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   OBEC KOTRČINÁ LÚČKA 

                                          Zápisnica 
zo 7. mimoriadneho zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Kotrčinej Lúčke, 

konaného dňa 17.08.2015 

 

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

Ospravedlnený poslanec: Mgr. Peter Madigár 

         Hlavná kontrolórka obce : Mgr. Lenka Ondrušová  

          
Program : 

1.   Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrhovej komisie   
2.   Návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva 
3.   VZN obce Kotrčiná Lúčka č. 3/2015 o spôsobe náhradného zásobovania a náhradného     
      odvádzania odpadových vôd 
4.   VZN obce Kotrčiná Lúčka č. 4/2015 o výške mesačného príspevku zákonného 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 
5.   Cezhraničná spolupráca Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013   

   6.   Návrh na uznesenia 
   7.   Záver 

      
1. Otvorenie. 
Otvorenie 7. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva previedol starosta obce 
Jozef Žabka. Následne obce určil  Vlastu Hruškovú zapísaním zápisnice, overením  
zápisnice poveril Mariána Mičíka a Petra Bielika a do návrhovej komisie Bc. Rastislava 
Synáka a  Petra Bielika. 
 
 
2.  Návrh  programu 7. Mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva. 
Starosta obce skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní 4 z 5 poslancov (Mgr. Peter 
Madigár sa ospravedlnil sa zo zdravotných dôvodov) a zastupiteľstvo je tak 
uznášaniaschopné.  Nikto z poslancov nemal k programu rokovania námietky a tak predložil 
na schválenie program rokovania 7. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva. 
 
Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Program rokovania 7. mimoriadneho zasadnutia OZ. 

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

Hlasovanie:  

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

Proti:   0     

Zdržal sa:   0  
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3. VZN obce Kotrčiná Lúčka č. 3/2015 o spôsobe náhradného zásobovania 
a náhradného odvádzania odpadových vôd. 
Starosta obce predložil poslancom na schválenie VZN obce Kotrčiná Lúčka č. 3/2015 
o spôsobe náhradného zásobovania a náhradného odvádzania odpadových vôd. Toto VZN 
bolo vyvesené v úradnej tabuli obce po dobu 15 dní a zo strany obyvateľov ani poslancov 
neboli k nemu vznesené žiadne pripomienky a námietky. Po schválení VZN bude listom 
informovať Okresnú prokuratúru v Žiline o tomto VZN, nakoľko k predchádzajúce VZN bola 
z jej strany vznesená pripomienka k výške pokút za porušenia. 
Návrh VZN je súčasťou zápisnice. 
 

Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN obce Kotrčiná Lúčka č. 3/2015 o spôsobe 
náhradného zásobovania a náhradného odvádzania odpadových vôd. 
 
Počet poslancov : 5 
Prítomní poslanci : Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Marián Mičík, Bc. Rastislav Synák    
Neprítomný poslanec :  Mgr. Peter Madigár 

Hlasovanie:  

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

Proti:   0     

Zdržal sa:   0  

 

4.   VZN obce Kotrčiná Lúčka č. 4/2015 o výške mesačného príspevku zákonného 
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. 
VZN bol vyvesený v úradnej tabuli obce po dobu 15 – ich dní. K tomuto bodu starosta obce 
uviedol, že toto VZN je potrebné schváliť, nakoľko k 01.09.2015 bude po 10 –ich rokoch opäť 
obnovená prevádzka MŠ. K výškam poplatkov či už za pobyt dieťaťa v MŠ, ale ani za stravu 
v ŠJ neboli vznesené žiadne pripomienky ani námietky. K výške poplatku za pobyt dieťaťa 
v MŠ uviedol, že na sume 20,- € sa rodičia dohodli ešte v júni na spoločnom stretnutí, 
nakoľko prevádzka MŠ v tomto kalendárnom roku bude financovaná z vlastných zdrojov. 
K VZN ďalej uviedol, že ešte v tomto roku predloží návrh VZN, kde sa výška poplatku za 
pobyt dieťaťa v MŠ od 01.01.2016 zníži, nakoľko od tohto dátumu už budú obci prichádzať 
peniaze na prevádzku MŠ v podielových od štátu.  
Starosta obce ďalej informoval poslancov o tom, že strava bude zabezpečená 
pravdepodobne zo ZŠ Hollého v Žiline, nakoľko nám bude v cene za stravu zahrnutá aj 
doprava. Pracovníčkou v ŠJ bude pani Kristína Aneštíková, ktorá spĺňa kvalifikačné 
predpoklady aj pre prípad, že by sa v budúcnosti v našej kuchyni strava pripravovala. Okrem 
výdaja stravy bude pracovať aj ako upratovačka. Pre prípad jej neprítomnosti (PN) oslovil na 
zástupovanie p. Amáliu Badačovú. 
Návrh VZN je súčasťou zápisnice.  
  

Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN obce Kotrčiná Lúčka č. 4/2015 o výške mesačného 
príspevku zákonného 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 
Počet poslancov : 5 
Prítomní poslanci : Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Marián Mičík, Bc. Rastislav Synák    
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Neprítomný poslanec :  Mgr. Peter Madigár 

Hlasovanie:  

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

Proti:   0     

Zdržal sa:   0  

 
5.   Cezhraničná spolupráca Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013 
Starosta informoval poslancov, že od Hlavného partnera projektu cezhraničnej spolupráce 
došla informácia, že v programe zostali peniaze a tým aj možnosť ďalšej realizácie rozšírenia 
vodovodu. Uviedol, že by mohla byť možnosť pomôcť stavebníkom v lokalitách „ Hrb“ a „ 
Záhorčie“, ktorí majú právoplatné stavebné povolenia na rozšírenie vodovodu. Celková cena 
investície by bola cca 35.000,- €, z čoho by obec spolufinacovala vo výške 5-% , t.j. cca 
1.750,- € 
-  Bc. Rastislav Synák vyslovil pripomienku, či chceme výstavbu financovať „ developerovi zo  
Záhorčia“  
Starosta uviedol, že v lokalite „ Záhorčie “, chce investor rodinné domy kolaudovať 
a následne ich predávať a pravdepodobne nebude čakať na kolaudáciu vodovodu v roku 
2016. Taktiež problémom je, že stavebné povolenia na tieto vetvy vodovodu v obidvoch 
lokalitách nie sú vydané na obec, ale tieto skutočnosti preverí u hlavného partnera 
spolupráce. 
 
Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie starostu o možnosti rozšírenia projektu 
Cezhraničnej spolupráca Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013 
 
 
4. Návrh na uznesenia.    
Návrh na uznesenia predložil Bc. Rastislav Synák a je súčasťou zápisnice. 
 
 

 
5. Záver. 
Záver 7. mimoriadneho zasadnutia previedol starosta obce, ktorý poďakoval prítomným 
poslancom za účasť na zasadnutí. 
 
 
 
Zápisnicu  zapísal   :     Vlasta Hrušková                                         ........................................ 

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

 
                                         Marián Mičík                                               ........................................ 

 
 
 

V Kotrčinej Lúčke, dňa 19.08.2015   
 


