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  OBEC KOTRČINÁ LÚČKA 

                                          Zápisnica 
z  9. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotrčinej Lúčke, 

konaného dňa 30.11.2015 

 

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 obecného zastupiteľstva 
   3.   Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva 
   4.   Informácia o rozpočtových opatreniach a úpravach v rozpočte obce na rok 2015 
   5.   Žiadosť OFK Kotrčiná Lúčka o dotáciu na rok 2016 
   6.    Investičné zámery obce v rámci výziev pre obce do 1.000 obyvateľov z Programu rozvoja   
          vidieka SR 2014 – 2020 

         7.   Návrh rozpočtu obce na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018  
         8.   Návrh VZN obce Kotrčiná Lúčka č. 4/2015 o výške mesačného príspevku zákonneho 
               zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole a o výške  
               mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky  
               úhrady v  školskej jedálni 

   9.   Zámer obce prenajať majetok obce – novovybudovaný vodovod v dĺžke 2,104 km 
         Spoločnosti SEVAK a.s Žilina 
  10.   Rôzne 
  11.   Návrh na uznesenia 

         12.  Záver 

    

      
1. Otvorenie zasadnutia. 
Zahájenie 9. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) previedol starosta 
obce Jozef Žabka. V úvode privítal prítomných poslancov obecného OZ, hlavnú kontrolórku 
obce a hostí. Skonštatoval, že  OZ je uznášania schopné.   
Starosta obce poveril  p. Bielikovú Ľubicu  zapísaním zápisnice, overením  zápisnice poveril 
poslancov: Mgr. Petra Madigára a Petra Bielika.  Do návrhovej komisie určil  poslancov :  
pani Vlastu Hruškovú a Mariána Mičíka.. 

 

 
2. Návrh programu rokovania.   
Starosta predložil poslancom na schválenie zmenu programu rokovania zastupiteľstva a to z 
dôvodu, 
a)  zmeny názvu bodov rokovania 7. a 8. nasledovne : 7. Informácia o návrhu rozpočtu obce 
na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018, 8. Informácie o návrhu VZN obce Kotrčiná 
Lúčka č.4/2015 o výške mesačného príspevku zákonneho zástupcu na čiastočnú úhradu 
výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole a o výške mesačného príspevku zákonného 
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zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v  školskej jedálni, 
b) doplnenia programu rokovania o Informácií o Dodatku č. 2 k VZN obce o miestnych 
daniach a poplatkoch, ktorý navrhol prerokovať ako bod programu 9.  
c) doplnenie programu rokovania o Informácií o VZN obce Kotrčiná Lúčka č. 5/2015 o 
nakladaní s komunálnym odpadom 
d) následne prečíslovať pôvodné body rokovania 9. až 12. na 11. až 14. 
K navrhovyným zmenám programu rokovania nemal nikto z poslancov pripomienky. 
Následne predložil na schválenie upravený 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 OZ 
4. Informácia o rozpočtových opatreniach a úpravach v rozpočte obce na rok 2015 
5. Žiadosť OFK Kotrčiná Lúčka o dotáciu na rok 2016 
6.  Investičné zámery obce v rámci výziev pre obce do 1.000 obyvateľov z Programu 

rozvoja  vidieka SR 2014 – 2020 
7. Informácia o   Návrhu rozpočtu obce na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018  

 8.  Informácia o Návrhu VZN obce Kotrčiná Lúčka č. 5/2015 o výške mesačného príspevku 
zákonneho zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole 
a o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov 
a podmienky úhrady v  školskej jedálni  

 9.    Informácia o Návrhu Dodatku č. 2 k VZN obce o miestnych daniach a poplatkoch 
10.   Informácie o Návrhu VZN obce Kotrčiná Lúčka č. 6/2015 o nakladaní s komunálnym    
       odpadom 

     11.   Zámer obce prenajať majetok obce – novovybudovaný vodovod v dĺžke 2,104 km 
      Spoločnosti SEVAK a.s Žilina 

     12.   Rôzne 
     13.   Návrh na uznesenia 
      14.   Záver 

 

Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje upravený program rokovania 9. riadneho zasadnutia OZ 
 

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

Hlasovanie:  

