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  OBEC KOTRČINÁ LÚČKA 

                                          Zápisnica 

zo  6. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotrčinej Lúčke, 
konaného dňa  01.07.2015 

 

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

                                  Bc. Rastislav Synák 

Hlavná kontrolórka : Mgr. Lenka Ondrušová 

Hostia :  Mirjam  Valkovičová 

Program : 

  1.  Otvorenie zasadnutia 
       a) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrhovej komisie 
       b) návrh programu rokovania 
  2.  Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ   
  3. Stanovisko Hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2014 
  4.  Záverečný účet obce za rok 2014   
  5.  Výročná správa obce za rok 2014   
  6.  Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na II . polrok 2015    
  7.  Protest prokurátora k VZN č. 1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou 
       a   náhradného odvádzania odpadových vôd 
  8.  Prerokovanie funkčného platu starostu v zmysle povinnosti vyplývajúcej zo zákona 
       č. 253/1994 Zb. z.  v znení  neskorších predpisov 
  9.  Rôzne 
10. Diskusia 
11. Návrh na uznesenie 
12. Záver   
    

  

      
1. Zahájenie 

Zahájenie 6. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva previedol starosta obce Jozef 
Žabka.   Skonštatoval, že  je Obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.   

  a) Starosta obce poveril  p. Bielikovú  zapísaním zápisnice, overením  zápisnice poveril 
poslancov: Mgr.Petra Madigára a Mariána Mičíka.  Do návrhovej komisie určil  poslancov :  
pána Petra Bielika   a  pán Bc. Rastislav Synák 

   b) Návrh programu rokovania   

Starosta predložil na schválenie zmenu programu rokovania zastupiteľstva a to z dôvodu, že 
Výročná správa obce za rok 2015 pre dlhodobú PN pracovníčky OU nebola pripravená. 
Doporučil vypustenie bodu programu č. 5. Výročná správa obce za rok 2014 z rokovania 
Obecného zstupiteľstva.a následné body programu sa prečíslujú. 

Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje upravený program rokovania 6. riadneho zasadnutia OZ 
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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  

 
2.  Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ   
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ  - previedol  starosta  obce.   
Skonštatoval, že zostáva v plnení uznesenie týkajúce sa petícií.  Obec prijala petície od 
obyvateľov  za stavbu nájomného bytového domu a aj petíciu proti stavbe bytovky a do 30 
dní mal orgán vystaviť stanovisko.  Komisia na prešetrenie petícií bola určená, nie však v 
zákonom stanovenom termíne. Starosta informoval OZ o návšteve právneho oddelenia JUDr. 
Vachana, s ktorým konzultoval vzniknutý problém. Vzhľadom k tomu, že stanovisko právneho 
oddelenia ešte nie je k dispozícii  starosta doporučil uznesenie ohľadom  petícií ponechať v 
plnení. 

Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 
Obecného zastupiteľstva. 
 
 
3. Stanovisko Hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2015 
Predložila Hlavná kontrolórka obce  Mgr. Lenka Ondrušová.   Stanovisko Hlavného 
kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2014 je súčasťou zápisnice. Z pozície kontroly 
nie sú k záverečnému účtu výhrady a  doporučuje záverečný účet schváliť bez výhrad   

Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko Hlavného kontolóra obce k 
Záverečnému účtu obce za rok 2014. 
 
 
4.  Záverečný účet obce za rok 2014    
Záverečný účet obce za rok 2014 bol zverejnený v úradnej tabuli obce po dobu 15 tich dní a 
to od 15. 06. 2015.  Obecnému zastupiteľstvu bol doručený   poštou v predstihu. Zo strany 
obyvateľov  neboli  predložené žiadne pripomienky a ani  otázky.   
Záverečný  účet  obce  za rok  2014  je vo výške  583,29 €, tvoria ho  finančné prostriedky  
na bežných účtoch a pokladne obce. Tieto finančné prostriedky sa navrhujú použiť  na tvorbu 
rezervného fondu.   

