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    OBEC KOTRČINÁ LÚČKA 

                                             Zápisnica 

 

z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotrčinej Lúčke,  

konaného dňa 16.11.2017 

 

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

Ospravedlnení poslanci: Marián Mičík 

Hlavná kontrolórka obce : Mgr. Lenka Ondrušová  

Hostia : Bc. Peter Galadík, Miloš Bielik 

 

Program : 

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej  komisie   
2. Návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva 
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva 
4. Žiadosť OFK Kotrčiná Lúčka o poskytnutie dotácie na činnosť v roku 2018 
5. Návrhy do rozpočtu obce Kotrčiná Lúčka na rok 2017  
6. Rôzne 

       7.   Návrh na uznesenia 
     8.    Záver  

 
 
1. Zahájenie. 
Zahájenie 28. zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej OZ) previedol starosta obce Jozef Žabka. 
Skonštatoval, že  sú prítomní traja z piatich poslancov ( p. Marián Mičík sa ospravedlnil a Mgr. 
Peter Madigár oznámil, že príde neskôr) a OZ je uznášania schopné. Starosta obce poveril 
poslankyňu p. Vlastu Hruškovú zapísaním zápisnice, overením zápisnice a zároveň aj ako 
návrhovú komisiu poveril poslancov:  Bc. Rastislava Synáka a p. Mariána Mičíka. . 
 
 
2. Návrh programu rokovania.  
Nakoľko na zasadnutie OZ prišli aj hostia za Futbalovú akadémiu UNITED N-KL-G navrhol zmenu 
programu zasadnutia, a to tak, že bod.4 rokovania presunúť ako bod 3. a bod. 3. presunúť na 
bod.4. K navrhovanej zmene poradia bodov rokovania nemal nikto z poslancov pripomienky a 
následne starosta predložil na schválenie upravený program rokovania :  

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej  komisie   
2. Návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva 
3. Žiadosť OFK Kotrčiná Lúčka o poskytnutie dotácie na činnosť v roku 2018 
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva 
5. Návrhy do rozpočtu obce Kotrčiná Lúčka na rok 2017  
6. Rôzne 

       7.    Návrh na uznesenia 
     8.    Záver 
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Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje upravený program rokovania 28. zasadnutia OZ 

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

Za: 3 (Vlasta Hrušková, Peter Bielik, Bc. Rastislav Synák) 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
 

 
3. Žiadosť OFK Kotrčiná Lúčka o poskytnutie dotácie na činnosť v roku 2018 
Starosta obce informoval poslancov o žiadosti OFK Kotrčiná Lúčka o poskytnutie dotácie 
z rozpočtu obce na rok 2018 na športovú činnosť mládežníckych družstiev ( prípravka a dievčatá) 
vo výške 1.500,00. Následne požiadal zástupcov týchto družstiev o krátke zhrnutie činnosti týchto 
družstiev za rok 2017. 
Bc. Peter Galadík ako šéftréner FA UNITED N-KL-G prezentoval poslancom činnosť a športové 
výsledky za rok 2017. V tomto roku dosiahli veľmi dobré výsledky a reprezentácia obce presiahla 
región okresu Žilina. Dievčatá sa zúčastnili aj na turnajoch v rámci celého Slovenska, kde 
rozhodne hanbu neurobili, práve naopak dosiali slušné výsledky. Práca trénerov v rámci akadémie      
je koordinovaná tak, aby chlapci a dievčatá, ktorí nastupujú za mužstvá prípraviek podľa veku, 
prechodom do vyšších ročníkov pokračovali v jednotnom tréningovom procese až do 
dorasteneckého veku. Poďakoval starostom a poslancom OZ obcí zúčastnených na tomto 
projekte: Nededza, Kotrčiná Lúčka a Gbeľany za podporu. 
Bc. Rastislav Synák, vyjadril obdiv nad týmto projektom, poďakoval všetkým zainteresovaným v FA 
a navrhol dotáciu pre OFK Kotrčiná Lúčka zvýšiť na 2.000,00 €. 
O tomto návrhu poslanca Bc. Rastislava Synáka dal starosta hlasovať. 
 
Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navýšenie dotácie pre OFK Kotrčiná Lúčka o 500,00 € 

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

Za: 3 (Vlasta Hrušková, Peter Bielik, Bc. Rastislav Synák) 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
 
Starosta obce poďakoval Bc. Petrovi Galadíkovi nielen za zhodnotenie činnosti FA, ale aj za prácu, 
ktorú odvádza pri výchove mladých futbalistov a futbalistiek a taktiež poďakoval všetkým trénerom 
za odvedenú prácu v tomto roku. 
Ďalej starosta informoval poslancov, že momentálne za OFK Kotrčiná Lúčka nehrá súťažne 
mužstvo dospelých a tak dotácia bude len pre mládežnícke družstva. V prípade, že by sa súťaže 
ObF Žilina prihlásilo mužstvo dospelých, tak by OFK požiadalo OZ o mimoriadnu dotáciu na 
športovú činnosť pre toto mužstvo. 
 
Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie dotácie pre OFK Kotrčiná Lúčka na rok 2018 
vo výške 2.000,00 € 

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

Za: 3 (Vlasta Hrušková, Peter Bielik, Bc. Rastislav Synák) 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
 
 
 4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ. 
Starosta informoval poslancov o plnení uznesení nasledovne: 

- uznesenie č. 171/A ohľadom rozšírenia projektu dopravného značenia  na celú obec je v plnení 
a čaká sa novú cenovú ponuku za vypracovanie a schválenie dopravného projektu v obci na DI PZ 
Žilina. Podľa informácie od projektanta  cena za službu bude do 1.000,00 €. 

- uznesenie č. 173/B/1 ohľadom doriešenia nájmu nebytových priestorov v budove MŠ pre 
Urbariát, lesné a pozemkové spoločenstvo Kotrčiná Lúčka skončilo tak, že výbor Urbariátu sa 
rozhodol o vypratanie priestoru a tento priestor bude k dispozícií materskej škole. 

- uznesenie č. 173/B/2 ohľadom rokovania možnosti zmeny projektu Autobusovej zástavky na 
ktorú obec získala z Nadácie Mobis finančný grant. Nadácia vyšla v ústrety a potvrdila možnosť 
zmeny projektu v schválenej výške grantu a schválila aj termín ukončenia projektu.  

- uznesenie č. 173/B/3 ohľadom možnosti doplnenia kontajnerov na SO a častejší vývoz SO zo 
stany T+T a.s.. Starosta túto možnosť prerokoval so zástupcom spoločnosti Ing. Ďurajkom 
a vývozca odpadov doplní ďaľšie nádoby na SO podľa požiadaviek obce a k častejšiemu vývozu 
uviedol, že na odvoz SO je spracovaný harmonogram pre celý Mikroregión Terchovská dolina, 
ktorý sa dodržuje, avšak pri niektorých komoditách počas letného obdobia dochádza častejšiemu 
napĺňaniu kontajnerov najmä plastov a papiera celom regióne.  

 

Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ  

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

5. Návrhy do rozpočtu obce na rok 2018 . 
Starosta obce informoval poslancov o príprave rozpočtu obce na rok 2018, ktorý je navrhnutý ako 
vyrovnaný. Požiadal poslancov OZ, aby svoje návrhy dali zapracovať do návrhu rozpočtu. 

- p. Vlasta Hrušková navrhla, aby sa v rozpočte obce vyčlenili financie na nákup resp. ušitie  
ľudových krojov pre deti materskej školy. 

- Bc. Rastislav Synák uviedol, že v tejto veci by nám mohla pomôcť pani Radka Nová, ktorá by 
nám ich mohla vyhotoviť a osloví ju o spoluprácu.   

Starosta k príprave rozpočtu ďalej uviedol, že rozpočet obce na budúci rok sa bude odvíjať aj od 
úspešnosti projektov, ktoré sme podali a ešte stále nie sú vyhodnotené, resp. od ďalších projektov, 
ktoré budú aktuálne v roku 2018.  

-  prítomní poslanci požiadali starostu, aby pracovníčka OcÚ p. Ľubica Bieliková ( nakoľko nie je 
prítomná) pripravila a zabezpečila v dostatočnom časovom predstihu doručenie poslancom 
podrobný návrh rozpočtu obce na rok 2018. 
 

Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo A) berie na vedomie  informácie  starostu obce o príprave rozpočtu obce 
Kotrčiná Lúčka na rok 2018 a návrh  p. Vlasty  Hruškovej  na zapracovanie do rozpočtu obce na 
rok 2018 príspevok pre deti Materskej školy Kotrčiná Lúčka na nákup detských krojov  
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B) u k l a d á  pracovníčke OcÚ p. Ľubici Bielikovej pripraviť a v dostatočnom časovom predstihu 
doručiť poslancom OZ  podrobný návrh rozpočtu obce Kotrčiná Lúčka na 2018 na najbližšie 
zasadnutie OZ 
 
Počet poslancov : 5 
Prítomní poslanci :3 (Vlasta Hrušková, Peter Bielik, Bc. Rastislav Synák) 
 
 
6. Rôzne. 
Starosta informoval OZ o: 

  V tomto bodu rokovania požiadal starosta poslancov o spoluprácu a účasť na akcií Stretnutie 
s Mikulášom, ktorá je naplánovaná na 09.12.2017 tradične pred vianočným stromčekom pri 
obchode Jednota COOP  

Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu z bodu rokovania 6. Rôzne 

Počet poslancov : 5 
Prítomní poslanci :3 (Vlasta Hrušková, Peter Bielik, Bc. Rastislav Synák) 
 
 
7. Návrh na uznesenia.  
Návrhy na uznesenia sú súčasťou jednotlivých bodov programu 28. zasadnutia OZ. 
 

8. Záver. 
Záver zasadnutia previedol starosta obce Jozef Žabka, ktorý poďakoval poslancom OZ za účasť 
a ukončil 28. zasadnutie OZ. 
 

 
Zápisnicu zapísala: 
 

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

 

Zápisnicu overili : 

 
Peter Bielik                                                                   …........................................................    

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

 

 
V Kotrčinej Lúčke, dňa 30.11.2017 
 
  
  

  
 

  


