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U Z N E S E N I A 
z 21. zasadnutia obecného zastupiteľstva 2018 - 2022  

obce Kotrčiná Lúčka, zo dňa 25.11.2021 
(149 – 152) 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom 21. zasadnutí prerokovalo: 
 1.  Otvorenie zasadnutia 
      a)  určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice 
      b)  voľba návrhovej komisie  
 2.  Schválenie programu 21. zasadnutia obecného zastupiteľstva 2018 - 2022 
 3.  Žiadosť FA UNITED N-KL-G o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2022 
 4.  Informácie starostu o:  
      a) Návrhu Dodatku  č. 4  k  Všeobecne  záväznému  nariadeniu  obce  Kotrčiná Lúčka   
          č. 3/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,  
      b) Návrhu Dodatku  č. 1  k  Všeobecne  záväznému  nariadeniu  obce Kotrčiná  Lúčka  
          č. 1/2019 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 vo výdajnej  
          školskej jedálni 
      c) Návrhu  Všeobecne  záväzného  nariadenia  obce  č.   1/2021   o   určení  spádovej  
          materskej  školy  pre  povinné  predprimárne  vzdelávanie  detí  s  trvalým pobytom  
          v obci Kotrčiná Lúčka 
      d) Návrhu rozpočtu obce Kotrčiná Lúčka na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024  
 
          
1. Otvorenie zasadnutia 
  
Uznesenie č. 149 
Obecné zastupiteľstvo v Kotrčinej Lúčke v zmysle rokovacie poriadku obecného 
zastupiteľstva 

A)  u r č u j e 
1. zapisovateľku pracovníčku OcÚ: Veroniku Stanovú 
2. overovateľov zápisnice poslancov: Mgr. Peter Madigár a Peter Bielik 
 

B) v o l í 
do  návrhovej komisie poslancov: Zdenko Žabka a Vlasta Hrušková 
    
 
 

............................................................ 

Jozef Žabka 
starosta obce 

 
 
2. Schválenie programu rokovania 21. zasadnutia obecného zastupiteľstva    
 

Uznesenie č. 150 
Obecné zastupiteľstvo v Kotrčinej Lúčke v zmysle Rokovacieho poriadku obecného 
zastupiteľstva 

s ch v a ľ u j e  
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program rokovania 21. zasadnutia obecného zastupiteľstva 2018 - 2022: 
          1.   Otvorenie zasadnutia 
                  a)  určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice 
                  b)  voľba návrhovej komisie  
            2.  Schválenie programu 21. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

3. Žiadosť FA UNITED N-KL-G o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2022 
4.   Informácie starostu o:  

a)  Návrhu Dodatku  č. 4  k  Všeobecne  záväznému  nariadeniu  obce  Kotrčiná  Lúčka    
     č. 3/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,  
b)  Návrhu Dodatku  č. 1  k  Všeobecne  záväznému  nariadeniu  obce Kotrčiná  Lúčka    
     č. 1/2019 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 vo výdajnej  
     školskej jedálni 
c)  Návrhu  Všeobecne  záväzného  nariadenia  obce  č.   1/2021   o   určení  spádovej  
     materskej  školy  pre  povinné  predprimárne  vzdelávanie  detí  s  trvalým pobytom  
     v obci Kotrčiná Lúčka 
d)  Návrhu rozpočtu obce Kotrčiná Lúčka na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024  

5. Návrh na uznesenie 
6. Záver 

 
     

............................................................ 

Jozef Žabka 
starosta obce 

 
 
3. Žiadosť FA UNITED N-KL-G o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2022 
 
 . 
Uznesenie č. 151 
Obecné zastupiteľstvo v Kotrčinej Lúčke v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov 

s ch v a ľ u j e  

dotáciu z rozpočtu obce Kotrčiná Lúčka na rok 2022 pre FA UNITED N-KL-G vo výške 
7.000,- € 

 
 
 

............................................................ 

Jozef Žabka 
starosta obce 

 
 
4. Informácie starostu o:  
      a) Návrhu Dodatku  č. 4  k  Všeobecne  záväznému  nariadeniu  obce  Kotrčiná Lúčka   
          č. 3/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,  
      b) Návrhu Dodatku  č. 1  k  Všeobecne  záväznému  nariadeniu  obce Kotrčiná  Lúčka  
          č. 1/2019 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 vo výdajnej  
          školskej jedálni 
      c) Návrhu  Všeobecne  záväzného  nariadenia  obce  č.   1/2021   o   určení  spádovej  
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          materskej  školy  pre  povinné  predprimárne  vzdelávanie  detí  s  trvalým pobytom  
          v obci Kotrčiná Lúčka 
      d) Návrhu rozpočtu obce Kotrčiná Lúčka na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024  
 
 

Uznesenie č. 152 
Obecné zastupiteľstvo v Kotrčinej Lúčke v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov 

b e r i e   n a   v e d o m i e  

Informácie starostu o:  
      a) Návrhu Dodatku  č. 4  k  Všeobecne  záväznému  nariadeniu  obce  Kotrčiná Lúčka   
          č. 3/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,  
      b) Návrhu Dodatku  č. 1  k  Všeobecne  záväznému  nariadeniu  obce Kotrčiná  Lúčka  
          č. 1/2019 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 vo výdajnej  
          školskej jedálni 
      c) Návrhu  Všeobecne  záväzného  nariadenia  obce  č.   1/2021   o   určení  spádovej  
          materskej  školy  pre  povinné  predprimárne  vzdelávanie  detí  s  trvalým pobytom  
          v obci Kotrčiná Lúčka 
      d) Návrhu rozpočtu obce Kotrčiná Lúčka na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024  

 
 
 

 
............................................................ 

Jozef Žabka 
starosta obce 

 
 
V Kotrčinej Lúčke, dňa 26.11.2021 
 
 
 
Navrhovatelia:                                                                                                                                        
                                                                                    ............................................................ 
                                                                                                Zdenko Žabka 
                                                                                        
 
                                                                                     ...........................................................                                                                                                    
                                                                                               Vlasta Hrušková 