Za: 4 (Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík, Bc. Rastislav     

          Synák) 

Proti:   0     

Zdržal sa:   0  

 

 
3.  Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ.   
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ  - previedol  starosta  obce.   
Skonštatoval, že Uznesenie č. 51/B – upozornenie na dodržiavanie VZN č. 2/2015 o 
zneškodňovaní obsahu žúmp bolo splnené. K zneškodňovaniu obsahu žúmp, informoval 
obecné zastupiteľstvo, že oslovil fy Peter Ďurčanský - Čistá žumpa - Vyťahovanie 
odpadových vôd o vypracovanie cenovej ponuky na odvoz a likvidáciu obsahu žúmp. Fy 
ponúkla túto službu za 80,00 €, čo je o vyše 50% lacnejšie ako fy FECAS – Marián Šmárik. 
Kontakt na uvedenú firmu je k dispozícií na OcÚ a taktiež bude zverejnená v úradnej tabuli 
obce a na webovom sídle obce. Uznesenie č. 28/B z 5. riadneho zasadnutia OZ, týkajúce sa 
využitia právnych služieb ohľadom petícií zostáva naďalej v plnení. 
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Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 
obecného zastupiteľstva. 
 
 
 
4. Informácia o rozpočtových pravidlách a úpravach v rozpočte na rok 2015. 
Predložil starosta obce . Jedná sa o rozpočtové opatrenia č. 2 a  3/ 2015. Kompetenciou 
starostu obce je presúvať rozpočet na položkách do 4 000,- €., čo bolo v rozpočtových 
opatreniach využité. V 3 rozpočtovom opatrení bola zahrnutá kapitálová položka zo štátneho 
rozpočtu na rekonštrukciu MŠ, ktorá sa odzrkadlila aj v príjmovej časti a výdavkovej časti 
rozpočtu. Rozpočtové opatrenia sú súčasťou zápisnice. 

- Mgr. Madigár Peter :  čo obsahuje § 52 a položka právne služby? 

- starosta obce  k otázke na § 52 uviedol, že sa jedná o pracovníkov  zamestnaných na obci 
od 01.05.2015 do 30.09.2015 a náklady boli v  95% refundované  od UPSVAR Žilina. Na 
budúci rok sa opäť uvažuje s využitím tejto možnosti. K právny službám uviedol, že sa jedná 
o vyúčtovanie od JUDr. Veroniky Jakubíkovej pri zastupovaní v súdnom spore obce so 
spoločnosťou QATRO s.r.o. ešte od r. 2010 a tento rok sa súdny spor ukončil v prospech 
našej obce.  
 
Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo : A) berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 2 a 3/2015 
B) schvaľuje II a III. úpravu rozpočtu obce na rok 2015 
 
Počet poslancov : 5 
Prítomní poslanci : 5 (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  

  
 
5. Žiadosť OFK Kotrčiná Lúčka o dotáciu na rok 2016.  
Žiadosť OFK Kotrčiná Lúčka o dotáciu na rok 2016 predložil Jozef Žabka , prezident OFK 
Kotrčiná Lúčka. Uvedený dokument bol predložený OcZ v pošte. Žiadaná výška dotácie je 
2.000, - € / rok.  Oproti  roku  2015 OFK žiada na  športovú činnosť o 200,00 € viac. Uvedená 
výška dotácie je na činnosť mužstva dospelých a mužstva prípravky. Navýšenie je určené na 
štartovné a na zabezpečenie stravy mužstva prípravky na turnaji, ktorý sa uskutočňuje vo 
Futbalovej aréne v Korni. 

-   Mgr. Madigár Peter: aké sú náklady OFK na činnosť družstva dospelých? 

- starosta uviedol : štartovné v I triede dospelých je 250,- €, poplatky Obfz Žilina na 
rozhodcov a delegátov činia cca 1.500,- €. Celkové náklady na mužstvo dospelých sú cca 
3.300 až 3.500,- €. Rozdiel tvoria príspevky od sponzorov.        

-  p. Mičík Marián : keďže svoju súťaž má aj prípravka bude postačujúca dotácia 2.000,- €. 

