
ZÁPISNICA č. 1/2013 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotešovej,  konaného dňa 08.02.2013 

 

 

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 uznesenia 
   6.   Územný plán obce Kotešová. 

   7.   Rozpočtové opatrenie starostu obce Kotešová č. 5/2012 

   8.   Všeobecne  záväzné  nariadenie obce Kotešová č. 1/2013 o výške    

         mesačného  príspevku  za pobyt dieťaťa v materskej škole a v školských   

         zariadeniach pri Základnej škole  s  materskou  školou  Kotešová 378. 

  9.    Všeobecne  záväzné  nariadenie  obce  Kotešová  č.  2/2013  o určení  

         výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na dieťa   

         školského zariadenia  zriadeného na území  a mimo územia obce  

         Kotešová. 

10.   Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej školy Kotešová zo dňa  

        1.7.2002 v úplnom znení. 

11.   Schválenie  prebytočného  majetku  obce Kotešová – zdravotné   

        stredisko, stavba súpisne číslo 339, zámer prevodu majetku na základe   

        dobrovoľnej  dražby. 

12.   Slovensko-poľský projekt cezhraničnej spolupráce. 

13.   Rôzne 

14.   Diskusia. 

15.   Návrh na uznesenie. 

16.   Záver. 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

 

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

starosta obce, ktorý privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva a pani  Mgr. 

Máriu Mihokovú - riaditeľku ZŠ a MŠ v Kotešovej. Hlavná  kontrolórka obce p. Jozefa 

Šipková sa ospravedlnila z dôvodu plnenia iných povinností. Rokovanie obecného 

zastupiteľstva viedol starosta obce. 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

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

zápisnice určil poslankyňu Ing. Elenu Šutekovú a poslanca Jozefa Rybárika. 

 

 

 

 

 



3. Voľba návrhovej komisie 

 

Do návrhovej  komisie  starosta  obce navrhol poslanca Ing. Jozefa Hlavoňa a poslankyňu 

Alžbetu Augustínovú. Obecné zastupiteľstvo  schválilo návrh na zloženie návrhovej 

komisie. 

 

Hlasovanie: 

 

za:      8              proti:           0                      zdržali sa:      0 

 

 

4. Schválenie programu rokovania 

 

Starosta obce predniesol poslancom OZ návrh programu rokovania obecného 

zastupiteľstva a zároveň doplnil program o body 6. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky obce Kotešová za rok 2012, 14. Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia 

s finančnými prostriedkami obce Kotešová, 15. Smernica starostu obce Kotešová č. 

1/2013 o Zásadách obce Kotešová pre tvorbu a použitie sociálneho fondu a bod 16. 

Pracovný poriadok obce Kotešová. Vyzval poslancov OZ na predloženie ďalších návrhov 

na  doplnenie alebo zmenu programu. Keďže poslanci OZ nemali doplňujúce ani 

pozmeňujúce návrhy, starosta obce dal hlasovať o doplnení programu zasadnutia OZ 

a schválenie programu zasadnutia OZ ako celku – vrátane pozmeňujúcich návrhov.  

 

 

Hlasovanie:  

   

za:      8               proti:        0              zdržali sa:       0 

 

 

5. Kontrola plnenia uznesení 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ o plnení jednotlivých uznesení 

z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva. Uznesenie č. 67/2012  bod 2, ktoré 

ukladá riaditeľke Základnej školy s materskou školou v Kotešovej pripraviť návrh 

opatrení na konsolidáciu v príjmovej časti a redukciu výdavkovej časti rozpočtu na rok 

2013 bude prerokované v bode 10. tohto zasadnutia. Starosta obce ďalej konštatoval, že 

všetky ostatné uznesenia boli splnené. Informáciu o plnení uznesení zobralo obecné 

zastupiteľstvo  na vedomie.  

 

 

Hlasovanie: 

 

za:        8             proti:           0           zdržali sa:      0 

 

 

 

6. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kotešová za rok 2012. 

 

Nakoľko sa  hlavná kontrolórka obce ospravedlnila, starosta obce predniesol poslancom 

obecného zastupiteľstva Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kotešová 



za rok 2012, ktorú je v zmysle zákona povinná predložiť obecnému zastupiteľstvu 

najmenej raz ročne. Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra bola v roku 2012 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 2012 zobrali na vedomie. 

