
 ZÁPISNICA č. 1/2022 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotešovej,  konaného dňa 02.03.2022 

 

Prítomní: viď priloženú prezenčnú listinu, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto  zápisnice 

 

Program:  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Schválenie programu rokovania OZ 

5. Kontrola plnenia uznesení 

6. Hodnotiaca správa k programovému  rozpočtu za rok 2021 

7. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kotešová za rok 2021 

8. Rozpočtové opatrenie starostu  obce  č. 10/2021 

9. Rozpočtové opatrenie starostu obce  č. 1/2022 

10. Rozpočtové opatrenie obce Kotešová č. 2/2022 

11. Informatívna správa k inventarizácii majetku obce k 31.12.2021 

12. Všeobecne záväzné nariadenie obce  Kotešová č. 1/2022 o určení miesta a času zápisu 

dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v roku 2022 

13. Všeobecne záväzné nariadenie obce Kotešová č. 2/2022 o výške mesačného príspevku 

za pobyt dieťaťa v materskej škole, v školskom klube detí a v centre voľného času 

14. Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Kotešová č. 2/2016 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kotešová 

15. Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2018 o určení výšky dotácie na 

mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia (ŠJ, ŠKD, 

CVČ) zriadeného na území a mimo územia obce Kotešová na rok 2022 

16. Smernica starostu obce Kotešová č. 1/2022 o zásadách pre tvorbu a použitie sociálneho 

fondu a zabezpečenie podmienok stravovania pre zamestnancov obce Kotešová 

17. Žiadosti občanov: odpredaj a zámena nehnuteľného majetku 

18. Schválenie projektu – „Podpora triedeného zberu v obci Kotešová“ 

19. Informatívna správa ku kúpe nového úžitkového vozidla do obce Kotešová 

20. Odpredaj úžitkového vozidla FIAT DUCATO, ev. č. BY582AS 

21. Určenie  rozsahu výkonu  funkcie (úväzku) starostu obce Kotešová na celé funkčné 

obdobie 2022 - 2026 

22. Určenie volebných obvodov a počet poslancov v nich do Obecného zastupiteľstva 

v Kotešovej na celé volebné obdobie 2022 - 2026 

23. Rôzne 

24. Diskusia 

25. Návrh na uznesenie 

26. Záver 
 

1. Otvorenie zasadnutia 

 

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Kotešovej otvoril PhDr. Mgr. Peter Mozolík – 

starosta obce, ktorý privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva,  hlavnú 

kontrolórku obce p. Jozefínu Šipkovú. Mgr. Katarínu Kasemovú - riaditeľku ZŠ a MŠ. 

Prof. Ing. Jozef Jandačka oznámil, že bude meškať. Mgr. Jozef Bujný sa ospravedlnil 

z dôvodu PN.  Rokovanie obecného zastupiteľstva viedol starosta obce.  

 

 



2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Starosta obce PhDr. Mgr. Peter Mozolík určil za zapisovateľku Lýdiu Frolovú. Za 

overovateľov zápisnice určil poslancov Annu Melotovú a Jána Tichého 

 

3. Voľba návrhovej komisie 

 

Do návrhovej  komisie  starosta  obce navrhol poslancov Miroslava Hájka a Ing. Elenu 

Šutekovú.   Obecné zastupiteľstvo  schválilo návrh na zloženie návrhovej komisie. 

 

Hlasovanie: 

za:         7            proti:              0                   zdržali sa:      0 

 

4. Schválenie programu rokovania 

 

Starosta obce predniesol poslancom OZ návrh programu rokovania obecného 

zastupiteľstva  a vyzval poslancov OZ na predloženie   návrhov na  doplnenie alebo 

zmenu programu. Navrhol presunúť bod a) Informácia a odsúhlasenie zámeru spracovania 

návrhu na Zmenu a doplnok č. 3 k ÚPNO Kotešová z bodu 23. Rôzne ako samostatný bod  

a bod d)  Žiadosť o príspevok – Slovenský zväz telesne postihnutých Bytča z bodu  Rôzne 

ako samostatný bod. Ostatné body programu sa posúvajú. Ďalšie doplňujúce alebo 

pozmeňujúce návrhy k programu rokovania zo strany poslancov neboli, starosta obce dal 

hlasovať najskôr o zmene programu a následne o schválení programu zasadnutia OZ ako 

celku. 

 

Hlasovanie:  

za:         7           proti:         0            zdržali sa:       0 

 

 

Hlasovanie:  

za:         7           proti:         0            zdržali sa:       0 

 

 

5. Kontrola plnenia uznesení 

 

Starosta obce informoval poslancov, že všetky uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí  

boli splnené. Informáciu o plnení uznesení zobralo obecné zastupiteľstvo  na vedomie.  

 

Hlasovanie:  

za:      7            proti:         0            zdržali sa:       0 

 

6. Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu za rok 2021 

 

Andrea Bujná  predniesla poslancom obecného zastupiteľstva Hodnotiacu správu plnenia 

programového rozpočtu k 31.12.2021, ktorá podrobne informuje o plnení rozpočtu 

v príjmovej a výdavkovej časti za rok 2021 ako aj vyhodnocuje podľa jednotlivých 

programov stav plnenia nastavených cieľov a ukazovateľov. Ide o zákonnú povinnosť 

vyplývajúcu zo zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy pri obciach 

s viac ako 2000 obyvateľmi, ktoré majú povinnosť viesť rozpočet v programovej 

štruktúre. Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie Hodnotiacu správu  

plnenia programového rozpočtu za rok 2021. 