Pripomienka : 
- p. Mičík Marián – zaujímal sa o chránené pracoviská zriadené pri Obecnom úrade. 

- starosta uviedol: pracovník zaradený do chráneného pracoviska je zamestnancom obce od 
01.05.2014 a jeho úväzok je 0,8, čo znamená že týždenná pracovná doba je 36 hodín . 
Finančné prostriedky na vzniknuté pracovisko sú preplácané v plnej výške UPSVaR Žilina 
štvrťročne. 

Ďalšie  otázky zo strany  obecného zastupiteľstva neboli. 
 
Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2014, celoročné hospodárenie 
za rok 2014 bez výhrad  a tvorbu RF vo výške 583,29 € z prebytku hospodárenia za rok 2014 
Počet poslancov : 5 
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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  

 
 
5.  Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na II . polrok 2015.     
Predložila  Mgr. Lenka Ondrušová - Hlavná kontrolórka obce. Návrh plánu činnosti  bol 
zverejnený vo vývesnej tabuli obce od   15 . 6. 2015   a je súčasťou zápisnice.  Prvoradým 
cieľom činnosti na II. polrok 2015 bude evidencia kontroly pokladne OU, Evidencia 
správnych poplatkov a kontrola   k  slobodnému prístupu informácií na webovej stránke 
obce. 

  
Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce na II. 
polrok 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.  Protest prokurátora k VZN č. 1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou 
a   náhradného odvádzania odpadových vôd. 
Starosta obce   informoval zstupiteľstvo o proteste prokurátora k VZN č. 1/2015 obce 
Kotrčiná Lúčka, ktoré sa týkalo  spôsobu náhradného zásobovania vodou a náhradného 
odvádzania odpadových vôd. Protest bol zameraný na body 5 a 6 ( sankcie) uvedeného 
VZN.   
Starosta navrhol OZ zrušiť  VZN č.1 /2015  a o tejto skutočnosti bude informovať  informovať 
Okresnú prokuratúru. 
 
Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo zrušuje VZN č. 1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou 
a   náhradného odvádzania odpadových vôd. 
 

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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7.  Prerokovanie funkčného platu starostu v zmysle povinnosti vyplývajúcej zo zákona 
č. 253/1994 Zb. z.  v znení  neskorších predpisov   
Funkčný plat starostu sa prerokuváva každoročne, na základe priemernej mzdy pracovníka v 
národnom hospodársve za posledný kalendárny rok v zmysle zákona č. 253/1994 Zb. z. 
Priemerná mzda pracovníka v národnom hospodárstve  uverejnená štatistickým úradom SR 
a je na 858,00 €. Pre starostu našej obce prináleží plat : 858,00  x 1,49  = 1278,42  
zaokrúhlený na celé eur hore 1279,00 €. Starostovi patrí plat v minimálnej výške danej 
zákonom. 
 
Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že vzhľadom na finančnú situáciu obce obecné 
zastupiteľstvo nemôže rozhodnúť o zvýšení platu starostovi obce.  
 
Obecné zastupiteľstvo nerozhodlo v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 3 a 4 zákona č. 253/1994 Zb. z. o 
právnom postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení 
neskorších predpisov, v dôsledku čoho starostovi patrí plat podľa § 3 ods. 1 minimálny plat 
vo výške určenej priamo zákonom v sume 1.080,- € od 01.07.2013: 
 

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  

 
 
8.  Rôzne 
Informácie starostu obce 
- list od obyvateľov obce zo dňa 30.04.2015, ktorí sa dožadujú zvolania Verejného 
zhromaždenia a to na základe skutočnosti, že vedenie obce sa opätovne zaoberá otázkou 
výstavby bytového domu. 
- starosta obce stanovisko ohľadom bytového domu v obci musí byť. Či už bude verejné 
hlasovanie , alebo verejné zhromaždenie. 

Pripomienka Mgr. Madigár Peter- doporučuje spojiť túto otázku z  PHSR- v obci je dosť 
sporných otázok, ktoré treba riešiť- všetko vypracujú  poverení expertní pracovníci. 