 

 

Hlasovanie: 

 

za:            8           proti:         0            zdržali sa:        0 

  

 

7. Rozpočtové opatrenie starostu obce Kotešová č. 5/2013 

 

Poslankyňa Ing. Elena Šuteková oboznámila poslancov s rozpočtovým opatrením č. 

5/2012. Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej schválilo 25.11.2011 uznesením 72/2011 

rozpočet na rok 2012. Rozpočtové opatrenie nadväzuje na zmeny, ktoré boli vykonané 

rozpočtovými opatreniami 1-4/2012. Rozpočtovým opatrením č. 5/2012 dochádza 

k zmenám v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a to  zapracovaním  čiastok v príjmoch 

a výdavkoch účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, ďalej 

presunmi finančných prostriedkov medzi jednotlivými programami na základe reálnych 

potrieb a navýšením výdavkov v niektorých programoch v súlade so Zásadami 

hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Kotešová s poukazom na kompetencie 

starostu obce ako aj úpravou položiek, ktoré neboli naplnené a realizované podľa 

plánovaného rozpočtu. Plánované rozpočtové príjmy v roku 2012 vo výške 1 663 101,94 

€ úpravou rozpočtu rozpočtovými opatreniami  sú upravené na 1 436 732,60 €. Plánované 

rozpočtové výdavky v roku 2012 vo výške 1 634 893,78 € sú návrhom rozpočtového 

opatrenia č. 5/2012 upravené na 1 373 736,03 €. Konečný rozpočet po 5. zmene  rozpočtu 

v roku 2012 zostáva prebytkový vo výške 62 996,59 €. Tento bod programu bol 

prerokovaný aj na finančnej komisii, ktorá odporučili obecnému zastupiteľstvu zobrať 

rozpočtové opatrenie č. 5/2012 na vedomie bez pripomienok. Poslanci obecného 

zastupiteľstva rozpočtové opatrenie  č. 5/2012 zobrali na vedomie. 

 

 

Hlasovanie: 

 

      za:        8                proti:             0             zdržali sa:    0 

 

 

8. Územný plán obce Kotešová. 

 

V súvislosti s Územným plánom obce Kotešová starosta obce uviedol, že v prípade, že sa 

bude obec uchádzať o dotáciu na aktualizáciu územného plánu, je potrebné určiť si 

lokality, ktoré budú zahrnuté v žiadosti o poskytnutie dotácie na spracovanie 

územnoplánovacej dokumentácie. Starosta obce vymenoval jednotlivé záujmové lokality, 

pri ktorých je žiadosť prípadne iný druh záujmu na prehodnotenie zmeny využitia územia, 



ktoré je možné riešiť zmenou územnoplánovacej dokumentácie ( ďalej v texte len ÚPD) 

a vyzval poslancov OZ, aby bolo zachované pravidlo, že predmetom prerokovania budú 

jednotlivé lokality záujmových území samostatne  a aj hlasovanie o týchto lokalitách 

vykonať  za každú lokalitu samostatne.  

 

1. Lokalita L na Bukovej, ktorá sa týka žiadosti Spoločenstva majiteľov nezahrnutých do 

územného plánu obce, kde je požiadavka na zmenu územia na IBV.  Poslanci OZ 

odsúhlasili požiadavku na zahrnutie tejto lokality do zmeny spracovanie ÚPD v tejto 

lokalite. 

 

 

Hlasovanie:  

 

      za:     9                   proti:        0                  zdržali sa:    0 

 

2. Lokalita 6 na Bukovej, ktorá sa týka žiadosti pani Trúchlej, je charakterizovaná ako 

lokalita bez prístupovej komunikácie a inžinierskych sietí vo vlastníctve súkromných 

osôb. V tejto lokalite je výhľadovo predpoklad individuálnej bytovej výstavby, avšak 

momentálne poslanci obecného zastupiteľstva neodsúhlasili zmenu stavu v tejto lokalite. 