 

 

Hlasovanie: 

za:          7        proti:       0           zdržali sa:     0 

 

 

7. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kotešová za rok 2021 

 

P. Jozefa Šipková predniesla Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce 

Kotešová za rok 2021, ktorú je v zmysle zákona povinná predložiť obecnému 

zastupiteľstvu najmenej raz ročne. Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra bola v roku 

2021 vykonávaná v rozsahu stanovenom § 18 d)  zákona č. 369/1990 Z. z. a spočívala 

v kontrole zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní 

s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa 

osobitných predpisov, kontrole príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrole 

vybavovania sťažností a petícií, kontrole plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, 

kontrole dodržiavania interných predpisov obce. Poslanci Obecného zastupiteľstva Správu 

o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kotešová za rok 2021 zobrali na vedomie. 

 

 Hlasovanie: 

       za:        7              proti:          0               zdržali sa:      0 

 

8. Rozpočtové opatrenie starostu obce  č. 10/2021 

 

Andrea Bujná pracovníčka obce oboznámila poslancov s rozpočtovým opatrením č. 

10/2021,  ktoré bolo vykonané v kompetencii starostu obce v zmysle Zásad hospodárenia  

s finančným prostriedkami a platných právnych predpisov SR. Obecné zastupiteľstvo 

v Kotešovej schválilo dňa 10.12.2020 uznesením č. 73/2020 rozpočet na rok 2021, ktorý 

bol zostavený ako prebytkový vo výške 39 402,58 €. Rozpočtovým opatrením č. 10/2020 

dochádza k úpravám rozpočtu v súlade s uznesením OZ na konci roka 2021 -  navýšenie, 

príp. zníženie výšky pôvodne rozpočtovaných  finančných prostriedkov na základe 

poslednej úpravy rozpočtu resp. presuny medzi jednotlivými položkami, napr. navýšenie 

v položke komunálne odpady a drobné stavebné odpady, zapracovanie dotácií zo štátneho 

rozpočtu a to škola, rodinné prídavky, matrika a ochranné pomôcky, zníženie v položke 

predaj výrobkov tovarov a služieb – rozhlas. Plánované rozpočtové príjmy v roku 2021 

boli upravené na 1 942 896,11 €, plánované rozpočtové výdavky v roku 2021 boli 

upravené na 1 705 548,36 €, konečný rozpočet po 10. zmene v roku 2021 zostáva 

prebytkový vo výške 237 347,75 a to bez vylúčenia nevyčerpaných prostriedkov zo 

štátneho rozpočtu. €. Tento bod programu bol prerokovaný aj na finančnej komisii, ktorá 

nemala námietky a odporučila OZ zobrať na vedomie bez výhrad. Poslanci obecného 

zastupiteľstva Rozpočtové opatrenie č. 10/2021 zobrali na vedomie. 

 

 

      Hlasovanie:  

      za:          7              proti:         0               zdržali sa:      0 

 

9. Rozpočtové opatrenie  starostu obce  č. 1/2022 

 

Andrea Bujná pracovníčka obce oboznámila poslancov s rozpočtovým opatrením č. 

1/2022. Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej schválilo dňa 03.12.2021 uznesením č. 

70/2021 rozpočet na rok 2022, ktorý bol zostavený ako prebytkový v príjmovej časti vo 



výške 1 535 452,97 € a vo výdavkovej časti vo výške 1 530 695,79 € s prebytkom 4 

757,18 €. Rozpočtovým opatrením č. 1/2022 dochádza k zmenám ako na strane 

 príjmovej tak aj výdavkovej časti rozpočtu a to  zapracovaním  čiastok v príjmoch 

a výdavkoch  finančných prostriedkov  poukázaných zo štátneho rozpočtu. Ďalej definuje 

zmeny rozpočtu navýšením, príp. znížením výšky pôvodne rozpočtovaných finančných 

prostriedkov na všeobecný materiál, služby, výpočtová technika V RO č. 1/2022 sú 

zapracované navýšenie v časti podielové dane, nakoľko v čase schvaľovania rozpočtu 

boli hodnoty stanovené odhadom a úprava sa opiera o zverejnené prognózy MF SR v 

oblasti podielových daní pre rok 2022. Plánované rozpočtové príjmy v roku 2022 boli 

upravené na 1 659 283,05 €, plánované rozpočtové výdavky v roku 2022 boli upravené 

na 1 616 992,38 €, konečný rozpočet po 1. zmene v roku 2022 zostáva prebytkový vo 

výške 42 290,67 €. Tento bod programu bol prerokovaný aj na finančnej komisii, ktorá 

nemala námietky a odporučila OZ zobrať na vedomie bez výhrad. Poslanci obecného 

zastupiteľstva Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 zobrali na vedomie. 

