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  OBEC KOTRČINÁ LÚČKA 

                                          Zápisnica 

z  5. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotrčinej Lúčke, 
konaného dňa  30.03.2015 

 

Prítomní poslanci  : Peter Bielik,  Vlasta Hrušková,  Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík,   

                                  Bc. Rastislav Synák 

Hlavná kontrolórka : Mgr. Lenka Ondrušová 

Hostia :  viď prezenčnú listinu 

Program : 

   1.    Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrhovej komisie 
   2.    Návrh programu rokovania 
   3.   Kontrola plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Obecného zastupiteľstva  
   4.   Rozpočtové opatrenie č. 1/2015 
   5.   Úprava rozpočtu obce na rok 2015 č. 1/2015 
   6.   Petícia proti výrubu stromu Kanadská jedľa Douglas pri obecnej zvonici 
   7.   Rôzne        
   8.   Diskusia   
   9.    Návrh na uznesenia 
 10.    Záver 

    

       
1. Zahájenie 

Zahájenie 5. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva previedol starosta obce Jozef 
Žabka. Skonštatoval, že  je Obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Zapísaním 
zápisnice poveril  p. Hruškovú Vlastu, overením  zápisnice poveril poslancov: Bc. Rastislava 
Synáka a Petra Bielika.  Do návrhovej komisie určil  poslancov :  Mariána Mičíka a Petra 
Bielika. 
 

2. Návrh programu rokovania  
Nikto z poslancov OZ nemal pripomienky a ani návrhy na doplnenie programu rokovania. 
Starosta predložil na schválenie program rokovania zastupiteľstva. 

Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  program rokovania 5 . riadneho zasadnutia OZ 
 

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

Hlasovanie:  

Za: 5 (Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík, Bc. Rastislav     

          Synák) 

Proti:   0     

Zdržal sa:   0  
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3.  Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ   
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ  - previedol  starosta  obce.   
Skonštatoval, že zostáva v plnení uznesenie týkajúce  zvolania komisie na kontrolu peticií „ 
Za “ a „ Proti „ prenájmu pozemku k výstavbe Nájomného bytového domu. Starosta 
informoval zastupiteľstvo, že komisiu zvolal avšak bez výsledku.  

O slovo sa prihlásila členka tejto komisie JUDr. Marcela Dolníková Žabková LL.M., ktorá 
uviedla, že zvolanie komisie starostom obce nie je v súlade so štatútom obce a ani s 
rokovacím poriadkom, nakoľko komisie zvoláva predseda komisie, ktorý sa volí hneď pri 
zvolení komisie. Taktiež uviedla, že nie je určená úloha tejto komisie čo má vlastne 
kontrolovať. 

Starosta obce uviedol, že podľa neho nie je iná možnosť len komisiu zrušiť a zriadiť novú tak, 
aby bola v súlade s rokovacím poriadkom a s úlohou na čo bola zriadená. Predložil 
poslancom svoj návrh na schválenie.  

Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo zrušuje komisiu na kontrolu petičných hárkov Za “ a „ Proti „ 
prenájmu pozemku k výstavbe Nájomného bytového domu 
 

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

Hlasovanie:  

Za: 0 

Proti:   0     

Zdržal sa:   5 (Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík,                                      

           Bc. Rastislav Synák 

 

Po tomto hlasovaní starosta obce požiadal JUDr. Dolníkovú Žabkovú LL.M. o jej názor ako 
postupovať ďalej, ktorá uviedla, že v tejto veci nevie zaujať stanovisko. Starosta preto ďalej 
navrhol obecnému zastupiteľstvu, že v tejto veci je potrebné sa obrátiť na služby právnickej 
kancelárie, ktorá nám poradí ako postupovať ďalej, čo následne poslanci starostovi aj 
odporučili. 
 
Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce využiť služby právnickej kancelárie za 
účelom  ďaľšieho postupu  vo vybavení peticií „ Za “ a „ Proti “ prenájmu pozemku k výstavbe 
Nájomného bytového domu     
 
Ďalej starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva Finančnú analýzu výstavby 
nájomného bytového domu. Zo strany obecného zastupiteľstva neboli k finančnej žiadne 
otázky. 

JUDr. Dolníková Žabková LL.M. k finančnej analýze uviedla, že sa nejedná o odbornú 
analýzu avšak postačuje poslancom k tomu, aby získali ako- akú orientáciu nákladov na 
Nájomný bytový dom. 

