OBEC KOTRČINÁ LÚČKA
Zápisnica
z 33. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotrčinej Lúčke, konaného dňa
19.07.2018

Prítomní poslanci : Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík
Hlavná kontrolórka obce : Mgr. Lenka Ondrušová
Hostia : neboli
Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrhovej komisie
Návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva
Rozpočtové opatrenie č. 02/2018
II. úprava rozpočtu obce Kotrčiná Lúčka na rok 2018
Plán investičných zámerov na II. polrok 2018
Návrh na uznesenie
Záver

1. Zahájenie.
Zahájenie 33. 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. Vlastu Hruškovú zapísaním zápisnice, overovateľov zápisnice a zároveň aj
navrhovateľov určil poslancov: Petra Bielika a Mariána Mičíka.
2. Návrh programu rokovania.
Z radov poslancov neboli k predloženému programu rokovania OZ žiadne pripomienky a ani
návrhy na doplnenie programu rokovania a tak následne starosta predložil program rokovania
na schválenie OZ:
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Kotrčinej Lúčke schvaľuje program rokovania 33. zasadnutia OZ
Počet poslancov : 5
Prítomní poslanci :3 (Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Marián Mičík)
Hlasovanie:
Za: 3 (Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Marián Mičík)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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3. Rozpočtové opatrenie č. 02/2018
Materiál k tomuto bodu programu rokovania bol doručený zastupiteľstvu v pošte a je súčasťou
zápisnice. Príjmy sa navrhli na celkové zvýšenie o sumu 193 784,00 € oproti I. zmene rozpočtu
obce na rok 2018. Celkové zvýšenie rozpočtových príjmov oproti 1. zmene je na sume 391
484,00 €. Výdavky sa navrhli na celkové zvýšenie o sumu 193 784, 00 € oproti I. zmene
rozpočtu obce na rok 2018. Celková úprava rozpočtových výdavkov je na sume 391 484,- € .
Nárast rozpočtu obce oproti I zmene je o finančné operácie v sume 191 117,- Jedná sa
o zapojenie úveru a rezervného fondu obce na kapitálové výdavky.
V priebehu rokovania tohto bodu sa na zasadnutie dostavil p. Peter Madigár. Zo strany
poslancov OZ neboli k rozpočtovému opatreniu č. 2 žiadne pripomienky.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 2/2018.
Počet poslancov : 5
Prítomní poslanci :4 (Vlasta Hrušková, Peter Bielik, Mgr. Peter Madigár , Marián Mičík)

4. II. úprava rozpočtu obce Kotrčiná Lúčka na rok 2018
Materiál k tomuto bodu rokovania 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 preplatenia nákladov z ÚPSVaR za I. polrok 2018. Jedná sa
o mzdové náklady projektu„ Šanca pre mladých “, a materiálové náklady „Reštart“. Jedná sa
o prostriedky zo ŠR a ESF. Ďalej sa príjem zvyšoval na základe dotácie z ministerstva vnútra
SR - Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR. Bežné príjmy sa zvyšujú o sumu 2 667,- €, Vysoký
nárast čerpania príjmov je zapríčinený finančnými operáciami a to na základe uzatvorenia
úverovej zmluvy na prekrytie kapitálových výdavkov a zapojenia rezervného fondu obce taktiež
na kapitálový výdavok.
Výdavky sa upravovali na základe oznámení ÚPSVaR . Jedná sa o mzdové na materiálové
náklady projektov „ Šanca pre mladých “, 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.
Kapitálové výdavky sa upravovali o sumu 176 700,- a to na schválené projekty z PRV 20142020 pre obce do 1000 obyvateľov – Rekonštrukcia miestnych komunikácií a Úprava verejných
priestranstiev, centra obce a nákup pozemkov na miestne komunikácie.
Rozpočet po navrhnutí II. úpravy rozpočtu obce Kotrčiná Lúčka je zostavený ako vyrovnaný.
Plnenie príjmov k 30. 6. 2018 je 111 089,82 €.
Čerpanie výdavkov k 30.06.2017 je 86 418,99 €
Navrhovaný rozpočet po zmenách :
Príjmy: 391 484,00 €
Výdaje: 391 484,00 €
Zostatky finančných prostriedkov k 30.6. 2018
Bankové účty
41 109,46 €
Pokladne:
1 021,73 €
K predloženému návrhu II. úpravy rozpočtu obce Kotrčiná Lúčka na rok 2018 nemal nikto z
poslancov OZ pripomienky a námietky a starosta ho predložil na schválenie.
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Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje II. úpravu rozpočtu obce Kotrčiná Lúčka na rok 2018
Počet poslancov : 5
Prítomní poslanci :4 (Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík)
Hlasovanie:
Za: 4 (Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

