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    OBEC KOTRČINÁ LÚČKA  

                                             Zápisnica 

 

z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotrčinej Lúčke,  

konaného dňa 14.09.2017 

 

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

Ospravedlnení poslanci: Peter Bielik 

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. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnut í obecného zastupiteľstva  
4. Zásady hospodárenia s majetkom obce Kotrčiná Lúčka  

5. Rôzne 
       6.   Návrh na uznesenia  

     7.    Záver  

 
 
1. Zahájenie. 
Zahájenie 26. zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej OZ) previedol starosta obce Jozef Žabka. 
Skonštatoval, že  sú prítomní štyria z piatich poslancov a OZ je uznášania schopné. Starosta obce 
poveril pracovníčku obecného úradu p. Ľubicu Bielikovú zapísaním zápisnice, overením zápisnice 
poveril poslancov:  Mgr. Petra Madigára a p. Mariána Mičíka. Do návrhovej komisie určil 
poslancov:  p. Vlastu Hruškovú a Bc. Rastislava Synáka. 
 
 
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. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnut í obecného zastupiteľstva  

4. Zásady hospodárenia s majetkom obce   
5. Rôzne 

       6.    Návrh na uznesenia  
     7.    Záver 

Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania 26. zasadnutia OZ 

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

Za: 4 (Vlasta Hrušková, Mgr.. Peter Madigár, Marián Mičík, Bc. Rastislav Synák)  
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
 
 
 3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ. 

Starosta informoval poslancov, že uznesenie č. ohľadom projektu dopravného značenia  bolo 
splnené a cena za vypracovanie a schválenie dopravného projektu v obci na DI PZ Žilina  je 
384,00 €. 

- Mgr  Peter Madigár predložil návrh, že by asi bolo dobré dať rozšíriť projekt na celú obec, 
nakoľko sa schvaľuje na polícií a nebude ho treba po etapách ako sa bude realizovať dávať na 
odsúhlasenie. 

- poslanci sa stotožnili s návrhom Mgr. Petra Madigára a odporučili starostovi dať doplniť cenovú 
kalkuláciu na celú obec. 

- Mgr. Lenka Ondrušová pripomenula, že netreba zabudnúť na zrkadlo na ceste k cintorínu 

Starosta ďalej informoval OZ o vypracovaní projektovej dokumentácie a žiadosti o dotáciu na 
investičný zámer „Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice, ktorý OZ schválilo na svojom 
predchádzajúcom zasadnutí.  

Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ a  

odporúča starostovi obce rozšíriť vypracovanie dopravného projektu na celú obec.  

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

4. Zásady hospodárenia s majetkom obce Kotrčiná Lúčka. 

Starosta obce predložil poslancom OZ v zmysle § 9  ods. 1  Zákona č. 138/1991Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov s použitím ustanovenia  § 11 ods. 4 písm. a) Zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám na schválenie nové Zásady 
hospodárenia s majetkom obce Kotrčiná Lúčka, tak aby boli v súlade s novými právnymi 
predpismi. Jedná sa o súlad so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov a zákonom 315/2016 Z. z. o o registri partnerov verejného sektora a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ďalej uviedol, že finančné limity ostávajú nezmenené. 
Materiál k tomuto bodu programu je súčasťou zápisnice. 

- Bc. Peter Madigár položil otázku či postačuje limit disponovanie pre starostu k nadobúdaniu 
hnuteľných vecí do majetku v obstarávacej cene do 1.800,00 €. 

-  starosta uviedol, že limit v súčasnosti postačuje 

 Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie pripomienky dal starosta o schválení zásad hlasovať. 
  
Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zásady hospodárenia s majetkom obce Kotrčiná Lúčka  

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

Za: 4 (Vlasta Hrušková, Mgr.. Peter Madigár, Marián Mičík, Bc. Rastislav Synák)  
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
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5. Rôzne. 
Starosta informoval OZ o: 

  výmene dverí a okien v budove Kaplnky Panny Márie Pomocnice kresťanov, ktorá bude 
prevedená v dňoch 18.09. až 21.2017  

  potrebe kúpy traktorovej kosačky na futbalové ihrisko, ktorá by sa využívala aj na ostatné   
verejné priestranstva po ich úprave. Kosačku, ktorú obec používala nie je majetkom obce, 
začína pomaly odchádzať a nemá význam do nej investovať nakoľko je zastaralá. Uviedol, že 
prebieha akcia v Mountfielde, kde sa dá kúpiť za polovičnú cenu v cene do 2.500,00 €. 