 

Návrh na uznesenie :  

 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 
Obecného zastupiteľstva. 
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4. Rozpočtové opatrenie č. 1/2015 
Rozpočtové opatrenie predložila pani Bieliková pracovníčka Obecného úradu, ktorá následne 
poslancom vysvetlila o aké úpravy v rozpočte sa jedná. 
Rozpočtové opatrenie sa navrhlo na základe  predpisu o postupe a zaraďovaní prostriedkov 
zo ŠR  a čerpaním úveru – výdavky  PL - SR cezhraničná spolupráca  a zaradením 
novovzniknutých položiek do  rozpočtu  obce. Príjmy sa   navrhli na  celkové zvýšenie o 
sumu 48 923,00 €, a to na základe  príjmových položiek za porušenie predpisov  - 
nedodržania odovzdania staveniska  v sume 24 000,00 € + čerpanie úveru v SZRB ( PL – 
SR cezhraničná spolupráca ňä v sume 25 055,00 € -  zníženie  na položke energie Kaplnka  
o sumu 242,00 €. 
Pri úprave výdavkovej časti rozpočtu obce sa zvyšujú výdavky celkom  o 30 165,00 €, z toho: 
Bežné výdavky sa zvyšujú o 25 370,00 €. Jedná sa o výdavky  pod kódom zdroja 111 – 
štátny rozpočet  Referendum  2015 o sumu 640,00 €, zvýšenia PL - SR cezhraničnej 
spolupráce o sumu 17 407,00 €, splácanie urokov SZRB  2 939,00  a novovzniknutej položky  
pokuta  za nedodržanie termínu splatnosti faktúry  v sume 4 384,00 €. 
Finančné operácie – výdavky na položke splácanie istiny úveru 1079 SZRB o sumu  465,- € 
Kapitálové výdavky sa zvyšujú  o sumu 4 330,00 € -  jedná sa o predĺženie verejného 
osvetlenia v obci. 
 
Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 1/2015 
 
 
 
5.  I. úprava rozpočtu na rok 2015     
Materiál bol zastupiteľstvu doručený v pošte. Obecné zastupiteľstvo obdržalo počítačovú 
zostavu  plnenie príjmov  a plnenia výdavkov  ako aj návrh na úpravu položiek na ktorých sa 
plnenie rozpočtu  prekračuje a taktiež aj predpokladané plnenie. 
Zo strany obecného zastupiteľstva neboli podané žiadne pripomienky k navrhovanej úprave 
rozpočtu obce  na rok 2015. Materiál k I. úprave rozpočtu obce  je súčasťou zápisnice . 
Navrhovaný rozpočet  po zmenách : 
Príjmy :  645 075,00 €                                                   Výdaje :  626 317,00 € 
 
Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje I. úpravu rozpočtu na rok 2015 
 
Počet poslancov : 5 
Prítomní poslanci : Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík,    
                               Bc. Rastislav Synák 

Hlasovanie:  

Za: 5 (Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík,                                      

           Bc. Rastislav Synák 

Proti:   0     

Zdržal sa:   0  

 
 
6.  Petícia proti výrubu stromu Kanadská jedľa Douglas pri obecnej zvonici    
V tomto bode programu starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo, že na obecný úrad 
bola dňa 28.04.2015 doručená petícia proti výrubu kanadskej jedle Douglas pri obecnej 
zvonici. Navrhol poslancom, aby sa petícia prejednala na najbližšom zasadnutí obecného 
zastupiteľstva, keď bude známe právne stanovisko k petíciach o ktorých sa prejednávalo v 
bode programu 3.    
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Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje preloženie prerokovania Petície proti výrubu stromu 
Kanadská jedľa Douglas pri obecnej zvonici na najbližšie zasadnutie Obecného 
zastupiteľstva 
 
 

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

Hlasovanie:  

Za: 5 (Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík,                                      

           Bc. Rastislav Synák 

Proti:   0     

Zdržal sa:   0  

 

 

7.  Rôzne 
Informácie starostu obce: 
- podanie žiadosti na MŠVVaŠ o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu Materskej školy 
- o priebehu stavebných prác na MŠ 
- o kolaudácií novovybudovaného vodovodu v obci v rámci projektu PL-SR cezhraničnej  
  spolupráce 
 
Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie z bodu rokovania 7. Rôzne.  
 
 
 
8. Diskusia 
V diskusií sa dohodol termín Dňa matiek – 17.05.2015 a taktiež sa rozoberala otázka 
Hodových slávností v obci 23.05. resp. 30.05.2015. Podľa dlhodobej predpovedi počasia 
však na tieto termíny nie sú vyhliadky počasia priaznivé a pravdepodobne obecný úrad 
zorganizuje len Hodovú zábavu v KD.  
 
 
  

9. Návrh na uznesenie 
Návrh na uznesenie predložil p. Peter Bielik a je súčasťou zápisnice. 
 
 
 
 

10. Záver 
Záver  5. riadneho zasadnutia previedol starosta obce, ktorý poďakoval prítomným poslancom                 
za účasť. 
 
 
 
Zápisnicu  zapísala  : 
 
Hrušková Vlasta                                                                 ........................................................ 
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Zápisnicu overili : 
 
Mgr. Madigár Peter                                                          ……………….................................... 
 
 
Mičík  Marián                                                                    .......................................................... 
 
 
  
  
 
 
 
                                                   …………………………………….. 
                                                                 Jozef Žabka 
                                                                starosta obce 
 
 
 
 
V  Kotrčinej Lúčke, dňa  04.05.2015 
  
  
  

  