5. Plán investičných zámerov na II. polrok 2018
Starosta obce informoval poslancov o investičných zámeroch obce do konca tohto volebného
obdobia. Poukázal na etapy investičného zámeru, ktoré sa vykonajú v priebehu tohto roka.
Okrem realizácie už schválených projektov z PRV 2014 – 2020 pre obce do 1000 obyvateľov
( Rekonštrukcie miestnych komunikácií (ďalej MK) v lokalitách obce „ Dolina „ a časť MK „ Za
Višnie“ vo výške a Úprava verejných priestranstiev centra obce vo výške ) predložil
poslancom návrh na nasledovné investičné zámery:
1. Rekonštrukcia MK v lokalite obce „ Hrb “ celkovej výške: 15.735,00 €
2. Rekonštrukcie Hasičskej zbrojnice vo výške:19.451,00 €
3. Rekonštrukcia oplotenia cintorína vo výške 12.910,00 €
4. Náter strechy budovy materskej školy vo výške 2.400,00 €
5. Riešenie havarijného stavu – odvodnenie miestnej komunikácie „Hrb“ vo výške 12.500,00 €
6. Výmena okien (2. etapa) – Kaplnka Panny Márie, pomocnice kresťanov vo výške 300,00 €
7. Nákup drevených lavíc – Kaplnka Panny Márie, pomocnice kresťanov vo výške 2.700,00 €
K jednotlivým investičným zámerom starosta uviedol nasledovné:
Ad. 1) Jedná sa rekonštrukcie miestnych komunikácií MK pri rodinných domoch s. č. 16 ( p.
Žabka Zdenko), 17 (p. Žabka Jaroslav), 18 (p. Ondruš Pavol) a 19 (p. Tatar Michal). Podľa
výsledku verejného obstarávania, by sa v prípade toho ako sa kde sa okrem iného prevedie
rekonštrukcia MK Hrb. Je potrebné vykonať aj nacenenie MK až k Danajovi a k Slúčikovi (
pod cintorínom). Rekonštrukcia miestnych komunikácií z použitia rezervného fondu obce
predstavuje výšku 15 753,- EUR
Ad. 2) V prípade rekonštrukcie požiarnej zbrojnice je schválená dotácia z Ministerstva vnútra
SR vo výške 14.142,95 € čo činilo 95% z rozpočtu na rekonštrukciu. Pri príprave zadávania
zákazky do procesu verejného obstarávania bolo zistené, že v pôvodnom rozpočte boli vráta
ocenené ako garážové (vyrábajú sa len do výšky 2400 mm). Po úprave rozpočtu projektantom
rekonštrukcie na priemyselné vráta došlo k úprave rozpočtu na sumu 19.451,- € a z tohto
dôvodu bude musieť byť spoluúčasť obce na rekonštrukcií vo výške 5.308,- € z vlastných
zdrojov čo predstavuje cca 27% z rozpočtu na túto akciu.
Ad. 3) Na rekonštrukciu oplotenia cintorína obec získala dotáciu z Ministerstva financií vo
výške 10.000,- € a z vlastných zdrojov bude použitých 2.910,- €.
Ad. 4) V rámci bežnej údržby treba vykonať náter strechy budovy materskej školy nakoľko
krytina na streche nebola ošetrená minimálne 20 rokov a je najvyšší čas túto krytinu ošetriť.
Pri predpokladanej výmere 800 m2 a cene 3,00 €/m2 činí 2.400,- €, na čo budú tiež použité
financovanie z vlastných zdrojov.
Ad. 5) Vzhľadom na situáciu s odvodnením v lokalite obce „ Hrb “, ktorá trvá už niekoľko
rokov sa treba s touto situáciou zaoberať a preto starosta navrhol vyčleniť z rozpočtu obce na
odvodnenie tejto lokality sumu 12.500,- € taktiež z vlastných zdrojov.