O požiadavke na zahrnutie tejto lokality do zmeny spracovania  ÚPD v tejto lokalite 

hlasovali poslanci obecného zastupiteľstva nasledovne: 

 

 

Hlasovanie: 

 

      za:           0             proti:            9              zdržali sa:  0 

 

 

3. Lokalita 4 Podlúčie, týkajúca sa žiadosti Ing. Jozefa Bučku a manželky. Poslankyňa 

Ing. Šuteková vyjadrila svoj názor, že v tejto lokalite je  síce predpoklad problémov 

s infraštruktúrou, ale vzhľadom na to, že v historickom vývoji zmien ÚPN došlo 

k pochybeniu, z čoho vyplynula skrivodlivosť voči príbuzným žiadateľov a pre čiastočnú 

elimináciu tejto skrivodlivosti, súhlasí so zmenou tejto lokality na IBV v obmedzenom 

rozsahu na parcele v zmysle žiadosti. Poslanec Prof. Ing. Jandačka PhD. uviedol, že pani 

Kuželová bola poškodená v inej lokalite, v ktorej je už požiadavka na zmenu odsúhlasená. 

Nesúhlasí so zmenou tejto lokality na IBV nakoľko je to kopec, ale aj z iných dôvodov, 

keďže je v obci dosť lokalít, kde je možné stavať rodinné domy. Okrem toho je 

presvedčený, že rozhodovanie v tomto smere by nemalo byť ovplyvňované súkromnými 

osobami, ktorých sa dané lokality týkajú. Starosta obce vyzval všetkých poslancov, aby 

každý k tejto lokalite vyjadril svoj názor. Poslanec Chrást súhlasí so zmenou tejto lokality 

na IBV,  poslanec Hlavoň súhlasí, poslanec Tichý súhlasí v prípade, že sa žiadatelia 

zaviažu, že náklady na vybudovanie inžinierskych sietí budú znášať sami, poslanec Hozák 

súhlasí, poslanec JUDr. Maslovský sa zdržal hlasovania nakoľko má podobný názor ako 

Prof. Ing. Jandačka PhD,  poslanec Rybárik súhlasí. Poslanci obecného zastupiteľstva 

o požiadavke na zaradenie tejto lokality do  zmeny spracovania ÚPD hlasovali 

nasledovne:  

 

Hlasovanie: 

      za:             7           proti:         0                 zdržali sa:    1 

      Poslanec Prof. Ing. Jozef Jandačka PhD. sa vzdal možnosti hlasovania. 



 

 

4. V Lokalite A za rodinnými domami v dolnej časti obce od súp. č. 347 (p. Hrtánek) po 

súp. č. 350 (p. Hariš), ktorá je v súčasnosti vedená ako územie pre dobudovanie 

občianskej vybavenosti  je návrh na zmenu lokality na individuálnu bytovú výstavbu. O 

tomto návrhu na zaradenie tejto lokality do  zmeny spracovania ÚPD hlasovali poslanci  

nasledovne: 

 

Hlasovanie: 

 

      za:         9               proti:         0                zdržali sa:    0 

 

 

5. Lokalita Záhumnie za p. Chrumkom. Pôvodný úmysel bol výstavba dvoch radov 

domov v tejto lokalite. Výhodou lokality sú vybudované inžinierske siete, avšak miestna 

komunikácia je nepostačujúca pre väčšie množstvo domov, hlavne v zimnom období. 

Majitelia pozemkov by museli odstúpiť minimálne 4 metre na vybudovanie miestnej  

komunikácie, alebo vybudovať cestu okolo firmy Omega. Poslankyňa Ing. Šuteková 

doplnila, že je potrebné už teraz myslieť na stav, aby sa vytvoril priestor pre dobudovanie 

miestnej komunikácie. Poslanec Prof. Ing. Jandačka PhD. podotkol, že všade, kde sa 

vytvorí komunikácia, vznikne tlak na ďalšiu výstavbu. Poslanci obecného zastupiteľstva 

o spracovanie zmeny v tejto lokalite na IBV a zaradenie tejto lokality do  zmeny 

spracovania ÚPD  hlasovali  nasledovne: 

 

Hlasovanie: 

 

      za:       7                 proti:           0               zdržali sa:    2 

 

      Ďalej poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali o možnosti vybudovania jedného radu   

      domov v tejto lokalite. 

