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    OBEC KOTRČINÁ LÚČKA 

                                             Zápisnica 

 

z  31. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotrčinej Lúčke,  

konaného dňa 26.04.2018 

 

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

Ospravedlnený poslanec: Mgr. Peter Madigár  

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.  Rozpočtové opatrenie č. 01/2018 
5.  I. úprava rozpočtu obce Kotrčiná Lúčka na rok 2018 
6.  Financovanie schválených projektov z PRV pre obec do 1000 obyvateľov 
7.  Ponuka na kúpu pozemkov parc. C KN 230/28 a E KN č. 370 
8.  Rôzne 
9.  Návrh na uznesenie 

    10. Záver 
  

 
1. Zahájenie. 
Zahájenie 31. zasadnutia Obecného zastupiteľstva (ďalej OZ) previedol starosta obce Jozef 
Žabka. Skonštatoval, že sú prítomní  štyria poslanci z piatich a  OZ je uznášania schopné. 
Starosta obce poveril p. Ľubicu Bielikovú zapísaním zápisnice, overením zápisnice poveril 
poslancov: Petra Bielika a Bc. Rastislava Synáka. Do návrhovej komisie určil poslancov:  Vlastu 
Hruškovú a 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 a overovateľov zápisnice, návrhovej komisie 
2.  Návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva 
3.  Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva 
4.  Rozpočtové opatrenie č. 01/2018 
5.  I. úprava rozpočtu obce Kotrčiná Lúčka na rok 2018 
6.  Financovanie schválených projektov z PRV pre obec do 1000 obyvateľov 
7.  Ponuka na kúpu pozemkov parc. C KN 230/28 a E KN č. 370 
8.  Rôzne 
9.  Návrh na uznesenie 
10. Záver 
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Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania 31. zasadnutia OZ 

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

Za: 4 (Vlasta Hrušková, Peter Bielik, Bc. Rastislav Synák, Marián Mičík) 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
 
3. Kontrola plnenia uznesení  predchádzajúcich zasadnutí 
K plneniu uznesenia č. 173 ohľadom dopravného značenia starosta predložil poslancom OZ 
navrhnutý   dopravný projekt, ktorý obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo s malými 
pozmeňovacími návrhmi. Obecné zastupiteľstvo doporučuje starostovi obce informovať 
o upresnení dopravného technika a požiadať ho zapracovanie pozmenujucích návrhov na 
dopravné značenie 

K uzneseniu č. 190/A/3 na vybudovanie malej kompostárne v rámci Mikroregiónu Terchovská 
dolina a jej umiestnenie nad ihriskom uviedol, že musí byť dodržaná hranica  50 m od hranice 
potoka.. Dohoda nad technikou na spracovanie bude medzi obcami Kotrčiná Lúčka, Nededza 
a Teplička nad Váhom.    

  
Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo doporučuje starostovi obce požiadať dopravného technika 
o zapracovanie pozmeňovacích návrhov do dopravného projektu a berie na vedomie informácie 
o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva 

Počet poslancov : 5 

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

4.  Rozpočtové opatrenie č. 01/2018 
Materiál bol doručený zastupiteľstvu v pošte a je súčasťou zápisnice. 

Príjmy sa navrhli na celkové zvýšenie o sumu 1 000,00 € oproti schválenému rozpočtu obce na 
rok 2018. Celková úprava rozpočtových príjmov je na sume 197 700,00 €. 

Výdavky sa navrhli na celkové zvýšenie o sumu 1 000,00 € oproti schválenému rozpočtu  obce na 
rok 2018. Celková úprava rozpočtových výdavkov  je na sume 197 700,00 € . Príjmy a výdavky  sa 
upravovali na základe preplatenia nákladov z ÚPSVaR za rok 2017. Jedná sa o mzdové a 
materiálové náklady projektov „ Šanca pre mladých “, „ Praxou k zamestnaniu“, „Služby 
zamestnanosti “,  a „Reštart“. Finančné  prostriedky sú  zo  ŠR a ESF. 

Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 

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

5.  I. úprava rozpočtu obce Kotrčiná Lúčka na rok 2018 
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. 
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Príjmy sa upravovali na základe  oznámení ÚPSVaR- chránené pracoviská, základe preplatenia 
nákladov  z  ÚPSVaR  za rok 2017. Jedná  sa o mzdové náklady projektov: „ Šanca pre mladých “, 
„ Praxou k zamestnaniu“, „Služby zamestnanosti “,  a materiálové náklady v projekte  „Reštart“. 
Jedná sa o prostriedky zo  ŠR a ESF. Ďalej sa príjem zvyšoval na základe spotreby energií. 
Výdavky sa upravovali na základe oznámení ÚPSVaR- chránené pracoviská, na základe 
preplatenia nákladov z ÚPSVaR za rok 2017. Jedná sa o mzdové na materiálové náklady 
projektov „ Šanca pre mladých “, „ Praxou k zamestnaniu“, „Služby zamestnanosti “,  a 
„REŠTART“. Ide o finančné prostriedky  zo  ŠR a ESF.  Ďalej sa výdavky upravovali v oblasti 
funkčnej klasifikácie – samospráva, v oblasti verejných priestranstiev , kultúry , športu a oblasť 
výchovy – MŠ.   