- Bc.  Rastislav  Synák  uviedol,  že  nie  je  naklonený  kúpe  v  Mountfielde,  nakoľko  má   
svoje skúsenosti s touto značkou. Navrhol kúpiť  možno že aj staršiu kosačku ale  

výkonnejšiu, aby sa dala použiť aj na inú činnosť nie len na kosenie. 

Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nákup záhradného traktora v sume do 2.500,00 € 

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

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

 liste od výboru Urbariátu, lesného a pozemkového spoločenstva Kotrčiná Lúčka v ktorom 
požaduje zníženie ceny nájmu za priestor v budove MŠ. Uviedol, že nájom je uvedený v 
Dodatku č. 1 k VZN obce č. 4/2012 o ostatných poplatkoch a je záväzný po celý čas platnosti 
tohto VZN. Pri určení výšky nájmu za priestor komunikoval s Ing. Helenou Gregovou ako 
členkou výboru Urbariátu. Po dobu vyvesenia návrhu VZN nikto toto nepripomienkoval a tak 
VZN poslanci OZ jednohlasne schválili. Celková výška nájmu za priestor je 252,00 € /ročne 

vrátane energie a vykurovania. 

- Mgr. Peter Madigár uviedol, že v rámci dobrých vzťahov obce s Urbariátom by bolo dobré 
nájsť konsenzus, aby pokračovala spolupráca ďalej. 

Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce doriešiť s výborom Urbariátu, lesné a pozemkové 

spoločenstvo  Kotrčiná Lúčka  spôsob  úhrady nájmu  za užívanie nebytových priestorov  v budove 

MŠ za rok 2017. 

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

 podaní žiadosti na vytvorenie pracovného miesta cez ÚPSVaR Žilina v rámci Národného 
projektu Šanca pre mladých na pozíciu Asistent učiteľa predprimárneho vzdelávania v MŠ. 
Refundácia z ÚPSVaR je 95% z celkovej ceny práce a max. doba zamestnania je deväť 
mesiacov. 

 možnosti vytvorenia pracovného miesta cez ÚPSVaR Žilina v  rámci Národného projektu pre 
znevýhodneného uchádzača o zamestnanie na pozíciu upratovačka obecných budov (OcÚ, 
Kultúrny dom, kaplnka Panny Márie Pomocnice kresťanov, šatne vo futbalovom areáli, 
knižnice). Refundácia z ÚPSVaR je 80% z celkovej ceny práce a max. doba zamestnania je 
deväť mesiacov. 
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 poskytnutí grantu z Nadačného fondu Mobis v Nadácií Pontis na rekonštrukciu autobusovej 
zástavky Kotrčiná Lúčka-Zástranie razc. vo výške 1.918,19 €. Žiadosť vypracoval Mgr. Peter 

Madigár a odporúčanie poskytla zamestnankyňa Mobisu p. Jana Danajová, ktorej patrí vďaka 
za ochotu a ústretovosť. Následne požiadal Mgr. Petra Madigára, aby informoval OZ o tomto 
projekte. 

- Mgr. Peter Madigár  informoval poslancov o tom, že vzhľadom na časovú tieseň, ktorá  bola  
    spôsobená  tým,  že výzva  o grant  bola  zverejnená  len  v  areáli  Mobisu  použil  ako podklad     
    zástavku  z  projektu  Úprava  verejných  priestranstiev  centra  obce  Kotrčiná  Lúčka.  V  tomto  
    projekte sa uvažuje s recykláciou starého plechového opláštenia, ktoré sa nahradí dreveným  
    obkladom. 