 

Hlasovanie: 

 

      za:           6             proti:              0            zdržali sa:    1 

 

 

6. Lokalita Nivy A a C medzi Hliníkom a p. Balalom je momentálne vedená časť ako 

IBV s priľahlou občianskou vybavenosťou a časť výhľadovo na zástavbu. Na základe 

posúdenia stavu a možné urbanistického vývoj obce je predpoklad, že táto lokalita by 

mohla v budúcnosti najvýhodnejšie slúžiť na výstavbu bytových domov a iných objektov 

sociálnych služieb, preto je návrh na spracovanie zmeny v tejto lokalite z IBV 

s občianskou vybavenosťou a výhľadovej zóny na sociálnu a občiansku vybavenosť. 

Poslanec Prof. Ing. Jandačka PhD. uviedol, že je potrebné už teraz vymedziť, ktorá časť 

lokality bude slúžiť na výstavbu bytových domov a ktorá na sociálnu a občiansku 

vybavenosť.  Poslanci obecného zastupiteľstva o spracovanie zmeny v tejto lokalite na 

bytovú a sociálnu občiansku vybavenosť a zaradenie tejto lokality do  zmeny spracovania 

ÚPD  hlasovali nasledovne: 

 

Hlasovanie: 

      za:             9           proti:            0              zdržali sa:    0 



 

 

7.  Lokalita Lán, ktorá je vedená ako priemyselná zóna sú žiadosti viacerých občanov. 

Žiadosť Ing. Jána Radenu,  MUDr. Idy Šimovej, Ľubomíra Ďuriníka, Ing. Ján Trajčíka a 

žiadosť MVDr. Petra Puškára, ktorí majú v tejto lokalite záujem o individuálnu bytovú 

výstavbu. Starosta obce vymenoval riziká, ktoré by vznikli pri zastavaní tejto oblasti - ako sú 

potrebné vysporiadanie cesty, vybudovanie inžinierskych sietí, osvetlenia a pod. Vyzval 

poslancov obecného zastupiteľstva, aby sa k tejto lokalite vyjadrili jednotlivo.  

Poslankyňa Ing. Šuteková povedala, že doposiaľ nebol predložený súhrnný investičný zámer 

alebo štúdia,  v ktorej by sa majitelia alebo investori zaviazali, že vybudujú inžinierske siete 

a celú  infraštruktúru pre záujmové územie  a keďže majú zámer budovať v tejto časti väčší 

počet domov, schválením tohto zámeru sa vytvára pre obec riziko možných budúcich 

vyvolaných nákladov súvisiacich s dobudovaním  tohto územia na čo obec nemá v súčasnosti 

vlastné zdroje a zatiaľ ani nie možné predpokladať z čoho by to obec financovala.   

Pani MUDr. Šímová, ktorá bola prítomná, uviedla,  že p. Radena tvrdí, že takúto štúdiu 

predložil. Ing. Šuteková odpovedala, že p. Radena má komerčný záujem, preto je potrebné 

vytvoriť predpoklady, aby v rámci realizácie komerčne založeného projektu p. Radenu bola 

súbežne riešená komplexnosť vybavenia záujmového územia tak, aby obci nezostali záväzky. 

Ako príklad uviedla projekt - novovybudovanú zónu pre obytné domy v Svederníku. Poslanec 

Rybárik sa stotožňuje s názorom Ing. Šutekovej. 

Poslanec Prof. Ing. Jandačka PhD. vyjadril svoj názor, že nie je správne navodzovať stav pri 

ktorom žiadateľom po doplnení potrebných podkladov bude vyhovené, je potrebné vyjadriť sa 

v tom zmysle či obec chce presúvať výstavbu rodinných domov do tejto lokality alebo nie. 

Poslanec JUDr. Maslovský si myslí, že priemyselná zóna, resp. ľahký priemysel by priniesli 

obci väčší efekt ako zastavanie plochy domami. Okrem toho je presvedčený, že intenzívny 

nárast počtu obyvateľov by spôsobil obci ďalšie problémy, ako nedostatok kapacity škôlky a  

ostatných služieb. Poslanec Hozák, Tichý, Hlavoň, Chrást a Augustínová sú proti zmene 

lokality na IBV.   