 

 

      Hlasovanie:  

      za:          7              proti:         0               zdržali sa:      0 

 

 

10. Rozpočtové opatrenie obce Kotešová č. 2/2022 

 

Andrea Bujná pracovníčka obce oboznámila poslancov s rozpočtovým opatrením č. 

2/2022. Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej schválilo dňa 03.12.2021 uznesením č. 

70/2021 rozpočet na rok 2022, ktorý bol zostavený ako prebytkový v príjmovej časti vo 

výške 1 535 452,97 € a vo výdavkovej časti vo výške 1 530 695,79 € s prebytkom 4 

757,18 €. Rozpočtovým opatrením č. 2/2022 dochádza k zmenám ako na strane 

 príjmovej tak aj výdavkovej časti rozpočtu a to  zapracovaním  čiastok v príjmoch 

a výdavkoch  finančných prostriedkov  poukázaných zo štátneho rozpočtu 

a zapracovaním výdavkov na rekonštrukciu strechy budovy v základnej škole vrátane 

oplotenia, nákup úžitkového automobilu a rekonštrukciu zastávky na Bukovej. Plánované 

rozpočtové príjmy v roku 2022 boli upravené na 1 759 450,05 €, plánované rozpočtové 

výdavky v roku 2022 boli upravené na 1 739 790,18 €, konečný rozpočet po 2. zmene v 

roku 2022 zostáva prebytkový vo výške 19 659,87 €. V rámci tohto rozpočtového 

opatrenia boli základnej škole aj v rámci preneseného výkonu štátnej správy navýšené 

finančné prostriedky , ktoré boli získané z projektov Nadácie Pontis a to Nadačný fond 

Telekom pri nadácii Pontis a Grantový program Tesco, 10. edícia Vy rozhodujete, my 

pomáhame. Tento bod programu bol prerokovaný aj na finančnej komisii, ktorá nemala 

námietky a odporučila OZ schváliť. Poslanci obecného zastupiteľstva Rozpočtové 

opatrenie č. 2/2022 schválili. 

 

      Hlasovanie:  

      za:           7             proti:           0              zdržali sa:     0 

 

 

11. Informatívna správa k inventarizácii majetku obce k 31.12.2021 

 

Pracovníčka obce Andrea Bujná podala poslancom obecného zastupiteľstva správu 

o inventarizácii stave majetku,  rozdielu majetku a záväzkov obce  k 31.12.2021, ktorá 

bola vykonaná na základe príkazu starostu obce zo dňa 03.12.2021 za účelom overenia  

skutočného stavu a účtovného stavu majetku a  správnosti vedenia majetku a záväzkov v 



účtovníctve. Ústredná inventarizačná komisia zhodnotila výsledky čiastkových 

inventarizačných komisií, ktoré boli zriadené v rámci stredísk v nadväznosti na 

organizačnú štruktúru obce Kotešová a jej rozpočtovej organizácie – ZŠ s MŠ 

v Kotešovej. Inventarizáciou neboli identifikované žiadne inventarizačné rozdiely. 

Poslanci správu o inventarizácii majetku zobrali na vedomie. 

 

      Hlasovanie:  

      za:         7               proti:          0              zdržali sa:     0 

 

12. Všeobecne záväzné nariadenie obce Kotešová č. 1/2022 o určení miesta a času zápisu 

dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v roku 2022/2023 

 

Starosta obce oznámil poslancom, že v zmysle VZN 1/2022 o určení miesta a času zápisu 

dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky sa stanovuje miesto a čas zápisu dieťaťa 

na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou  školou Kotešová 

378 v školskom roku 2022/2023. Zápis sa koná v Základnej škole s materskou školou 

Kotešová 378, 4. triedna (stará budova) budova ZŠ, na poschodí učebni II. ročníka v 

dňoch: 11. apríla 2022 (pondelok) v čase od 14.00 hod. do 16.00 hod., 12. apríla 2022 

(utorok) v čase od 14.00 hod. do 16.00 hod. a 13. apríla 2022 (streda) v čase od 14.00 

hod. do 16.00 hod. Poslanci OZ hlasovaním toto všeobecne záväzné nariadenie schválili. 

 

Hlasovanie: 

za:        7           proti:                0                 zdržali sa:      0 

 

13. Všeobecne záväzné nariadenie obce Kotešová č. 2/2022 o výške mesačného príspevku 

za pobyt dieťaťa v materskej škole, školskom klube detí a v centre voľného času 

 

Starosta obce informoval, že Všeobecne záväzné nariadenie obce Kotešová č. 2/2022 o 

výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, školskom klube detí a v 

centre voľného času podrobne určuje výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na 

čiastočnú úhradu nákladov za pobyt detí v materskej škole, ďalej za čiastočnú úhradu 

nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni, čiastočnú úhradu nákladov za pobyt 

v školskom klube detí a čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v centre voľného času a to 

v zmysle úprav jednotlivých platných zákonov. Toto všeobecne záväzné nariadenie sa 

vydáva z dôvodu zrušenia obedov zadarmo, čím sa zmenili úhrady v školskej jedálni. 