- Bc. Rastislav Synák skonštatoval, že variant s drevom nie je najšťastnejšia, pretože drevo 
vyžaduje pravidelnú údržbu a hlavne je ľahko poškoditeľné. Navrhol preto, aby starosta zistil na 
nadácií Pontis či je možná zmena projektu a ak áno tak vybudovať úplne novú zástavku. Tento 
návrh podporili aj poslanci p. Vlasta Hrušková ap. Marián Mičík.  

- Mgr. Peter Madigár oponoval tým, že túto zástavku navrhoval architekt tak nevidí dôvod na 
zmenu. Po tomto argumente sa ospravedlnil z rokovania nakoľko mal ďalšie povinnosti a odišiel 
z rokovania .    

Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce prerokovať so zástupcom Nadácie Pontis možnú 

zmenu projektu autobusovej zástavky. 

Počet poslancov : 5 
Prítomní poslanci :3 (Vlasta Hrušková, Marián Mičík, Bc. Rastislav Synák) 
 
 
Pani Vlasta Hrušková informovala poslancov OZ o zasadnutí Rady školy pri MŠ, kde okrem iného 
zaznela sťažnosť na neskorú dodávku stravy do MŠ. 

- Starosta uviedol, že nemá informáciu o tom, že mešká strava okrem prvého dňa školského 
roku, ale upozorní dodávateľa stravy na túto skutočnosť a požiada, aby sa strava dovážala tak 
ako je uvedené v zmluve o poskytnutí stravy t.j. v čase 11.30 až 11.45 hod. 

Bc. Rastislav Synák upozornil na stav okolo kontajnerov na Separovaný odpad, vývoz nie je 
správne načasovaný a chýba kontajner na kovové obaly na dolnom konci obce. Ďalej 
pripomienkoval činnosť Spoločného stavebného úradu v Tepličke nad Váhom, kde podľa neho 
pracovníčka nestíha termíny v stavebnom konaní. 

- Starosta uviedol, že vývoz je problémom aj v ostatných obciach Mikroregiónu TD. Minulý 
rok boli problémy s vývozom plastov a teraz sú to kovové obaly a papier. Uviedol, že v tejto veci 
osloví T+T o dodávku ďalších kontajnerov na tieto komodity.  K stavebnému úradu uviedol, že je 
pravda o nestíhaní termínov v konaní. Túto vec už navrhoval starostovi Tepličky nad Váhom 
vyriešiť znížením stránkových dní, aby pracovníčka mala vyhradený čas len na administratívu. 
Ďalej sme a aj obec Mojš odbremenili Spoločný stavebný úrad od drobných stavieb 
a rozkopových povolení, ale aj tak tento problém pretrváva. 

Návrh na uznesenie :  

Obecné   zastupiteľstvo   odporúča   starostovi   obce   prerokovať   so zástupcom  T+T a.s., Žilina 

doplnenie kontajnerov na SO a častejší vývoz  komodít SO. 

Počet poslancov : 5 
Prítomní poslanci :3 (Vlasta Hrušková, Marián Mičík, Bc. Rastislav Synák) 
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Nakoniec tohto bodu rokovania požiadal starosta poslancov o spoluprácu a účasť na posedení so 
staršími obyvateľmi obce pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, ktoré je naplánované na 
21.10.2017 v sále KD.  

Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie z bodu rokovania 5. Rôzne 

Počet poslancov: 5 
Prítomní poslanci:3  (Vlasta Hrušková, Marián Mičík, Bc. Rastislav Synák) 
 
 
6. Návrh na uznesenia.  

Návrhy na uznesenia sú súčasťou jednotlivých bodov programu 26. zasadnutia OZ. 
 

7. Záver. 
Záver zasadnutia previedol starosta obce Jozef Žabka, ktorý poďakoval poslancom  OZ za účasť 
a ukončil 26. zasadnutie OZ. 
 

 
Zápisnicu zapísala: 
 

Bieliková Ľubica                                                                   …....................................................... 
 
 
Zápisnicu overili : 

 

Vlasta Hrušková                                                                   …........................................................    
                                                            
 
Bc. Rastislav Synák                                                             ............................................................. 
 
 
 
V Kotrčinej Lúčke, dňa 29.09.2017 
 
  
  

  
 
  


