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    OBEC KOTRČINÁ LÚČKA 

                                             Zápisnica 

 

z 27. mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotrčinej Lúčke, 
konaného dňa 26.10.2017 

 

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

Ospravedlnení poslanci: Mgr. Peter Madigár 

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. 3/2017  
4. III. úprava rozpočtu obce Kotrčiná Lúčka na rok 2017 

       5.   Návrh na uznesenia 
       6.   Záver 

  

 
1. Zahájenie. 
Zahájenie 27. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva (ďalej OZ) previedol starosta 
obce Jozef Žabka. Skonštatoval, že  sú prítomní štyria poslanci a OZ je uznášania schopné. 
Starosta obce poveril p. Ľubicu Bielikovú zapísaním zápisnice, overením zápisnice poveril 
poslancov:  p. Vlastu Hruškovú a Bc. Rastislava Synáka. 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 :  

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

       5.   Návrh na uznesenia 
     6.   Záver 

 

Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania 27.mimoriadneho zasadnutia OZ 

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

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

 3.  Rozpočtové opatrenie č.3/2017. 
Materiál bol doručený zastupiteľstvu v pošte a je súčasťou zápisnice. 
Príjmy sa   navrhli na  celkové zvýšenie o sumu 14.830,00 € oproti II. úprave rozpočtu obce na rok 
2017. Celková úprava rozpočtových príjmov je na sume  195.550,00 €. 
Výdavky sa navrhli na  celkové zvýšenie o sumu 14.830,00 € oproti II. úprave rozpočtu obce na rok 
2017. Celková úprava rozpočtových príjmov je na sume  195.550,00 € . 

Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 3/2017. 

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

4. III. 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 a pracoviska Praxou 
k zamestnaniu, predpokladaného príjmu z výnosu dane z príjmov FO, z príjmov: zo ŠR SR na 
voľby do samosprávnych krajov, príjmu za poskytnuté granty na bežný rozpočet, správnych 
poplatkov za stavebné konania a príjem za odpredaj smetných nádob. Ďalej sa zvýšili kapitálové 
príjmy z Nadácie Pontis - Mobis na revitalizáciu autobusovej zástavky. 
Výdavky  sa upravovali  na základe oznámení ÚPSVaR- Chránené pracoviská pracoviska Praxou 
k zamestnaniu,  v oblasti funkčnej klasifikácie – samospráva, úseky: ochrana – hasiči, miestne 
komunikácie, verejné priestranstvá,  šport a  oblasť výchovy – MŠ.  Ďalej sa upravoval kapitálový 
rozpočet a to na základe:  projektová dokumentácia, šport a požiarnictvo, nákup traktorovej 
kosačky a poskytnutého grantu na revitalizáciu autobusovej zástavky. 

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 30.09.2017 je 143.965,72 €  
Čerpanie výdavkov  k 30.08.2017 je 125.911,85 €  

Navrhovaný rozpočet  po zmenách : 
Príjmy: 195.550,00 €                                                   Výdaje: 195.550,00 € 

Zostatky  finančných prostriedkov k  30.06.2017  
Pokladnice: 524,88 €                                                   Bankové účty: 24.677,56 € 

K predloženému návrhu III. 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 III. úpravu rozpočtu obce Kotrčiná Lúčka na rok 2017 

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

Za: 4 ( Vlasta Hrušková, Peter Bielik, Marián Mičík, Bc. Rastislav Synák ) 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
 
 
5. Návrh na uznesenia.  
Návrhy na uznesenia sú súčasťou jednotlivých bodov programu 25. mimoriadneho zasadnutia OZ. 
 

6. Záver. 
Záver zasadnutia previedol starosta obce Jozef Žabka, ktorý poďakoval poslancom OZ za účasť 
a ukončil 27. mimoriadne zasadnutie OZ. 
 

 

 
Zápisnicu zapísala: 
 

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

 

Zápisnicu overili : 

 
Vlasta Hrušková                                                            …........................................................    

                                                            
Bc. Rastislav Synák                                                      ............................................................ 
 

 

 
V Kotrčinej Lúčke, dňa 06.11.2017 
 
  
  

  
 

  