Poslanci obecného zastupiteľstva uvedené všeobecne záväzné nariadenie hlasovaním 

schválili. 

 

Hlasovanie: 

za:         7          proti:                0                zdržali sa:      0 

 

14. Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Kotešová č. 2/2016 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 

obce Kotešová 

 

Starosta obce informoval poslancov, že týmto  dodatkom sa do všeobecne záväzného 

nariadenia č. 2/2016 dopĺňajú ustanovenia o zbernom dvore a malej kompostárni, nakoľko 

rozhodnutím  Okresného úradu Bytča OU-BY-OSZP-2022/000262-004 zo dňa 

07.02.2022 bol obci Kotešová vydaný súhlas na prevádzkovanie zberného dvora a na 

základe registrácie č. 06/2021 zo dňa 30.11.2021 Obec Kotešová prevádzkuje „malú 

kompostáreň“ – zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho 



dopadu zo zelene. Uvedené prevádzky výrazne ovplyvnia fungovanie odpadového 

hospodárstva v obci a zároveň udelenie týchto súhlasov súvisí aj s realizáciou projektov 

v oblasti odpadového hospodárstva. Tento Dodatok číslo 3 schválili poslanci v rátane 

VZN ako celku. 

 

 

Hlasovanie: 

za:        7           proti:                 0               zdržali sa:      0 

 

15. Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2018 o určení výšky dotácie na 

mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na území a mimo územia obce 

Kotešová na rok 2022 

 

Starosta obce oboznámil poslancov s uvedeným dodatkom, ktorým sa ustanovuje výška 

poskytnutej dotácie  na rok 2022 pre jednotlivé strediská Materská škola, Školský klub 

detí, Školská jedáleň, Centrum voľného času od obce v rámci originálnych kompetencií. 

Výška  dotácie v rámci originálnych kompetencií sa každý rok mení. Starosta obce 

uviedol poslancom, že uvedený Dodatok číslo 4 je vypracovaný na základe výpočtov 

normatívov a koeficientov a počtu detí v jednotlivých strediskách,  je navýšený o sumu, 

ktorá zohľadňuje aktuálnu potrebu našej školy a zahŕňa predpokladané výdavky v rámci 

originálnych kompetencií. Uvedený rozpočet je predbežný a podľa potreby sa upravuje. 

Na rok 2022 bol po vzájomnej dohode stanovený na 316 80,00 €. Poslanci OZ Dodatok č. 

4  k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a 

prevádzku na dieťa materskej školy a na území a mimo územia obce Kotešová  

hlasovaním schválili v rátane VZN ako celku. 

 

Hlasovanie: 

za:       7         proti:                0                zdržali sa:      0 

 

Poslanec Prof. Ing. Jozef Jandačka sa dostavil na zasadnutie OZ. 

 

16. Smernica starostu obce Kotešová č. 1/2022 o zásadách pre tvorbu a použitie 

sociálneho fondu a zabezpečenie podmienok stravovania pre zamestnancov obce 

Kotešová 

 

Pracovníčka obce Andrea Bujná oboznámila poslancov s uvedenou smernicou, ktorá 

podrobne určuje spôsob akým funguje sociálny fond, jeho tvorba, vedenie a použitie na 

účely sociálnej politiky pre zamestnancov obce. Je to vnútorný predpis, s ktorým boli 

poslanci obecného zastupiteľstva oboznámený a následne ho aj hlasovaním schválili. 

 

Hlasovanie: 

za:         8          proti:               0                  zdržali sa:      0 

 

 

17. Žiadosti občanov: odpredaj a zámena nehnuteľného majetku 

 

a) Odpredaj majetku Peter Harciník 

 

Pán Peter Harciník podal žiadosť o odkúpenie časti parcely E-KN č. 229/4 vo vlastníctve 

obce a to konkrétne parcely C-KN 1090/3 o výmere 134 m² a C-KN 1089/5 o výmere 109 

m², ktoré vznikli na základe vyhotoveného geometrického plánu. Uvedená plocha je 



v blízkosti rodinného domu a je súčasťou dvora resp. plochy, ktorú žiadateľ užíva.  

Stavebná komisia na základe tejto žiadosti vykonala šetrenie na mieste a odporúča 

uvedenú plochu žiadateľovi odpredať. Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovaním 

schválili trvalú prebytočnosť a zámer odpredaja vyššie uvedeného majetku obce. 

 

Hlasovanie: 

za:         8          proti:            0                     zdržali sa:      0 

 

 

b) Zámena majetku Ján Sekáč 

 

Pán Ján Sekáč podal dňa 07.12.2021 žiadosť o umožnenie prístupu k svojej parcele 

v časti obce Demliniská cez parcelu E-KN č. 412 vo vlastníctve obce. Následne 

31.01.2022 podal ďalšiu žiadosť o zámenu časti jeho pozemku parc. C-KN č. 2028/5, 

2028/6 a 2028/7 a časti parcely E-KN č. 615 vo vlastníctve obce za účelom vytvorenia 

prístupu k jeho parcelám a súčasne zachovania prístupu k ostatným parcelám 

nachádzajúcim sa v časti Demliniská. Stavebná komisia vykonala v tejto časti obhliadku 

a usúdila, že zámena bude obojstranne prospešná aj vo verejnom záujme a odporúčajú ju. 

