislav Synák – uviedol, že je to reakcia na situáciu s miestnou komunikáciou 
v lokalite „ Záhorčie “ a treba počkať až vznikne toto spoločenstvo a potom sa týmito ich 
požiadavkami na obec zaoberať. 

-  o príprave  posedenia ku Dňu matiek – 14. máj 2017 v sále Kultúrneho domu v Kotrčinej 
Lúčke a požiadal poslancov o účasť na tomto podujatí 

-  o tom že, nasledujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa 29. Júna 
2017. 

 

Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo v Kotrčinej Lúčke  berie na vedomie informácie starostu obce z bodu 
programu rokovania obecného zastupiteľstva. 

 
 

6. Záver 
Na záver 23. zasadnutia starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť . 
 
 
 
 
 
Zápisnicu  zapísala  : 
 
Bieliková Ľubica                                                                 ........................................................ 
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Zápisnicu overili : 
 
Vlasta Hrušková                                                               ……………….................................... 
   
 

Bc. Rastislav Synak                                                         .......................................................... 
 
 
V Kotrčinej Lúčke, dňa 22.05.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         ……………………………………… 
                                                                      Jozef Žabka 
                                                                     starosta obce 
  

 


