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    OBEC KOTRČINÁ LÚČKA 

                                             Zápisnica 

 

z 25. mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotrčinej Lúčke, 
konaného dňa 27.07.2017 

 

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, overovateľov zápisnice a návrhovej  komisie   
2. Návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva 
3. Rozpočtové opatrenie č. 2/2017  
4. II. úprava rozpočtu obce Kotrčiná Lúčka na rok 2017 
5. Výzva 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 

6. Výzva č. VII. Prezídium HaZZ SR 2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho 

rozpočtu SR na rekonštrukcie hasičských zbrojníc  
       7.   Návrh na uznesenia 
       8.   Záver 

  

 
1. Zahájenie. 
Zahájenie 25. mimoriadneho 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. Mariána Mičíka a p. Petra Bielika. Do návrhovej komisie určil poslancov:  p. Petra 
Bielika a p. Vlastu Hruškovú. 
 
 
2. Návrh programu rokovania.  
K predloženému návrhu programu rokovania nemal nikto z poslancov doplňujúce návrhy a 
pripomienky. Následne starosta predložil na schválenie program rokovania :  

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej  komisie   
2. Návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva 
3. Rozpočtové opatrenie č. 2/2017  
4. II. úprava rozpočtu obce Kotrčiná Lúčka na rok 2017 
5. Výzva 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 

6. Výzva č. VII. Prezídium HaZZ SR 2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho 

rozpočtu SR na rekonštrukcie hasičských zbrojníc  
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       7.   Návrh na uznesenia 
      8.   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.  Rozpočtové opatrenie 2/2017. 
Materiál bol doručený zastupiteľstvu v pošte a je súčasťou zápisnice. 
Príjmy sa   navrhli na  celkové zvýšenie o sumu 1.330,00 € oproti II. úprave rozpočtu obce na rok 
2017. Celková úprava rozpočtových príjmov je na sume  180.720,00 €. 
Výdavky sa navrhli na  celkové zvýšenie o sumu 1.330,00 € oproti II. úprave rozpočtu obce na rok 
2017. Celková úprava rozpočtových príjmov je na sume  180.720,00 € . 

Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 2/2017. 

Počet poslancov : 5 
Prítomní poslanci :3 (Vlasta Hrušková, Peter Bielik Marián Mičík) 
 

4. II. Úprava rozpočtu obce Kotrčiná Lúčka na rok 2017    
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 upravovali  na základe oznámení ÚPSVaR- chránené pracoviská, predpokladaného 
príjmu  za  daň z nehnuteľností pozemky a na položkách: novovzniknutá položka- ŠR rodinné 
prídavky,  poplatok za odpad  a spotreby energií. 
Výdavky  sa upravovali  na základe oznámení ÚPSVaR- chránené pracoviská,  v oblasti funkčnej 
klasifikácie – samospráva,   športu a  oblasť výchovy – MŠ.  Ďalej sa upravoval kapitálový 
rozpočet a to na základe  projektovej dokumentácie  zvýšenie o sumu 1.200,00 €. 

Zo strany obecného zastupiteľstva neboli podané žiadne pripomienky k navrhovanej úprave 
rozpočtu obce . Materiál  k  II. úprave rozpočtu obce  je súčasťou zápisnice. 

Plnenie príjmov k 30.06.2017 je 96.831,38 €  
Čerpanie výdavkov  k 30.06.2017 je 81.788,57 €  

Navrhovaný rozpočet  po zmenách : 
Príjmy: 180.720,00 €                                                   Výdaje: 180.720,00 € 

Zostatky  finančných prostriedkov k  30.06.2017  
Pokladnice: 604,35 €                                                   Bankové účty: 21.491,48 € 

K predloženému návrhu II. úpravy rozpočtu obce na rok 2017 nemal nikto z poslancov OZ 
pripomienky a námietky a starosta ho predložil na schválenie.   

Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje II. úpravu rozpočtu obce Kotrčiná Lúčka na rok 2017 

Počet poslancov : 5 
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Prítomní poslanci :3 (Vlasta Hrušková, Peter Bielik Marián Mičík) 
Hlasovanie:  

Za: 3 ( Vlasta Hrušková, Peter Bielik, Marián Mičík ) 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
 
 
5. Výzva  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. 
Starosta obce opätovne informoval OZ, že bola nanovo vyhlásená Výzva 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. 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. 
Predložil poslancom návrh, aby sa obec opätovne do výzvy prihlásila a vzhľadom na to, že je 
možnosť uchádzať sa až o dve aktivity v rámci jednej výzvy, navrhol poslancom zapojiť sa do 
Aktivity 1. a to projektom na Rekonštrukcie Kultúrneho domu Kotrčiná Lúčka. Do Aktivity č. 5 by sa 
obec zapojila projektom na Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu Kotrčiná 
Lúčka. Ďalej informoval poslancov OZ, že pôvodný projekt Rekonštrukcie KD by sa rozdelil na dva 
stavebné objekty. Projekt na rekonštrukciu by obsahoval stavebné úpravy KD vrátane strechy, 
ktorá nebola v pôvodnej žiadosti. Výmena okien, dverí, plynového kotla a zateplenia budovy KD by 
bol predmetom druhého stavebného objektu. Termín predkladania žiadostí je do 30.11.2017. 

Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje investičný zámer „ Rekonštrukcia Kultúrneho domu Kotrčiná 
Lúčka „ , predloženie žiadosti o NFP z Programu rozvoja vidieka SR 2014–2020 pre opatrenie:          
7- Základné  služby  a  obnova  dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie: 7.4,  aktivita: 1 a   
investičný zámer „ Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrného domu Kotrčiná Lúčka „ ,   
predloženie žiadosti o NFP z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie:  7  -   
Základné   služby    a   obnova    dedín    vo    vidieckych    oblastiach,  podopatrenie: 7.4, aktivita: 
5 
 
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  
 

6. Výzva č. VII. Prezídium HaZZ SR 2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo 
štátneho rozpočtu SR na rekonštrukcie hasičských zbrojníc. 
V tomto bode programu starosta obce informoval poslancov OZ o vyhlásenej Výzve č. VII. 
Prezídium HaZZ SR 2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu SR 
na rekonštrukcie hasičských zbrojníc. Spolufinanciovanie obce v tejto výzve je vo výške 5 % 
celkových výdavkov. Navrhol poslancom zapojiť sa aj do tejto výzvy a to konkrétne s výmenou 
plechových vrát a drobnými stavebnými úpravami v požiarnej zbrojnici. Z pôvodného projektu 
Rekonštrukcie KD v ktorej boli tieto práce navrhnuté  by sa vytvoril stavebný objekt Rekonštrukcia 
požiarnej zbrojnice – Kotrčiná Lúčka a ten by sa predložil v žiadosti o dotáciu. V prípade 
neúspešnosti žiadosti o dotáciu sa tento objekt opäť zahrnie do projektu Rekonštrukcie KD a bude 
súčasťou výzvy z predchádzajúceho bodu programu. 
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Starosta ďalej uviedol, že úpravy na projektovej dokumentácií v obidvoch výzvach, projektovom 
manažmente a verejnom obstarávaní budú vo výške cca 3.000,00 €.  

Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje investičný zámer „ Modernizácia Hasičskej zbrojnice Kotrčiná 
Lúčka „ , spolufinancovanie vo výške 5% z celkových výdavkov investičného zámeru z vlastných    
prostriedkov, predloženie   žiadosti  o  poskytnutie   dotácie  zo  štátneho   rozpočtu   
prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR 

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. Návrh na uznesenia.  
Návrhy na uznesenia sú súčasťou jednotlivých bodov programu 25. mimoriadneho zasadnutia OZ. 
 

8. Záver 
Záver zasadnutia previedol starosta obce Jozef Žabka, ktorý poďakoval poslancom OZ za účasť 
a ukončil 25. Mimoriadne zasadnutie OZ. 
 

 

 
Zápisnicu zapísala: 
 

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

 

Zápisnicu overili : 

 
Marián Mičík                                                                   …........................................................    

                                                            
Peter Bielik                                                                      .......................................................... 
 

 

 
V Kotrčinej Lúčke, dňa 10.08.2017 
 
  
  

  
 

  