Na základe uvedeného stanoviska poslanci obecného zastupiteľstva schválili zámer 

zámeny. 

 

Hlasovanie: 

za:       8           proti:                0                zdržali sa:      0 

 

 

18. Schválenie projektu „Podpora triedeného zberu v obci Kotešová“ 

 

Starosta obce informoval poslancov, že na základe výzvy Ministerstva životného 

prostredia SR v programe Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom 

rozvoja environmentálnej infraštruktúry, konkrétne v bode  Zvýšenie miery 

zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu 

a podpora predchádzania vzniku odpadov obec podala projekt pod názvom „Podpora 

triedeného zberu v obci Kotešová“ v rámci ktorého žiada finančné prostriedky na 

zakúpenie traktora s čelným nakladačom, komunálneho traktora s čelným nakladačom, 

štiepkovača, 5 ks veľkokapacitných kontajnerov s objemom 5,5 m³ a 5 ks 

veľkokapacitných kontajnerov s objemom 7,5 m³. K tomuto projektu už prebehlo verejné 

obstarávanie, nakoľko to bolo podmienkou pri podaní žiadosti. Predpokladané náklady na 

uvedený projekt, resp. zakúpenie techniky sú 265 000 € pričom spoluúčasť obce na 

financovaní je vo výške 5%. Poslanci obecného zastupiteľstva uvedený projekt schválili 

a zároveň poverili starostu obce v prípade schválenia žiadosti zapracovaním finančných 

prostriedkov na realizáciu tohto projektu do rozpočtu obce.  

 

 

Hlasovanie: 

  za:        8           proti:                 0                zdržali sa:      0 

 

19. Informatívna správa ku kúpe nového úžitkového vozidla do obce Kotešová 

Na predchádzajúcom zasadnutí OZ poslanci odsúhlasili kúpu nového úžitkového vozidla 

do obce. Starosta obce informoval poslancov, že v mesiaci január prebehlo verejné 

obstarávanie, ktoré bolo neúspešné, nakoľko stanovené podmienky a požiadavky obce na 



technické parametre vozidla spôsobili, že sa do súťaže prihlásil iba jeden dodávateľ, ktorý 

však nesplnil podmienky vychádzajúce z Verejného obstarávania a preto súťaž bola 

vyhodnotená ako neúspešná a pristúpilo sa k rokovaciemu konaniu v zmysle zákona 

o verejnom obstarávaní. Po rokovaní so spoločnosťou FIAT bola uzavretá predbežná 

zmluva na zakúpenia vozidla  FIAT DUCATO L2 za cenu 31 440,00 €. Predpokladané 

dodanie vozidla by malo byt v mesiaci august až september  2022. Úpravu ceny poslanci 

schválili v rámci bodu rokovania – Rozpočtové opatrenie č. 2. 

 

Hlasovanie: 

  za:      8            proti:             0                    zdržali sa:      0 

 

20. Odpredaj úžitkového motorového vozidla FIAT DUCATO, ev. č. BY585AS 

 

Čo sa týka odpredaja vozidla FIAT DUCATO, ktoré obec používa, starosta obce 

informoval poslancov o technickom stave uvedeného vozidla a vykonaných opravách. 

V súvislosti s plánovaným odpredajom bolo vyhotovené vyjadrenie spoločnosti JETA, 

s.r.o., Tomášikova 16550/3, 821 01 Bratislava, vypracoval Ing. Štefan Stanko, ktoré 

stanovilo hodnotu vozidla na 2 326,00 €. Cena znaleckého posudku bola 290 €. Poslanci 

OZ po vzájomnej dohode určili minimálnu predajnú cenu vozidla na 2700 €, schválili 

odpredaj  a poverili starostu obce vyhlásiť výzvu, ktorá bude uverejnená na stránke obce 

Kotešová, na úradnej tabuli, v miestnom rozhlase a v masovokomunikačných 

prostriedkoch – v žilinskom večerníku, za účelom predloženia ponúk potencionálnych 

uchádzačov. Podrobné podmienky odpredaja budú uvedené vo výzve. Predpokladaný 

termín odpredaja uvedeného úžitkového motorového vozidla bude až v mesiaci august 

2022, najneskôr do lehoty  kúpy nového vozidla. 

 

 

Hlasovanie: 

 za:         8          proti:            0                     zdržali sa:      0 

 

21. Určenie rozsahu výkonu funkcie (úväzku) starostu obce Kotešová na celé funkčné 

obdobie 2022 - 2026 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ že k nadchádzajúcim komunálnym voľbám 

Obecné zastupiteľstvo je  povinné v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v lehote 90 dní pred dátumom konania 

volieb určiť a schváliť rozsah výkonu funkcie starostu obce resp. úväzok. Poslanci 

obecného zastupiteľstva po vyjadrení svojich názorov a postojov k danému bodu 

odsúhlasili na celé funkčné obdobie 2022 – 2026 rozsah výkonu funkcie starostu obce na 

plný úväzok s odôvodnením, že funkcia starostu v obci Kotešová a z toho vyplývajúcich 

povinností nemôže byť vykonávaná na čiastočný úväzok. Predpokladaný termín volieb do 

samospráv a Vyšších územných celkov by mal byť v sobotu dňa 22. 10. 2022. 

