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    OBEC KOTRČINÁ LÚČKA 

                                             Zápisnica 

 

z  29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotrčinej Lúčke, konaného 

 dňa 15.12.2017 

 

Prítomní poslanci : Vlasta Hrušková, Peter Bielik, Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík, 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 hlavnej kontrolórky k Návrhu rozpočtu obce na rok 2018 
  5 .Návrh rozpočtu obce na rok r. 2018 s výhľadom na roky 2019- 2020 
  6 .Rozpočtové opatrenie 4/2017 
  7. IV. Úprava rozpočtu obce Kotrčiná Lúčka na rok 2017  
  8. Rôzne 
  9 .Návrh na uznesenie 
10. Záver 

  
 
1. Zahájenie. 
Zahájenie 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva (ďalej OZ) previedol starosta obce Jozef 
Žabka. Skonštatoval, že sú prítomní  všetci  poslanci   a OZ je uznášania schopné. Starosta obce 
poveril p. Ľubicu Bielikovú zapísaním zápisnice, overením zápisnice poveril poslancov: Mgr. Petra 
Madigára a Mariána Mičíka.   
Do návrhovej komisie určil poslancov: Petra Bielika a Vlastu Hruškovú.  
 
 
2. Návrh programu rokovania.  
Starosta predložil poslancom na schválenie program rokovania zastupiteľstva. 
K predloženému návrhu rokovania zastupiteľstva neboli zo strany poslancov žiadne pripomienky. 
   
Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo v Kotrčinej Lúčke schvaľuje  program rokovania 29. zasadnutia OZ 

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

Za: 5  (Vlasta Hrušková, Peter Bielik, Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík, Bc. Rastislav Synák) 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
 
 
3. Kontrola plnenia uznesení  predchádzajúcich zasadnutí 
Previedol starosta obce, ktorý skonštatoval že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia 
Obecného  zastupiteľstva  sú splnené. Zostáva v plnení uznesenie č. 173,  ktoré sa týka 
dopravného projektu.. Zároveň uvoedol, že dopravný projekt bude do konca roka predložený na 
schválenie.. 

Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo v Kotrčinej Lúčke berie na vedomie informáciu  o plnení uznesení 
z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva 

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

4.  Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu rozpočtu obce na rok 2018  
Predložila hlavná kontrolórka obce Mgr. Lenka Ondrušová a skonštatovala že zo strany hlavného 
kontrolóra neboli k predloženému návrhu rozpočtu pripomienky a ani výhrady. Hlavná kontrolórka 
odporúča návrh rozpočtu obce Kotrčiná Lúčka na rok 2018 schváliť. 

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce je súčasťou zápisnice.  

Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu 
obce na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020 

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

5. Rozpočet obce na rok r. 2018 s výhľadom na roky 2019- 2020 
Návrh rozpočtu obce na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020 bol vyvesený po dobu 15 dní v 
úradnej tabuli obce  a to od 29.11.2017. Počas tejto doby z radov obyvateľov obce neprišiel žiadny 
návrh, pripomienka alebo námietka. . Rozpočet obce na rok 2018 je súčasťou tejto zápisnice. 

Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo  A) schvaľuje  rozpočet obce Kotrčiná Lúčka na rok 2018 a B) berie na 
vedomie výhľadový rozpočet obce Kotrčiná Lúčka na roky 2019 a 2020 
 

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

Hlasovanie:  

Za: 5  (Vlasta Hrušková, Peter Bielik, Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík, Bc. Rastislav Synák) 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
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6.  Rozpočtové opatrenie 4/2017. 
Materiál bol doručený zastupiteľstvu pošte a je súčasťou zápisnice. 
Príjmy sa   navrhli na  celkové zníženie z predpokladu celkového plnenia  k  31. 12. 2017  o sumu  
4 464, 26,- € oproti  III. Zmene.   Celková úprava rozpočtových príjmov je na sume  191 085,74 € 
Výdavky sa   navrhli na  celkové  zníženie z predpokladu celkového plnenia k 31. 12. 2017     o 
sumu 13 955,25  € oproti   III. zmene  a   celková úprava rozpočtových  výdavkov  je na sume   
181 594,75 €.  
 
Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 4/2017.  
 
Počet poslancov : 5 
Prítomní poslanci :5 ( Vlasta Hrušková, Peter Bielik, Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík,  
                                   Bc. Rastislav Synák ) 
 
 

7. IV. Úprava rozpočtu obce Kotrčiná Lúčka na rok 2017.    
Materiál bol zastupiteľstvu doručený v pošte.  Obecné zastupiteľstvo obdržalo počítačovú zostavu  
plnenie príjmov  a plnenia výdavkov.    

Príjmy sa upravovali  na základe oznámení UPSVaR pre pracoviská chránených dielní, 
a novovzniknutých pracovísk  (UPSVaR), predpokladaného príjmu  za  daň z nehnuteľností 
pozemkov a  na skutočnom plnení – položky týkajúce sa štátneho rozpočtu, ďalej príjmy z vratiek 
od zdravotných poisťovní,  poplatok za odpad,  príjmy za stravné od obyvateľov obce, príjmy za 
školské zariadenia a príjmy za správne poplatky. 

Výdavky  sa upravovali  na základe oznámení UPSVaR) pre pracoviská chránených dielní a  
novovzniknutých pracovísk  (UPSVaR),  v oblasti funkčnej klasifikácie – samospráva,    miestnych 
komunikácií , verejných priestranstiev , osvetlenia, športu, náboženských služieb  a  oblasť 
výchovy – MŠ.   Nakoniec sa upravovali výdavky zo štátneho rozpočtu  a to na základe skutočných 
príjmov. Ďalej sa upravoval kapitálový rozpočet a to na  skutočného plnenia k 15. 12. 2017. 

Plnenie príjmov k 15.12.2017   je 175 477,41 €  

Čerpanie výdavkov k 15.12.2017  je 175 364,05 € 

Navrhovaný rozpočet  po zmenách : 

Príjmy :  191 085,74 €                                                   Výdaje: 181.594,75  € 

Zostatky  finančných prostriedkov k 15. 12.. 2017:  

Pokladnice: 192,28 €                                                    Bankové účty:  6 976,88  € 

 

Návrh na uznesenie 

Obecné zastupiteľstvo v Kotrčinej Lúčke schvaľuje  . IV. Úpravu rozpočtu obce Kotrčiná Lúčka za  
rok 2017 
    

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

Za: 5  ( Peter Bielik, Vlasta Hrušková,    Rastislav Synák  Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík) 
Proti:   0     
Zdržal sa:   0  
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8. Rôzne. 
Bc. Rastislav Synák, doporučuje osloviť  a zároveň požiadať starostu obce Nededza, Urbárske 
spoločenstvo obce Nededza a Urbariát lesné a pozemkové spoločenstvo Kotrčiná Lúčka k úprave 
pozemkov susediacich s hlavnou komunikáciou. Úprava pozemkov sa týka hlavne bezpečnosti 
cestnej premávky 
  
 
9. Návrh na uznesenia. 
Návrhy na uznesenia sú súčasťou jednotlivých bodov programu 29. zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva. 

 

11. Záver. 
Záver zasadnutia previedol starosta obce Jozef Žabka, ktorý poďakoval  prítomným  za účasť. 
Zároveň všetkým zúčastneným poprial pokojné prežitie vianočných sviatkov a veľa zdravia do 
Nového rou. 
 

 

 
Zápisnicu zapísala: 
 

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

 

Zápisnicu overili : 

 
Mgr. Peter Madigár                                                      …........................................................    
                                                            
Marián Mičík                                                               .......................................................... 
 

 

 
V Kotrčinej Lúčke, dňa 22.12.2017 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         ……………………………………… 
                                                                      Jozef Žabka 
                                                                     starosta obce 


