
   OBEC KOTRČINÁ LÚČKA 

                                          Zápisnica 
 

zo 4 -tého riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotrčinej Lúčke, konaného dňa 12. 3. 2015 

 

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

Bc. Rastislav Synák  

Hlavná kontrolórka obce :  Mgr. Lenka Ondrušová  

Hostia :    Mirjam Valkovičová  

 

Program :  

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie  

2. Návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva  

3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí  

4. Smernica č. 1/2015 o postupe pri zadávaní zákazky podľa § 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní 

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kotrčiná Lúčka na I. polrok roku 2015 

6. Rôzne 

7. Diskusia 

8. Návrh uznesenia 

9. Záver 

 

1. Otvorenie.  

4 - té riadne  zasadnutie  Obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce p. Jozef Žabka, ktorý poveril 

pani Valkovičovú zapísaním zápisnice, overením zápisnice poveril p . Rastislava Synáka  a p. Petra 

Bielika a do návrhovej komisie určil p. Mariána Mičíka a Mgr. Petra Madigára.  

 

2. Schválenie programu. 

P. Žabkom bola navrhnutá  zmenu programu, bod 2. a 3. si vymenili poradie a do programu bol 

zaradený bod 5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kotrčiná Lúčka na I. polrok 

roku 2015. Ďalšie body sa posúvajú. 



 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje upravený program rokovania 4- tého riadneho zasadnutia OZ.  

Počet poslancov : 5  

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

Hlasovanie: 

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

zdržal sa: 0    

proti: 0 

 

3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 

Do 23. 3. doručiť VZD o likvidácií žúmp do každej domácnosti v Kotrčinej Lúčke. 

Zodpovedná p. Ľubica Bieliková 

Body:  

1. Kontrola petičných hárkov 

zodpovední:  komisia v zložení: JUDr. Marcela Žabková  Dolníková, Peter Bielik, Michal Zajac 

2. Analýza dopadu stavby bytovky na rozpočet obce 

Zodpovedný: p. Jozef Žabka, starosta 

3. Vyjadrenie poslancov k prenájmu pozemku za účelom stavby bytovky  

Do najbližšieho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 23. 4 sa tieto body splnia 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo ukladá pracovníčke OcÚ doručiť do 23.04.2015 VZN o likvidácií obsahu žúmp 

do každej domácnosti 

Obecné zastupiteľstvo odporúča  starostovi obce predložiť na najbližšie zasadnutie OZ predložiť 

analýzu dopadu stavby bytovky na rozpočet obce 

Obecné zastupiteľstvo odporúča  zvolať komisiu na kontrolu petičných hárkov „ za “  a  „ proti “ 

výstavbe  bytovky  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie starostu o plnení uznesení z predchádzajhúcich 

zasadnutí OZ 

 

4. Smernica č. 1/2015 o postupe pri zadávaní zákazky podľa § 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní 



Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Smernicu č. 1/2015 o postupe pri zadávaní zákazky podľa § 9 

odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

 

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kotrčiná Lúčka na I. polrok roku 2015 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kotrčiná Lúčka na I. polrok roku 2015 bol 

zverejnený  na úradnej tabuli obce po dobu 15 dní a neboli k nemu vznesené žiadne pripomienky ani 

návrhy na doplnenie. 

Kontrolórka obce p. Mgr. Lenka Ondrušová predložila plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2015 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kotrčiná Lúčka na I. 

polrok roku 2015 

 

Počet poslancov: 5  

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

Synák 

Hlasovanie: 

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

                             Synák) 

zdržal sa: 0    

proti: 0 

 

6. Rôzne  

p. starosta informoval  

- o podaní žiadosti na dotáciu rekonštrukcie budovy škôlky. Rozpočet je vo výške 70 296,10 eura, 

z toho 95% pôjde z dotácie, zvyšných 5 % bude pokrytých z rozpočtu 

- o postupe prác na jej rekonštrukcií, o záujemcoch na pracovné miesta a počte doterajších prihlášok 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie starostu z bodu rokovania 6. Rôzne. 

 

7. Diskusia 

bytovka 

diskutovalo sa o možnostiach stavať bytovku na pozemku za škôlkou, nadstavbou budovy škôlky, 

prípadne na iných pozemkoch a o pozitívach a negatívach jednotlivých návrhov.  



Ak by sa bytovka stavala 40 - 45 % nákladov by išlo z ministerstva výstavby, 55 – 60 % z fondu rozvoja 

bývania.  Technické vybavenie sa bude financovať tak, že 70 % pôjde z ministerstva dopravy 

a výstavby SR a 30 % z vlastných zdrojov. 

riešenie pozemku pri zvonici 

p. Madigár informoval prítomných poslancov o podaní žiadosti na grand, ktorý by financoval 

vyrezanie dvoch sôch z kmeňov jedlí. P. Synák a p. Hrušková nesúhlasili z vypílením zostávajúcej jedle. 

skládka 

p. Valkovičová upozornila na neaktuálne údaje zastupiteľstva na stránke obce a zaujímala sa kedy 

bude brigáda na odstránenie nelegálnych skládok v okolí obce. Pán starosta informoval, že skládky sa 

priebežne likvidujú pomocou aktivačných prác, ak práce nebudú ukončené do 18. apríla, na tento deň 

sa vyhlási brigáda. 

 

8. Návrh na uznesenia 

Návrh na uznesenia predložil Mgr. Peter Madigár a sú súčasťou zápisnice. 

 

9. Záver 

4 – té riadne  zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce p. Jozef Žabka, ktorý 

poďakoval prítomným poslancom za účasť.  

 

Zápisnicu zapísala:  Mirjam Valkovičová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

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

 

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

 

V Kotrčinej Lúčke, dňa 12. 03. 2015 

 

 

 

 

 

 

 