-  starosta: situácia v mužstve dospelých je neistá a v tejto chvíli nevie čo bude v jarnej časti 
súťaže, nakoľko ľudia v obci nie sú ochotný pomôcť organizačne, takže uvedená suma 
postačuje. V prípade ukončenia činnosti mužstva dospelých nedôjde k vyčerpaniu dotácie. 
Uvedená suma bude poukazovaná na účet OFK štvrťročne.    
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-  Bc. Synák Rastislav: aké sú celkové náklady vrátane údržby, energie a vody? 

-  starosta: cca 3.600,- € spolu za obidve mužstvá OFK 

Po rozprave k tomuto bodu rokovanie predložil starosta poslancom žiadosť na schválenie.  

 

Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť OFK Kotrčiná Lúčka o poskytnutie dotácie na 
športovú činnosť na rok 2016 vo výške 2.000,- €.  
 
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. Investičné zámery obce v rámci výziev pre obce do 1.000 obyvateľov z Programu 
rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. 
Starosta informoval OZ o tom, že boli vyhlásené prvé výzvy na predkladanie žiadosti o NFP 
z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre obce do 1000 obyvateľov. Výhodou týchto 
výziev je , že netreba žiadne spolufinancovanie a všetky oprávnené výdavky budú 
preplatené. Oprávnené výdavky tvoria: projektová dokumentácia, výkon stavebného dozoru 
a projektový managment. Obec potrebuje mať ku dňu predloženia žiadosti projekt, stavebné 
povolenie resp. ohlásenie  na príslušnom stavebnom úrade ale aj ukončené verejné 
obstarávanie, ktoré nie je oprávneným výdavkom. Prvá výzva končí už 14. Februára 2016.  
K zverejneným výzvam je možné podať spolu až 5 projektov. Navrhol poslancom, aby sa 
obec zapojila  do výziev s investičnými zámermi: Rekonštrukcie existujúcich komunikácií 
v lokalite „ Dolina “ a  „ Za Višnie “,  tu je celková alokácia do 100, ďalej Rekonštrukciou 
kultúrneho domu -  alokácia  do 150.000,- € a Úpravou verejných priestranstiev obce – 
alokácia 100.000,- €. Všetky alokácie sú vrátane 10 % oprávnených výdavkov. 

- Mgr. Madigár Peter navrhol aj zámer Rekonštrukcie kaplnky a jej okolia s vybudovaním 
oddychovej zóny v lokalite „ Vrchovina „. V tejto výzve je alokácia do 40.000,- € 

- starosta uviedol, že podľa jeho odhadu bude treba na prípravu projektových dokumentácií, 
odborného poradenstva a verejných obstarávaní cca 15.000,- €. Prípade úspešnosti žiadostí 
o NFP nám náklady budú preplatené s výnimkou verejného obstarávania.    
 

 

Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje  a)  investičný zámery: Rekonštrukcia existujúcich 
miestnych komunikácií “ na parc.  registra C KN č. 653/1, parc. registra E KN č.  646 a 647,  
Úprava verejného priestranstva “ - parc. registra E KN č. 646, 657/1 a 659/1,  Rekonštrukcia 
Kultúrného domu Kotrčiná Lúčka a Rekonštrukcia Kaplnky a jej okolia „ na parc. registra E 
KN  č. 648. 
b)  predloženie žiadostí o NFP z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre           
opatrenie: 7, podopatrenie: 7.2, aktivity: 1 a 3, podopatrenie:7.4, aktivita: 1 a podopatrenie: 
7.5, aktivita: 1 
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Hlasovanie:  

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.  Informácia o   Návrhu rozpočtu obce na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018.  
Starosta obce informoval o návrhu rozpočtu na rok 2016. K návrhu uviedol, že v budúcom 
roku predpokladá príjmy zo ŠR SR takmer v dvojnásobnej výške, nakoľko je už v prevádzke 
Materská škola. Taktiež bude v rozpočte na rok 2016 zahrnutý aj zvýšený podiel z výnosu 
z DPFO zo súčasných 68,5 % na 70%. V najbližších dňoch by malo MF SR zverejniť 
prognózu  rozpočtovaných podielov obcí na výnose z dani z príjmu FO pre rok 2016. 
Predpokladá príjmy zo ŠR vo výške cca 123.000,- €. Rozpočet na rok 2016 bude prebytkový 
a prebytok navrhne presunúť do kapitálových výdavkov na investičné zámery. Po tejto 
úprave by mal byť celkový rozpočet vyrovnaný. 
Návrh rozpočtu obce bude  vyvesený v úradnej tabuli obce dňa 01.12.2015.   
 
Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie starostu obce o návrhu rozpočtu obce 
na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018. 

8. Informácie o návrhu VZN obce Kotrčiná Lúčka č. 5/2015 o výške mesačného 
príspevku zákonneho zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa 
v materskej škole a o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú 
úhradu nákladov a podmienky úhrady v  školskej jedálni. 
V súlade s § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov a 
v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) starosta 
informoval OZ o návrhu VZN obce Kotrčiná Lúčka č. 5/2015 o výške mesačného príspevku 
zákonneho zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole a 
o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov 
a podmienky úhrady v  školskej jedálni. Vo VZN navrhuje: 
-  výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu  výdavkov za pobyt 
dieťaťa v materskej škole v sume 12,50 € / mesiac / dieťa.  
- určuje prispievať na úhradu režijných nákladov, ktoré vznikli pri poskytovaní stravovania 
deťom a žiakom v sume 0,20 €/jedlo. Hodnota stravného pozostáva z finančného limitu na 
nákup potravín v 3. pásme a režijných nákladov a jeho výška je nasledovná pre:  

a) dieťa v MŠ s celodennou stravou (desiata + obed + olovrant) ............. 1,39 € 
                                                                 (finančný limit 1,19 €+ réžia 0,20 €) 
 

b) dieťa v MŠ s poldennou stravou (desiata + obed)..................................1,16 € 
                                                                 (finančný limit 0,96 €+ réžia 0,20 €) 
 

c)  dieťa v MŠ - hmotná núdza (desiata + obed + olovrant) ...................... 0,39 € 
                                                                 (finančný limit 0,19 €+ réžia 0,20 €) 
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-  hodnota stravného pre iných stravníkov (obed) ................................2,89 € 

                                            (finančný limit 1,19 €+ réžia 1,46 € + doprava 0,24 € ) 
 
 
 
Vyvesený  
Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o návrhu VZN obce Kotrčiná Lúčka č. 
5/2015 o výške mesačného príspevku zákonneho zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov 
za pobyt dieťaťa v materskej škole a o výške  mesačného príspevku zákonného zástupcu na 
čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v  školskej jedálni 
 
 

9. Informácie o Návrhu Dodatku č. 2 k VZN obce č. 3/2012 o miestnych daniach a 
poplatkoch  
Starosta informoval Obecné zastupiteľstvo o príprave návrhu Dodatku č. 2 k VZN obce č. 
3/2012 o miestnych daniach a poplatkoch, ktorým mení Čl. VI POPLATOK  v § 31. s názvom 
„ Sadzba poplatku “a nahrádza sa ods. 2  novým znením, ktoré znie nasledovne bude znieť 
nasledovne:  Základná sadzba paušálneho poplatku je : 
a)  0,0383 EUR za osobu a kalendárny deň za komunálny odpad 
b)  0,0500 EUR za kg drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín 
Text uvedeného VZN sa ďalej dopĺňa a dáva do súladu s novelou zákona č. 582/2004 Z.z. o 
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
účinnou od 1. januára 2016. 
Návrh bude vyvesený v úradnej tabuli obce dňa 01.12.2015 
 
Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o návrhu Dodatku č. 2 k VZN obce č. 
3/2012 o miestnych daniach a poplatkoch 

 
 

  10. Informácie o Návrhu VZN obce Kotrčiná Lúčka č. 6/2015 o nakladaní s komunálnym    
odpadom. 
Starosta informoval obecné zastupiteľstvo, že NR SR prijala zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 
a v súlade s týmto zákonm treba zosúladiť VZN o nakladaní s komunálnym odpadom. Je 
pripravené VZN obce č. 5/2015, ktoré bude upravovať podrobnosti o nakladaní  so 
zmesovým komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, o spôsobe zberu 
a prepravy komunálnych odpadov, o nakladaní z biologicky rozložiteľným komunálnym 
odpadom, o spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, o spôsobe 
zberu objemného odpadu a odpadu domácností s obsahom škodlivých látok a o spôsobe 
zberu drobného stavebného odpadu. 