Pani MUDr. Šímová sa vyjadrila, že nemá komerčný úmysel týkajúci sa výstavby domov, je 

ochotná túto pôdu obci ponúknuť, keďže z nej nemá úžitok. Poslanec Prof. Ing. Jandačka PhD. 

uviedol, že obec  by nemala všetky lukratívne pozemky zastavať domami, ale ponúknuť túto 

plochu investorovi. Starosta obce na to odpovedal, že obec stále hľadá investora, ktorý by 

v tejto lokalite vybudoval prevádzku ľahkého priemyslu, čím by vznikol príjem obci ako aj 

pracovné príležitosti pre občanov.  

Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali o zmene tejto lokality z priemyselnej zóny na IBV 

a zaradenie tejto lokality do  zmeny spracovania ÚPD nasledovne: 

 

 

Hlasovanie: 

 

 za:           0             proti:          9                zdržali sa:     0 

 

 

Na záver diskusie k jednotlivým záujmových územiam k Územnému plánu obce Kotešová sa 

poslanci obecného zastupiteľstva zhodli na tom, že súhlasia s podaním žiadosti o dotáciu na 

aktualizáciu územného plánu a návrhmi vyššie uvedených zmien. 

 

 

Hlasovanie: 

 

 za:           9             proti:            0              zdržali sa:      0 

 



 

9. Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej školy Kotešová zo dňa 1.7.2002 

v úplnom znení. 

 

Starosta obce zdôvodnil poslancom obecného zastupiteľstva potrebu vypracovania 

dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej školy Kotešová zo dňa 1.7.2002 a jej 

následných dodatkov 1 - 3, ktorá vyplynula nielen zo záverov kontroly vykonanej 

Najvyšším kontrolným úradom v obci Kotešová v priebehu roku 2012, ale aj 

z nevyhnutnej potreby odstránenia nedostatkov pretrvávajúcich z minulosti ako aj zmien 

vyplývajúcich z platnej legislatívy k 1. 1. 2013. Po zapracovaní potrebných náležitostí ako 

vyučovací jazyk, špecifikácia majetku, transformácia školského strediska záujmovej 

činnosti,  bude Zriaďovacia listina Základnej školy s materskou školou vydaná nová 

zriaďovacia listina v úplnom znení. Poslanci obecného zastupiteľstva  k tomuto bodu 

programu prijali uznesenie, ktorým schválili Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej 

školy Kotešová zo dňa 1.7.2012 a následných dodatkov  ako aj Zriaďovaciu listinu 

Základnej školy s materskou školou Kotešová 378 ako celok, poverili pracovníkov obce 

vypracovaním zriaďovacej listiny v plnom znení a zaslaním dokumentu v originály 

riaditeľke ZŠ s MŠ v Kotešovej a schválili zverenie majetku obce do správy školy.  

 

 

Hlasovanie: 

 

za:    9                   proti:           0              zdržali sa:     0 

 

  

10. Všeobecne záväzné nariadenie obce Kotešová č. 1/2013 o výške mesačného príspevku 

za pobyt dieťaťa v materskej škole a v školských zariadeniach pri Základnej škole 

s materskou školou Kotešová 378. 

 

Starosta obce predniesol poslancom návrh VZN č. 1/2013. Toto všeobecne záväzné 

nariadenie upravuje podrobnosti, výšku  a podmienky uhrádzania nákladov za pobyt 

dieťaťa v materskej škole, v školskej jedálni pri ZŠ s MŠ, za pobyt v školskom klube 

a centre voľného času pri základnej škole. Ďalej stanovuje podmienky zníženia alebo 

odpustenia tohto poplatku. Poslankyňa Ing. Šuteková dodala, že je potrebné, aby 

riaditeľka školy ešte vydala vnútorný predpis, ktorý vymedzí kategorizáciu krúžkov 

fungujúcich v Centre voľného času pri ZŠ s MŠ v Kotešovej  a výšku príspevku na 

jednotlivé krúžky, vrátane podmienok úľav a odpustenia príspevku. 

