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  OBEC KOTRČINÁ LÚČKA 

                                          Zápisnica 

z  14. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotrčinej 
Lúčke, konaného dňa 28.04.2016 

 

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

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. Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 
4. 1. úprava rozpočtu obce na rok 2016 
5. Návrh na uznesenie   

      6.   Záver 

  
      
1. Otvorenie zasadnutia. 
Zahájenie 14. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva previedol starosta obce 
Jozef Žabka. V úvode privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva a hlavnú 
kontrolórku obce. Skonštatoval, že  na zahájení  rokovana sú prítomní 4 poslanci a obecné 
zastupiteľstvo je uznášania schopné. Podotkol, že Mgr. Peter Madigár sa dostaví na 
zasadnutie neskôr.  
Starosta obce poveril  p. Bielikovú Ľubicu  zapísaním zápisnice, overením  zápisnice poveril 
poslancov:  Bc. Rastislava Synáka a Petra Bielika .  Do návrhovej komisie určil  poslancov : 
pani Vlastu Hruškovú  a pána Mariána Mičíka 

 

2. Návrh programu rokovania.   
Starosta predložil poslancom na schválenie program rokovania zastupiteľstva. K programu 
rokovania nemal nikto z poslancov pripomienky.  
 

Návrh na uznesenie :  
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  program rokovania 14. mimoriadneho zasadnutia OZ 

Počet poslancov : 4 

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

Hlasovanie:  

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

Proti:   0     

Zdržal sa:   0  
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3. Rozpočtové opatrenie č. 1/2016. 
Starosta obce informoval poslancov o potrebe vykonania zmien v rozpočte obce Kotrčiná 
Lúčka na rok 2016. Následne požiadal pracovníčku obecného úradu p. Bielikovú Ľubicu, aby 
poslancom OZ   
Príjmy sa   navrhli na   zvýšenie o sumu  757,- €  celková úprava rozpočovaných príjmov je 
na sume 166.412,- €. Príjmy sa upravovali  na základe oznámení UPSVaR pracoviská 
chránených pracovísk, došlého transféru na MŠ, finančného daru od Dobrovoľnej požiarnej 
ochrany  SR , a plnenie dobropisov od SSE a.s.  a SPP a.s.. 
Pri úprave výdavkovej časti rozpočtu obce sa zvyšujú výdavky   o sumu  253, - €   celková 
úprava rozpočtovaných výdavkov je na sume 165.574,- €. Výdavky sa upravovali   na 
základe oznámení UPSVaR jedná sa o chránené pracoviská,  , upravovaných nákladov na 
voľby do NR SR, vzniknutých nákladov v MŠ za 1Q/ 2016  a taktiež   o vzniknuté náklady, 
ktoré vznikli v dôsledku predkladania žiadostí o nenávratné finančné prostriedky v rámci  
výziev pre obce do 1000 obyvateľov z Programu rozvoja vidieka na roky 2015 – 2020. Jedná 
sa o projektové dokumentácie, poradenstvo a verejné obstarávanie.  
Počas predkladania rozpočtového opatrenia sa dostavil na zasadnutie obecného 
zastupiteľstva poslanec Mgr. Peter Madigár. 
Zo strany obecného zastupiteľstva k rozpočtovému opatreniu č. 1/2016 neboli žiadne 
pripomienky. 
Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 tvorí súčasť zápisnice. 
 
Návrh na uznesenie :  

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 
 
 
4.  I úprava rozpočtu na rok 2016.     
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. 
Tieto zmeny boli prerokované v predchádzahúcom bode programu. V súlade s rozpočtovým 
opatrením č. 1/2016 je plnenie rozpočtu obce na rok 2016 k 31.03.2016 nasledovné: 

Príjmy:  46.732,- €                                                                Výdavky:  42.881,- € 

Zostatky  finančných prostriedkov k 31.03.2016:  

Pokladnice : 812,99 €                                                           Bankové účty:  6.205,19 € 

Navrhovaný rozpočet  po zmenách : 

Príjmy :  166 412 ,- €                                                           Výdavky:  165.574,- € 

Plnenie rozpočtu obce na rok 2016 k 31.03.2016:  

Príjmy:  46.732,- €                                                                Výdavky:  42.881,- €. 

Zostatky  finančných prostriedkov k 31.03.2016:  

Pokladnice : 812,99 €                                                           Bankové účty:  6.205,19 € 

Navrhovaný rozpočet  po zmenách : 

Príjmy :  166 412 ,- €                                                             Výdavky:  165.574,- € 

Zo strany obecného zastupiteľstva neboli podané žiadne pripomienky k navrhovanej I. 
úprave rozpočtu obce za rok 2016.  
 



3 

 

Návrh na uznesenie :  
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  I.  úpravu rozpočtu obce Kotrčiná Lúčka  za rok 2016 

Počet poslancov : 5 

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

                                   Mgr. Peter Madigár) 

Hlasovanie:  

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

           Madigár, ) 

Proti:   0     

Zdržal sa:   0  

 

5. Návrh na uznesenie. 

Návrh na uznesenie, ktorý je súčasťou zápisnice predložila  p. Vlasta Hrušková. 
 
 

12. Záver 
Záver 14. mimoriadneho zasadnutia previedol starosta obce, ktorý poďakoval prítomným 
poslancom  za účasť . 
 
 
 
Zápisnicu  zapísala  : 
 
Bieliková Ľubica                                                                 ........................................................ 
 
 
Zápisnicu overili : 
 
Bc. Rastislav Synák                                                         ……………….................................... 
   
 
Peter  Bielik                                                                     .......................................................... 
 
 
 

V Kotrčinej Lúčke, dňa 29.04.2016 
 
 
 
 
 
                                                         ……………………………………… 
                                                                      Jozef Žabka 
                                                                     starosta obce 
  

 