Ad. 6) V rámci II. etapy výmeny okien na Kaplnke Panny Márie, pomocnice kresťanov je
potrebné vymeniť ešte dve okná na Kaplnke Panny Márie, pomocnice kresťanov. Podľa
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predbežnej kalkulácie bude cena za tieto dve okná cca 300,- €. Financovanie výmeny bude
zabezpečované taktiež z vlastných zdrojov.
Ad. 7) Na základe pripomienok od obyvateľov obce, ktorí navštevujú bohoslužby v Kaplnke
Panny Márie, pomocnice kresťanov na zjednotenie lavíc v interiéri kaplnky navrhol použiť
z vlastných zdrojov sumu 2.700,- €.
V sumáre sa jedná o financovanie týchto zámerov v celkovej výške 66.996,- €, z čoho dotácie
z ministerstiev sú vo výške 24.142,95 € a vlastné zdroje obce vo výške 41.853,05 € ( vrátane
rezervného fondu.
Na záver prerokovania tohto bodu programu starosta informoval poslancov OZ aj o schválení
ďaľšieho projektu z PRV 2014-202 a to Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrného
domu Kotrčiná Lúčka ( zateplenie budovy, výmena okien a vonkajších dverí, výmena
plynového kotla a fotovoltaicke panely) vo výške 81.061,03 €. Ďalej uviedol, že sa jedná o tretí
úspešný projekt z tohto programu z podaných štyroch projektov, čiže zatiaľ máme 100%
úspešnosť. Pred kontrolou je štvrtý podaný projekt Rekonštrukcia kultúrneho domu vo výške
149.518,84 €.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. z. v zmysle zákona 369/1990 Zb. z.
schvaľuje investičné zámery obce na II. polrok 2018:
rekonštrukcie miestnych komunikácií vo výške 15.735,00 €, rekonštrukcie Hasičskej zbrojnice
vo výške:19.451,00 € , rekonštrukcia oplotenia cintorína vo výške 12.910,00 €, náter strechy
budovy materskej školy vo výške 2.400,00 €, riešenie havarijného stavu – odvodnenie
miestnej komunikácie „ Hrb “ vo výške 12.500,00 €, výmena okien ( 2. etapa) – Kaplnka
Panny Márie, pomocnice kresťanov vo výške 300,00 €, nákup drevených lavíc – Kaplnka
Panny Márie, pomocnice kresťanov vo výške 2.700,00 €
Počet poslancov : 5
Prítomní poslanci :4 (Peter Bielik, Mgr. Peter Madigár, Vlasta Hrušková, Marián Mičík)
Hlasovanie:
Za: 4 (Peter Bielik, Mgr. Peter Madigár, Vlasta Hrušková, Marián Mičík)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6 .Návrh na uznesenie
Návrhy na uznesenia sú súčasťou jednotlivých bodov programu 33. zasadnutia Obecného
zastupiteľstva
7. Záver
Záver zasadnutia previedol starosta obce Jozef Žabka, ktorý poďakoval poslancom OZ za
účasť a ukončil 33. zasadnutie OZ.

Zápisnicu zapísala:
Vlasta Hrušková

......................................................
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Zápisnicu overili :
Peter Bielik

….....................................................

Marián Mičík

.........................................................

V Kotrčinej Lúčke, dňa 24. júla 2018

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