OBEC KOTRČINÁ LÚČKA
Zápisnica
z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotrčinej Lúčke, konaného dňa
29.06.2017
Prítomní poslanci : Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Marián Mičík,
Ospravedlnení poslanci: Mgr. Peter Madigár, 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. Stanovisko Hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Kotrčiná Lúčka za rok 2016
5. Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo Kotrčiná Lúčka z auditu
účtovnej závierky a správa k informáciám vo výročnej správe za rok 2016
6. Záverečný účet obce Kotrčiná Lúčka za rok 2016
7. Individuálna výročná správa obce Kotrčiná Lúčka za rok 2016
8. Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na II. polrok 2017
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Návrh na uznesenie
12. Záver

1. Zahájenie.
Zahájenie 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva (ďalej OZ) previedol starosta obce Jozef
Žabka. Skonštatoval, že sú prítomní traja poslanci a OZ je uznášania schopné. Starosta obce
poveril p. Ľubicu Bielikovú zapísaním zápisnice, overením zápisnice poveril poslancov: p. Vlastu
Hruškovú a p. Mariána Mičíka. Do návrhovej komisie určil poslancov: p. Petra Bielika a p. Mariána
Mičíka.
2. Návrh programu rokovania.
K predloženému návrhu programu rokovania nemal nikto z poslancov doplňujúce návrhy a
pripomienky. Následne starosta predložil na schválenie program rokovania :
Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrhovej komisie
Návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva
Stanovisko Hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Kotrčiná Lúčka za rok 2016
Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo Kotrčiná Lúčka z auditu
účtovnej závierky a správa k informáciám vo výročnej správe za rok 2016
6. Záverečný účet obce Kotrčiná Lúčka za rok 2016
1.
2.
3.
4.
5.
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Individuálna výročná správa obce Kotrčiná Lúčka za rok 2016
Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na II. polrok 2017
Rôzne
Diskusia
Návrh na uznesenie
Záver

Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje upravený program rokovania 24. zasadnutia OZ
Počet poslancov : 5
Prítomní poslanci :3 (Vlasta Hrušková, Peter Bielik Marián Mičík)
Hlasovanie:
Za: 3 ( Vlasta Hrušková, Peter Bielik, Marián Mičík )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ.
K plneniu uznesení starosta uviedol, že stále zostáva v plnení uznesenie ohľadom dopravného
značenia. Po oprave MK v lokalitách obce „ Záhorčie a Nová ulica “ oslovil projektanta
dopravného značenia Ing. Tichého, aby mu upresnil, kde treba v najnaliehavejších prípadoch
osadiť dopravné značenie a spomaľovače rýchlosti. V najbližších dňoch by mal projektant predložiť
cenový návrh, ktorý sa následné prerokuje na zasadnutí OZ.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
Počet poslancov : 5
Prítomní poslanci :3 (Vlasta Hrušková, Peter Bielik, Marián Mičík)

4. Stanovisko Hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Kotrčiná Lúčka za rok 2016
Predložila Hlavná kontrolórka obce Mgr. Lenka Ondrušová. Stanovisko Hlavného kontrolóra k
Záverečnému účtu obce za rok 2016 je súčasťou zápisnice. Z pozície kontroly nie sú k
Záverečnému účtu obce výhrady a odporúča poslancom Záverečný účet obce schváliť bez
výhrad.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko Hlavného kontrolóra obce k Záverečnému
účtu obce za rok 2016 .
Počet poslancov : 5
Prítomní poslanci :3 (Vlasta Hrušková , Marián Mičík, Peter Bielik)

5. Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo Kotrčiná
Lúčka z auditu účtovnej závierky a správa k informáciám vo výročnej správe za rok 2016
Starosta obce oboznámil zastupiteľstvo o vykonaní auditu účtovníctva
za rok 2016, ktorý
previedol Ing. Tibor Bátory, nezávislý audítor. Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán
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a obecné zastupiteľstvo Kotrčiná Lúčka z auditu účtovnej závierky a správa k informáciám vo
výročnej správe za rok 2016 bola doručená zastupiteľstvu v pošte a je súčasťou zápisnice.
Návrh na uznesenie :

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán
a obecné zastupiteľstvo Kotrčiná Lúčka z auditu účtovnej závierky a správa k informáciám vo
výročnej správe za rok 2016
Počet poslancov : 5
Prítomní poslanci :3 (Vlasta Hrušková, Peter Bielik, Marián Mičík)
6. Záverečný účet obce Kotrčiná Lúčka za rok 2016.
Starosta obce k tomu bodu rokovania OZ uviedol, že Záverečný účet obce za rok 2016 bol
zverejnený v úradnej tabuli obce po dobu 15 - tich dní a to od 12.06. 2017. Obecnému
zastupiteľstvu bol doručený poštou v predstihu. Zo strany obyvateľov neboli predložené žiadne
pripomienky a ani otázky. Záverečný účet obce za rok 2016 je vo výške 3.971,37 €, tvoria ho
finančné prostriedky na bežných účtoch a pokladne obce. Tieto finančné prostriedky sa navrhujú
použiť na tvorbu rezervného fondu.
Zo strany obecného zastupiteľstva neboli k predkladanému Záverečnému účtu obce žiadne
pripomienky.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2016 bez výhrad
2. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2016 na tvorbu rezervného fondu vo výške
3.971,37 € podľa § 16 ods. 6, zákona 583/2004 Z. z. O rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy
Počet poslancov : 5
Prítomní poslanci :3 (Vlasta Hrušková, Peter Bielik, Marián Mičík)
Hlasovanie:
Za: 3 ( Vlasta Hrušková, Peter Bielik, Marián Mičík )
Proti: 0
Zdržal sa: 0

7. Individuálna výročná správa obce za rok 2016
Predložil starosta obce p. Jozef Žabka. Správa bola doručená zastupiteľstvu v pošte. Zo strany
zastupiteľstva neboli k predkladanej správe žiadne pripomienky. Individuálna výročná správa obce
za rok 2016 bola súčasťou overenia účtovnej závierky audítorom.

Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Kotrčinej Lúčke berie na vedomie Individuálnu výročnú správu obce
Kotrčiná Lúčka za rok 2016
Počet poslancov : 5
Prítomní poslanci :3 (Vlasta Hrušková, Peter Bielik, Marián Mičík)
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8. Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na II. polrok 2017
Predložila Mgr. Lenka Ondrušová - Hlavná kontrolórka obce. Návrh plánu činnosti bol zverejnený
v úradnej tabuli obce dňa 12.06.2017 v zákonom stanovenej lehote a je súčasťou zápisnice.
Kontrolná činnosť na II. polrok 2017 bude zameraná na kontrolu účtovných dokladov a interných
dokladov – dodržanie náležitostí účtovného dokladu, kontrolu pokladničných operácií a vedenia
pokladne a kontrolu pokladne v Materskej škole. K Plánu kontrolnej činnosti nemal nikto
z poslancov pripomienky ani námietky.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán činnosti Hlavnej kontrolórky obce na rok 2015
Počet poslancov : 5
Prítomní poslanci :3 (Vlasta Hrušková, Peter Bielik, Marián Mičík)
Hlasovanie:
Za: 3 ( Vlasta Hrušková, Peter Bielik, Marián Mičík)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

9. Rôzne.
Starosta obce informoval poslancov :
- o Valnej hromade OZ MAS Terchovská dolina, ktorá sa konala 10.06.2017, na ktorej boli
schválené nové interné doklady ako aj odklady pre spracovanie stratégie CLLD, na základe ktorej
sa budú schvaľovať nové štatúty pre MAS v SR.
- o zverejnení novej výzvy č.22/PRV/2017 na Opatrenie 7, podopatrenie 7.4 - Podpora na
investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke
obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry, ktorú Pôdohospodárska
platobná agentúra pre príjemcov podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 zverejnila na
webovom sídle PPA. Jedná sa o zrušenú výzvu do ktorej sa obec zapojila ešte v roku 2016
s projektom na rekonštrukciu Kultúrneho domu a teraz PPA opätovne výzvu zverejnila. Je určená
pre obce do 1000 obyvateľov so 100% financovaním zo zdrojov EU a ŠR SR.
- o výsledkoch vyhodnotenia žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekt
z prostriedkov Európskeho fondu Regionálneho rozvoja Program Intereg V-A Poľsko Slovensko 2014 – 2020 s názvom „ Rozvíjame a ochraňujeme cezhraničnú kultúru “ do ktorej
sme sa zapojili s investičným zámerom Novostavba prístrešku v športovom areáli. Žiadosť napriek
dobrému bodovému ohodnoteniu nebola schválená a ako dôvod bol uvedený vyčerpanie alokácie
financií zo strany SR v tomto kole výzvy a skončila 6. pod čiarou.
- v roku 2016 sa obec zapojila do žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu
rozvoja vidieka SR 2014-2020 a to „ Rekonštrukcia miestnych komunikácií.“ Dňa 19. 6. 2017 obec
obdržala výzvu od Pôdohospodárskej platobnej agentúry na doplnenie dokladov. Tieto v priebehu
minulého týždňa starosta osobne v PPA doplnil a teraz budeme čakať na vyhodnotenie
predkladaných žiadostí o NFP.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie starostu obce z bodu programu 9. Rôzne
Počet poslancov : 5
Prítomní poslanci :3 (Vlasta Hrušková, Peter Bielik, Marián Mičík)
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-p. Vlasta Hrušková – informovala Obecné zastupiteľstvo o činnosti Rady materskej školy, o prijatí
detí do MŠ na školský rok 2017-2018
-Starosta obce - riaditeľka MŠ pozná zásady a kritéria, ktoré sa dodržiavajú pri prijímaní detí
do MŠ a prijatie dieťaťa do MŠ je výhradne v jej kompetencií.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie poslankyne p. Vlasty Hruškovej z bodu
programu 9. Rôzne
Počet poslancov : 5
Prítomní poslanci :3 (Vlasta Hrušková, Peter Bielik, Marián Mičík)

10. Diskusia.
- poslanec p. Marián Mičík - požiadal obecné zastupiteľstvo o doplnenie kostolníčky. Podotkol, že
jedna osoba na vykonávanie tejto funkcie nepostačuje.
- starosta obce Jozef Žabka – poďakoval poslancom: p. Mariánovi Mičíkovi a Petrovi Bielikovi,
zamestnancom Obecného úradu a dobrovoľníčkam: p. Darine Bielikovej a Ľubici Ondrušovej za
účasť a organizáciu dňa detí, ktorý sa uskutočnil dňa 11.06.2017.
11. Návrh na uznesenie.
Predložil Peter Bielik a Návrh na uznesenie je súčasťou zápisnice
12. Záver.
Záver zasadnutia previedol starosta obce p. Žabka, ktorý poďakoval poslancom za účasť.

Zápisnicu zapísala:
Bieliková Ľubica

…......................................................

Zápisnicu overili:
Vlasta Hrušková

…........................................................

Marián Mičík

..........................................................

V Kotrčinej Lúčke, dňa 07.07.2017

………………………………………
Jozef Žabka
starosta obce
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