   Aj tento návrh  VZN obce Kotrčiná Lúčka č. 5/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom 
bude vyvesený v úradnej tabuli obce dňa 01.12.2015.    
 
Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o návrhu VZN obce Kotrčiná Lúčka o 
nakladaní s komunálnym odpadom. 
 
 
11.   Zámer obce prenajať majetok obce – novovybudovaný vodovod v dĺžke 2,104 km 
spoločnosti SEVAK a.s Žilina. 
Starosta predložil poslancom OZ na schválenie Zámer obce prenajať majetok obce – 
novovybudovaný vodovod v dĺžke 2,104 km spoločnosti SEVAK a.s., Žilina . Navrhuje 
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prenajať majetok podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obce v znení 
neskorších predpisov z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým , že : 
-  je potrebné zabezpečiť zjednotenie prevádzky obecného vodovodu a vodovodu v majetku 
spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. ktoré sú v obci Kotrčiná Lúčka, 
a plnenie si zákonných povinností prevádzkovania vodovody v zmysle zákona NR SR č. 
442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení 
zákona a č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v platnom znení a súvisiacich 
predpisov;  
- s prenechaním vodovodu do nájmu spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, 
a.s. sa plánovalo už pri spracovaní a schvaľovaní projektu „Rozšírenie  vodovodu v obci 
Kotrčiná Lúčka“ , ktorý bol spracovaný na základe výzvy v rámci Programu cezhraničnej 
spolupráce PL – SR 2007-2013 s názvom Zvyšovanie kvality infraštruktúry životného 
prostredia, kód projektu WTSL 01.02.00-12-177/10  z dôvodu získania finančných 
prostriedkov na spolufinancovanie tejto vodnej stavby z prostriedkov  fondu EÚ, 
- jedná sa o vodovod, ktorý je napojený na verejný vodovod, ktorého vlastníkom je 
spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 
- Obec Kotrčiná Lúčka  je akcionárom spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, 
a.s.  a  po uplynutí dohodnutej doby nájmu ( doba viazanosti 5 rokov) obec predpokladá, že 
stavba  vodovodu  bude  vložená  do  majetku  spoločnosti  Severoslovenské  vodárne 
a kanalizácie, a.s. ako nepeňažný vklad do základného imania spoločnosti, alebo predajom 
do majetku tejto spoločnosti na základe kúpnej zmluvy alebo bezodplatným prevodom. 
 
Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer obce prenajať majetok obce – novovybudovaný 
vodovod v dĺžke 2,104 km spoločnosti SEVAK a.s Žilina 
 
 
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  

 
 
12.  Rôzne. 
Starosta obce - informoval poslancov o príprave akcie „ Mikuláš 2015 “ pre deti s trvalým 

pobytom v obci na deň 05.12.2015 a požiadal poslancov o spoluprácu pri balení balíčkov 

a účasť na akcií. 

- informoval o akcií „ Vítanie Nového roka 2016 “, ktorú bude organizovať obecný úrad 

v spolupráci s prevádzkou „ Hostinec pod Hájom “ pred jeho prevádzkou. 

- informoval poslancov, že ďalšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva bude 16.12.2015 

Návrh na uznesenia :  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie  z bodu programu  9. Rôzne 
             
 
13. Návrh na uznesenie. 
 Návrh na uznesenie predložil p. Peter Bielik a je súčasťou zápisnice. 
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14. Záver. 
Záver  9. riadneho zasadnutia previedol starosta obce, ktorý poďakoval prítomným poslancom                 
za účasť. 
 
 
 
 
Zápisnicu  zapísala  : 
 
Bieliková Ľubica                                                                 ........................................................ 
 
 
Zápisnicu overili : 
 
Bc. Rastislav Synák                                                          ……………….................................... 
   
 
Mičík  Marián                                                                    .......................................................... 
 
 
 
 
 
 
                                                         ……………………………………… 
                                                                      Jozef Žabka 
                                                                     starosta obce 
  
 
 
 
V  Kotrčinej Lúčke, dňa  02.12.2015  