Poslanec Prof. Ing. Jandačka PhD. oslovil riaditeľku Základnej školy s materskou školou 

v Kotešovej, aby poslancov obecného zastupiteľstva oboznámila s výsledkami návštevy 

vedenia obce v škole, aké opatrenia škola pripravila na zníženie predpokladaných 

výdavkov keďže strediská školy vytvárajú  stratu, ktorú škola nemá z čoho zaplatiť 

a koľko finančných prostriedkov sa usporí úpravou poplatkov za jednotlivé strediská 

školy.  

Riaditeľka školy Mgr. Mária Mihoková vysvetlila poslancom, že hľadajú spôsoby úspory 

výdavkov ako aj možnosti ďalších príjmov. Uvažovali o možnosti varenia pre občanov, 

príprave desiaty pre deti alebo príležitostného pečenia. Keďže kuchárky sú vyťažené, 

museli by túto prácu vykonávať nadčas a bolo by potrebné im upraviť platy. Varenie pre 

občanov by nebolo rentabilné, nakoľko je v obci konkurencia p. Žilinčár, ktorý ponúka 

túto službu za nižšiu cenu. Ďalej pani Mgr. Mihoková vysvetlila, že rozšírili kapacitu 

školského klubu, aby vyšli v ústrety občanom. V prípade, že by bolo v školskom klube iba 



jedno oddelenie, ušetrili by náklady na pracovnú silu. Toto opatrenie by však muselo byť 

zo strany zriaďovateľa. Vzhľadom na to, že by boli poškodení občania, nepodporuje 

takéto opatrenie ani obec ani škola.  

Ďalej pani riaditeľka uviedla, že mzdy pracovníkov školy nie je možné znížiť, lebo sú 

určené na základe tabuliek.  Výdavky na chod školy rovnako nie je možné znížiť. 

V zmysle zákona nie je možné, aby škola použila prostriedky z preneseného výkonu 

štátnej správy na krytie nákladov v rámci originálnych školských kompetencií. Zmenou 

členenia výdavkov na jednotlivé prevádzky sa neznížia celkové náklady. Riaditeľka školy 

nevidí východisko kde by sa dalo ušetriť, je presvedčená, že normatívy pre školskú 

jedáleň a školský klub sú poddimenzované a nevykrývajú skutočné náklady.  

Prof. Ing. Jandačka PhD. ďalej uviedol, že je predpoklad, že tento rok bude príspevok na 

stredisko záujmovej činnosti ešte nižší, teda strata sa bude zvyšovať. Obec prispieva škole 

maximálnou výškou, ktorú jej určuje zákon i napriek tomu, že podielové dane sa 

nenapĺňajú. Obec nemôže vykrývať stratu školy, lebo by ohrozila vlastný chod. Ďalej 

Prof. Ing. Jandačka požiadal p. riaditeľku, aby vedúca školskej jedálne predložila do 

ďalšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva analýzu pokrytia výdavkov na nákup 

potravín a príjmov z výberu za obedy.  

Poslankyňa Ing. Šuteková ubezpečila poslancov, že obec sa bude naďalej tomuto 

problému venovať a v spolupráci so školu hľadať riešenie.  

      Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali o návrhu VZN č. 1/2013. 

  

 

      Hlasovanie: 

 

za:        9                 proti:          0                zdržali sa:     0  

 

11. Všeobecne záväzné nariadenie obce Kotešová č. 2/2013 o určení výšky dotácie na 

mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia 

zriadeného na území a mimo územia obce Kotešová. 

 

Starosta obce oboznámil poslancov s VZN č. 2/2013. Toto všeobecne záväzné nariadenie 

určuje spôsob, výšku a termín poskytnutia finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 

materskej školy, ktorá je súčasťou základnej školy, školského klubu detí pri základnej 

škole, zariadenia školského stravovania pre žiakov základnej školy s materskou školou – 

školskej jedálne pri ZŠ a MŠ, centra voľného času pri základnej škole zriadených na 

území obce, ktorých zriaďovateľom je obec Kotešová a centra voľného času s právnou 

subjektivitou mimo zriaďovateľskej pôsobnosti, ako aj mimo územia obce Kotešová 

a ktoré je na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 

zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.  