 

 

Hlasovanie: 

 za:       8           proti:            0                     zdržali sa:      0 

 

 

 



22. Určenie volebných obvodov a počet poslancov v nich do Obecného zastupiteľstva 

v Kotešovej na celé volebné obdobie 2022 - 2026 

 

Obecné zastupiteľstvo v zmysle §11 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov má povinnosť v stanovenom časovom limite určiť 

počet volebných obvodov a počet poslancov pre budúce volebné obdobie. Aj pri tomto 

bode sa či už poslanecký zbor, ako aj názor starostu zjednotil, keď po vzájomnej diskusii 

k predmetnému bodu dospeli prítomní k záveru, že zastúpenie občanov bude v obecnom 

zastupiteľstve tak ako doteraz  a OZ odsúhlasilo jeden volebný obvod a počet poslancov 

„9“ na celé volebné obdobie 2022 - 2026. 

 

 

Hlasovanie: 

 za:        8           proti:               0                  zdržali sa:      0 

 

23. Žiadosť o príspevok – Slovenský zväz telesne postihnutých Bytča 

 

Slovenský zväz telesne postihnutých ZO Bytča podal žiadosť o poskytnutie finančného 

príspevku na svoju činnosť, nakoľko jeho členmi sú aj občania obce Kotešová. Poslanci 

obecného zastupiteľstva schválili SZTP ZO Bytča finančnú príspevok vo výške 50,00 €.  

 

 

Hlasovanie: 

za:         8          proti:               0                  zdržali sa:      0 

 

 

24. Informácia a odsúhlasenie zámeru spracovania návrhu na Zmenu a doplnok č. 3 

k ÚPNO Kotešová 

 

Starosta obce informoval poslancov obce k navrhovanému zámeru Zmeny a Doplnku č. 

3, na základe schváleného návrhu poslancami OZ v Kotešovej, uznesením č. 77/2021, zo 

dňa 3. 12. 2021, ktoré vypracoval v grafickej podobe spracovateľ Zmeny a doplnku č. 3 

p. Ing. Arch. Krajč na základe podmienok plánovania a vyhotovenia územných plánov a 

v zmysle záväzných regulatívov ÚPN-O Kotešová, prijatých uznesením č. 17/2009, zo 

zasadnutia OZ v Kotešovej zo dňa 19. 6. 2009, pričom spracovateľ tejto zmeny 

územného plánu navrhuje dať v rámci urbanizmu do navrhovaných budúcich plôch 

výstavby aj územia, kde je miestna komunikácia, aby bola výstavba aj vždy na druhej 

strane, plne v súlade so záväznými regulatívmi ÚP.  Z tohto dôvodu vznikol v grafickej 

časti spracovateľa návrhu Zmeny a doplnku č. 3 k ÚPN-O Kotešová v lokalite Lán 

z priemyselnej zóny (pozemok p. MVDr. Petra Puškára) pri miestnej komunikácii, kde je 

plánovaná významná investičná stavba -  výstavba vodovodu a kanalizácie na základe už 

vydaného stavebného povolenia a v lokalite Sedliská (časť Kopanice) v navrhovanej časti 

grafického návrhu nad plánovanou prístupovou komunikáciou na výstavbu rodinných 

domov. Tento návrh spracovateľa bol nad rámec návrhu poslancov na zmenu územného 

plánu, ktorý navrhli zmeniť uznesením zo dňa 3. 12. 2021. Preto starosta obce dal 

hlasovať o tomto návrhu. Poslanci hlasovaním odmietli nadpolovičnou väčšinou prijať 

tento návrh na ďalšie spracovanie.  

 

Hlasovanie: 

za:         4         proti:              3                   zdržali sa:      1 

       



Na základe uvedeného následne bol predložený poslanecký návrh, aby tieto plochy sa dali 

do návrhu Zmeny a Doplnku č. 3 aspoň ako výhľadové plochy budúcej výstavby 

rodinných domov tak, aby nebol zmarený verejný záujem v Lokalite Lán a to z dôvodu 

rozšírenia miestnych komunikácií, ktoré sú úzke a bude ich potrebné rozšíriť, ako aj 

s dôvodu, aby nebola zmarená významná investičná akcia s dôrazom na ochranu 

životného prostredia - výstavba vodovodu a kanalizácie v tejto lokalite a taktiež, aby boli 

dodržané záväzné regulatívy územného plánovania. Preto navrhol prítomným poslancom 

zmeniť/upraviť v grafickej časti spracovateľa návrhu Zmeny a doplnku č. 3 k ÚPN-O 

Kotešová v lokalite Lán z priemyselnej zóny pri miestnej komunikácii a v lokalite 

Sedliská (časť Kopanice) z navrhovanej časti nad plánovanou prístupovou komunikáciou 

na výstavbu rodinných domov na výhľadovú výstavbu rodinných domov. Uvedený návrh 

bol schválený nadpolovičnou väčšinou a takto bude odovzdaný spracovateľovi na ďalšiu 

realizáciu. 