Obecné zastupiteľstvo list od obyvateľov zobralo na vedomie. Vzhľadom na prázdninové 
obdobie zastupiteľstvo doporučuje  riešiť predostretú situáciu na mimoriadnom zasadnutí, 
ktoré by bolo predprípravou  verejného zhromaždenia. 
 
Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie list od obyvateľov obce na zvolanie Verejného 
zhromaždenia obyvateľov obce a doporučujú zvolať mimoriadne zasadnutie Obecného 
zastupiteľstva ako prípravu na zvolanie tohto zhromaždenia. 
 
 
- informácia o žiadosti p. Ján Poliačeka na odsúhlasenie prevádzkových hodín v prevádzke 
Hostinec „ Pod Hrbom “ Kotrčiná Lúčka 11. 
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Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevádzkové hodiny v prevádzke Hostinec „Pod Hrbom“ 
Kotrčiná Lúčka 11 
 

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  

 
- informácia o vytvorení pracovných miest na obci. Od 01.05.2015 obec zamestnáva 2 
pracovníkov cez podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo zdrojov 
Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky§ 54 cez UPSVaR 
Žilina. Jedná sa o dlhodobo nezamestnaných  Spoluúčasť pri financovaní celkových 
nákladov:  95%  UPSVaR a  5% obec.  
 
Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce o vytvorení pracovných 
miest na OcÚ. 
 
 
-  Informácia o ponuke vybudovania kamerového systému v obci. Projekt je financovaný cez 
eurofondy  a investičný zámer vypracovala spoločnosť  PROUNION s.r.o..  V obci by bol 
kamerami monitorovaný  športový areál a okolie KD. Celková suma projektu by bola 
26.000,00 € a obec by sa podieľala len prefinancovaní. Na prefinancovanie by bolo potrebné 
vybaviť krátkodobý úver v niektorom z peňažných ústavov.  
 
Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje  investičný zámer vybudovania kamerového systému v 
obci . 
 

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

Hlasovanie:  

Za: 0 (Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík,                                      

           Bc. Rastislav Synák 

Proti:   2 (Vlasta Hrušková,  Bc. Rastislav Synák )    

Zdržal sa:   3 (  Peter Bielik, Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík )                                     

            

 
9. Diskusia 
 
 p. Mičík Marian -  bolo by nutné opraviť cestu k ihrisku.   
- starosta  - miestne komunikácie cesty sa len opravia, nakoľko koncom tohto roka by mali 
byť prvé výzvy cez eurofondy. Treba si však uvedomiť nutnosť vybudovania kanalizácie v 
obci a nevzdáva sa  myšlienky na prevedenie kanalizácie. Priorita rekonštrukcií MK – v 
prvom rade „ Dolina, Hrb a Horný koniec “. 
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p. Mičík Marian – zástavka na „Dolnom konci“ – pri veľkých prívalových dažďoch  je 
zanesená bahnom – doporučuje v zástavke podmurovať platňu. 
 
Starosta obce – autobusové zástavky v obci sú z 80 -tich rokov. Taktiež ich bude nutné 
opraviť.  Ubezpečil OZ, že dočasné riešenie sa nájde a v budúcom roku 2016 sa vybudujú 
nové zástavky, ktoré budú architektonicky prispôsobené Obecnej zvonici na „Hornom konci“ 
a Kaplnke na „Dolnom konci“ obce.   
 
  

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

11. Záver 
 Záver  6. riadneho zasadnutia previedol starosta obce, ktorý poďakoval prítomným poslancom                 
za účasť. 
 
 
 
 
Zápisnicu  zapísala  : 
 
Bieliková Ľubica                                                                 ........................................................ 
 
 
 
Zápisnicu overili : 
 
Mgr. Madigár     Peter                                                       ……………….................................... 
 
 
Mičík  Marián                                                                    .......................................................... 
 
 
  
  
V  Kotrčinej Lúčke, dňa  06.07.2015 
  
  
  
  