Plnenie príjmov k 31.03.2018 je 58.313,94  €  

Čerpanie výdavkov  k 31.03.2018 je 42.370,07 €  

Navrhovaný rozpočet  po zmenách : 

Príjmy: 197.700,00 €                                                   Výdaje: 197.700,00 € 

Zostatky  finančných prostriedkov k  31.03.2018  

Pokladnice: 958,72 €                                                   Bankové účty: 32.273,43 € 

K predloženému návrhu I. úpravy rozpočtu obce na rok 2018 nemal nikto z poslancov OZ 
pripomienky a námietky a starosta ho predložil na schválenie. 
 
Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje I. úpravu rozpočtu obce na rok 2018 

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

Hlasovanie:  

Za: 4  (Vlasta Hrušková, Peter Bielik, Marián Mičík, Bc. Rastislav Synák) 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
 
6.  Financovanie schválených projektov z PRV pre obec do 1000 obyvateľov 
Starosta obce na základe podpísaných zmlúv s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, ktoré sa 
týkajú projektov z programu rozvoja vidieka pre obce do 1000 obyvateľov: 
„Úprava verejných priestranstiev centra obce Kotrčiná Lúčka “ a  „ Rekonštrukcia miestnych 
komunikácií“ podpísaných 13.03.2018 predložil  návrh na pre financovanie projektov a to tým, že 
obec podpíše zmluvu o úvere na celú sumu  cca. 180 000,-€. Časť úveru sa zaplatí zo zálohovej 
platby a druhá časť úveru sa zaplatí po skolaudovaní jednotlivých projektov.  
 

Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo doporučuje starostovi obce vykonať prieskum trhu v peňažných ústavoch  
na poskytnutie preklenovacieho úveru na prefinancovanie  schválených projektov z Programu 
rozvoja vidieka pre obce do 1000 obyvateľov 

Počet poslancov : 5 

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

Za: 4  (Vlasta Hrušková, Peter Bielik, Marián Mičík Bc. Rastislav Synák) 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0 
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7.  Ponuka na kúpu pozemkov parc. C KN 230/28 a E KN č. 370 
Starosta obce informoval OZ, že je potrebné sa vysporiadať s vlastníkmi pozemkov parc. C KN č. 
230/28  na ktorej sa vyhotoví nábehový oblúk k susedným pozemkom a majiteľmi pozemku sú 
manželia Hirjakovi, a parc. E KN č. 370, jedná sa o úsek pri miestnej komunikácií „ Na cintorín “, 
na ktorom  je zelená plocha. Majiteľom parc. E KN je Ján Gier.  Vzhľadom k tomu, že obec tieto 
pozemky dlhodobo využíva,  je potrebné vysporiadať sa  s vlastníkmi pozemkov. 
 
Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpnu cenu pozemkov parc. C KN č. 230/28 a parc. E KN č. 370 
vo výške  1,00 €/m². 
 

Počet poslancov : 5 

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

Hlasovanie:  

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

8. Rôzne 
 Informácie starostu obce o : 

-  projekte  Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice  - doplnenie VO   
-  stave a výrobe krojov pre deti MŠ 
-  podaní žiadosti na dotáciu z Ministerstva financií SR na Rekonštrukciu oplotenia cintorína 
-  podaní  žiadosti o  poskytnutie dotácie z Úradu vlády SR v programe Podpora rozvoja športu 
na rok 2018 pre Podprogram č. 2 - výstavba detských ihrísk 
- úprave platu starostu obce a hlavného  kontrolóra na základe zákona č.53/1994 Z. z. o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov a primátorov miest, a na základe priemernej mesačnej 
mzdy zamestnanca hospodárstva SR za rok 2017, ktorá je výške 954,- € 
-  žiadosti HADRON s. r. o.,  o drobenie pozemku E KN 365 lokalita obce Záhorčie na stavbu IBV 
8 RD Kotrčiná Lúčka – Technická infraštruktúra s tým, že požiadal investora o zmenu na 6 RD 
-  príprave  Dňa matiek 2018 
-  príprave Hodovej zábavy na deň 26.05.2018 v spoluprácií s Radou rodičov pri Materskej škole.  
 

Návrh na uznesenie :  

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

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

 

9. Návrh na uznesenia.  
Návrhy na uznesenia sú súčasťou jednotlivých bodov programu 31. zasadnutia OZ. 
 

10. Záver. 
Záver zasadnutia previedol starosta obce Jozef Žabka, ktorý poďakoval poslancom OZ za účasť 
a ukončil 31. zasadnutie OZ. 
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Zápisnicu zapísala: 
 

Bieliková Ľubica                                                                   ....................................................... 
 

 

Zápisnicu overili : 

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

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

 

 

 
V Kotrčinej Lúčke, dňa 04. mája 2018 
 
  
 

  

 
 
                                                         ……………………………………… 
                                                                      Jozef Žabka 
                                                                     starosta obce 