 

Hlasovanie: 

za:         5          proti:              0                   zdržali sa:      3 

 

Ďalej starosta uviedol, že po skončení vypracovania grafickej časti návrhu na Zmenu 

a Doplnok č. 3 k ÚPN-O Kotešová, bude vypracovaný dokument k tejto zmene a to 

záväzné regulatívy a potom bude celý tento celok odovzdaný obstarávateľovi Zmeny 

a Doplnku č. 3 Ing. Arch Jánovi Burianovi, s ktorým bude podpísaná Zmluva o dielo 

a následné začne proces obstarávania tejto zmeny. Potom budú vyhodnotené pripomienky 

v rámci prerokovania Zmeny a Doplnku č. 3, bude vypracované Všeobecné záväzné 

nariadenie, ktoré bude v najbližšom zastupiteľstve schválené a bude vyvesené 

a zverejnené po dobu 30 dni. Potom bude potrebné ešte urobiť oznámenie na Okresný 

úrad odbor výstavby a bytovej politiky a Ministerstvo dopravy a výstavby SR. 

Predpokladaný termín ukončenia tohto procesu sa očakáva v mesiaci november 2022. 

Predpokladaná cena na túto zmenu sa odhaduje vo výške 9800.-€. Starosta uviedol, že ku 

dňu 15. 1. 2022 podal žiadosť o dotáciu na Ministerstvo dopravy a výstavby SR na sumu 

vo výške 3980.-€.  

 

 

25. Rôzne 

 

 

a) Informatívna správa k projektu „Vybudovanie športovo – oddychovej zóny 

v obci Kotešová“ 

 

Starosta obce informoval poslancov o tom,  že  územné a  stavebné konanie k projektu  

„Vybudovanie športovo – oddychovej zóny v obci Kotešová“  čaká na ukončenie procesu 

EIA, ktorý nariadil Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životne prostredie. V rámci 

oznámenia o začatí správneho konania vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov tejto 

činnosti na životné prostredie, ktoré bolo zverejnené na portáli enviroportal.sk sa za účastníka 

konania prihlásilo Združenie domových samospráv a vznieslo určité námietky. Je 

pravdepodobné, že celý proces sa opäť zdrží, nakoľko je predpoklad, že bude potrebné 

niektoré časti zámeru prepracovať. Poslanci OZ informatívnu správu k uvedenému projektu 

zobrali na vedomie. Proces EIA navýši celkový rozpočet projektovej dokumentácii pre 

územné rozhodnutie a stavebné povolenie o minimálnu sumu 2400.-€ a predpokladaný termín 

právoplatného stavebného povolenia sa očakáva v mesiaci jún – júl 2022 a až potom sa 

môžeme uchádzať o výzvy. 

 



b) Informatívna správa k projektu Výstavby detského ihriská v časti Buková  

 

Starosta obce informoval prítomných poslancov, že v mesiaci december 2021, bol podaný 

projekt v rámci výzvy Ministerstva práce, sociálnych veci a rodiny na detské ihrisko v časti 

Buková vedľa plánovanej cyklotrasy. Jednalo by sa o výstavbu detského väčšieho ihriská 

v rátane dopadových plôch, pričom hodnota projektu je vo výške 55000.-€ a spoluúčasť obce 

je vo výške 10 %. Ak budeme v tomto projekte úspešní, tak potom bude prijaté uznesenie, 

kde budú zapracované finančné prostriedky do rozpočtu v rátané spoluúčasti.  

 

c) Žiadosť o vyasfaltovanie prístupovej komunikácie – Marek Hunčík 

 

Pán Marek Hunčík a Jakub Rástočný žiadajú obec o vyasfaltovanie miestnej komunikácie 

popri ich rodinných domoch v časti obce Záhumnie, konkrétne v úseku od rodinného domu p. 

Juraja Chrumka cez uličku popri poľnohospodárskom družstve smerom k bytovému domu č. 

162. Starosta obce v tejto súvislosti uviedol, že podobných úsekov v obci, ktoré je potrebné 

vyasfaltovať je viac, napr. v Oblazove ulica okolo p. Friščáka, odbočka z hlavnej cesty na 

Kopanice, chodník vrátane odstavnej plochy v materskej škole a chodník pre peších na 

Bukovej, ktorý sa bude napájať na cyklotrasu. Poslanci OZ sa zhodli v názore, že všetky 

uvedené plochy by sa mali postupne vyasfaltovať, záleží však od toho aké budú reálne 

možnosti financovania, nakoľko sa značne navýšili ceny za asfaltovanie ale aj všetky ostatné 

stavebné a zemné práce. Starosta obce navrhol, že dá vypracovať predbežnú kalkuláciu na 

všetky úseky a poslanci OZ v priebehu roka rozhodnú v akom poradí a kedy sa budú 

jednotlivé úseky realizovať. 

 

 

d) Žiadosť o vrátenie majetku – Michal Pauček 

 

Pán Michal Pauček dňa 18.01.2022 podal na obecný úrad žiadosť o navrátenie dedičstva po 

poručiteľovi Vincentovi Brezovskom. Na tento list mu obec odpísala, že jeho žiadosť bude 

posunutá do rokovania obecného zastupiteľstva, nakoľko sa jedná o majetok obce. Dňa 

31.01.2022 dol od p. Paučka doručený ďalší list, v ktorom žiada, aby mu obec vrátila 

nehnuteľnosti, ktoré jeho predkom zobral štát. Svoju požiadavku odôvodňuje tým, že obec je 

nástupcom Miestneho národného výboru a teda je zodpovedná na chyby svojich 

predchodcov. Starosta najprv prítomným poslancom obce prečítal obidva listy v plnom znení 

a potom vysvetlil prítomným poslancom a p. Paučkovi, že obec Kotešová v súčasnosti nemá 

„tieto majetky“, ktoré požaduje vrátiť p. Pauček od obe na liste vlastníctva a teda o týchto 

pozemkoch ani budovách o ktoré sa pánovi Paučkovi jedná, nemôže rozhodovať. Obec 

Kotešová môže rozhodovať iba o majetku, ktorý ma na liste vlastníctva v zmysle Zásad 

hospodárenia s majetkom obce, Všeobecne záväzného nariadenia obce Kotešová č. č. 6/2015 

o odpredaji, zámene a  nájme nehnuteľného majetku v obci Kotešová, účinného od 1. 1. 2020, 

ako aj  v zmysle Zákona č. 138/1991  Zb.  o majetku obce. V uvedenom prípade starosta a ani 

poslanci nemôžu rozhodnúť o prevode majetku, ktorý nemajú na liste vlastníctva, obec nie je 

orgánom činným v trestnom konaní, aby orgány obce mohli posúdiť trestno-právnu rovinu 

a nie sú ani sudcovia, aby  mohli rozhodnúť v mene republiky rozsudkom o vine a nevine, 

ako aj o odškodnení žiadateľa p. Paučka. Následne na to starosta otvoril diskusiu, kde prof. 

Ing. Jozef Jandačka, PhD, p. Paučkovi potvrdil slová p. starostu o správnosti postupov zo 

strany obce a pokiaľ nie je spokojný, aby sa obrátil na súd. Takisto aj poslanec p. Miroslav 

Hájek mu toto prezentoval. Na to dostal slovo p. Pauček a povedal, že starosta nemá pravdu, 

že tu sa nejedná len o dom, ale aj iné veci. Pritom počas diskusie začal hovoriť namiesto jeho 

nárokov na vrátenie majetku o vodnej ploche na jazere a o zákonnosti jeho vzniku 

a povolenia. Na to starosta obce mu povedal, že toto nemá súvis s predmetom jeho žiadosti 



a na to starostovi povedal, že ty čo sa smeješ ako „ chumaj „ a začal slovne urážať starostu 

prítomných poslancov, vrátane prítomnej hlavnej kontrolórky p. Bc. Šípkovej, ktorá keď mu 

odpovedala, že starosta ma pravdu, že obec môže rozhodovať o majetku iba v zmysle 

zákonov. P. Pauček jej na to s výkrikom povedal „že ty čo chceš súdružka“, na to mu p. 

hlavná kontrolórka oznámila, že  ona je zodpovedná za kontrolu majetku obce. Poslankyňa 

Ing. Elena Šuteková uviedla, že forma a spôsob prezentácie ako aj úroveň správania p. 

Paučka je neakceptovateľné, čo významným spôsobom dehonestuje úroveň rokovania OZ, 

pričom je takéto konanie  v rozpore so zákonom o obecnom zriadení. Starosta na to povedal, 

že nech sa p. Pauček ako oprávnená osoba obráti na súd SR a tam nech sa domáha svojich 

práv, a ak bude obci predložený právoplatný rozsudok  v mene republiky, potom obec bude 

konať. Starosta potom ukončil v tomto bode rozpravu, nakoľko zo strany žiadateľa to nemalo 

žiadnu opodstatnenú argumentáciu, iba útočný tón na prítomných poslancov a hostí. 

 

 

26. Diskusia 

 

a) Bod diskusia bol bez príspevkov 

 

 

27. Návrh na uznesenie 

 

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Elena Šuteková. Poslanci  

obecného   zastupiteľstva  schválili   návrh   na   uznesenie,  z  ktorého vyplývajú 

jednotlivé   Uznesenia obecného zastupiteľstva v Kotešovej. 

 

28. Záver 

 

Nakoľko boli všetky body programu vyčerpané a poslanci obecného zastupiteľstva nemali 

viac otázok a pripomienok, starosta obce poďakoval poslancom a ostatným prítomným za 

účasť a rokovanie Obecného zastupiteľstva v Kotešovej vyhlásil za ukončené.  

 

 

 

 

 

V Kotešovej, 02.03.2021                                                   ................................................... 

                                                                                                PhDr. Mgr. Peter Mozolík 

                                                                                                        starosta obce 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

Anna Melotová                                                                    ..................................................... 

 

 

Ján Tichý                                                                              .................................................... 

                

Zapisovateľka: 

Lýdia Frolová                                                                       ................................................... 

 
Vyvesené: 04.03.2022 

Zvesené:   19.03.2022                                              

 