Poslankyňa Ing. Šuteková doplnila, že toto všeobecne záväzné nariadenie zohľadňuje 

novelizáciu zákona a zmeny vyplývajúce zo zmien nariadenia vlády 668/2008. Je 

doplnené v § 3 o bod 3, ktorý hovorí, že Obec Kotešová nebude poskytovať z rozpočtu 

obce dotáciu pre centrum voľného času – školské zariadenie s právnou subjektivitou 

v zriaďovateľskej pôsobnosti inej obce mimo územia obce Kotešová na základe doručenej 

žiadosti od zriaďovateľa ani pri splnení podmienok vyplývajúcich z tohto VZN -  dotáciu 

na dieťa s trvalým pobytom na území obce Kotešová vo veku 5-15 rokov, ktoré sú vedené 

v iných centrách voľného času mimo zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kotešová.  Poslanci 

obecného zastupiteľstva hlasovaním VZN č. 2/2013 schválili. 

 

 



Hlasovanie: 

 

za:       9                proti:         0               zdržali sa:     0 

 

 

12.  Schválenie prebytočného majetku obce Kotešová – zdravotné stredisko, stavba 

súpisné číslo 339, zámer prevodu majetku na základe dobrovoľnej dražby. 

 

Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva so svojim zámerom predať 

budovu č. 339, ktorá je vo vlastníctve obce a momentálne slúži ako zdravotné stredisko. 

Vysvetlil, že budova je v havarijnom stave, steny sú navlhnuté, pivničné priestory 

zaplesnené, strecha preteká. Náklady na vykurovanie sú vysoké, vykuruje sa elektrickými 

pecami, ktoré priestor dostatočne nevyhrejú. Priestory sú pre zdravotné stredisko 

nevyhovujúce, na čo sa sťažujú občania aj detský lekár. Náklady na rekonštrukciu tohto 

domu by boli vysoké. Za peniaze získané predajom tejto nehnuteľnosti by sa 

zrekonštruovali priestory dolnej časti kultúrneho domu, kde by sa vytvorilo nové 

zdravotné stredisko s čakárňou a sociálnym zariadením (priestory bývalého second-handu 

p. Badovej), ďalej by sa upravili priestory vestibulu a chodby a zrekonštruovali priestory 

„baru“, ktorý by opätovne slúžil občanom na spoločenské podujatia (oslavy, kar, 

stretnutia, schôdze) s menším počtom účastníkov. Okrem toho, prínosom by bolo aj to, že 

služby pre občanov by boli sústredené v jednej budove.  

Poslanec Prof. Ing. Jandačka PhD. uviedol, že je potrebné uvažovať na tým, či budeme 

predávať majetok obce. Na druhej strane víta myšlienku rekonštrukcie týchto priestorov. 

Je presvedčený, že pokiaľ sa budú priestory kultúrneho domu prerábať na zdravotné 

stredisko, bude toto podliehať prísnejším normám, čo si vyžiada vyššie náklady na 

rekonštrukciu.  Nechce teraz rozhodovať o prebytočnosti majetku, lebo nie je isté, či suma 

z predaja nehnuteľnosti postačí  na vybudovanie zamýšľaných priestorov. Podľa neho je 

potrebné urobiť podrobnú analýzu predpokladaných výdavkov a uvažovať, či by nebolo 

možné vybudovať nové zdravotné stredisko z prostriedkov rozpočtu. 

Starosta obce odpovedal, že rozpočet je už zaťažený maximálne a v najbližšej dobe by 

takáto investícia nebola možná. Ďalej povedal, že požiada pána Ing. Eliáša, aby 

vypracoval odborné vyjadrenie o predpokladanej cene domu. Okrem toho požiada ďalších 

dodávateľov o nacenenie jednotlivých položiek; kúrenie, elektrina, vodoinštalácia, okná 

a pod. a správu predloží na nasledujúcom zasadnutí OZ. Starosta obce vyzval poslancov, 

aby sa vyjadrili k tomuto zámeru.  

Poslanec Chrást súhlasí s návrhom starostu obce. Poslanec Hlavoň má obavu, že 

nehnuteľnosť sa predá pod cenu, nakoľko je v zlom stave. Poslanec Prof. Ing. Jandačka 

PhD. opäť upozornil na to, že momentálne sa nejedná o cenu nehnuteľnosti, ale o to, či 

poslanci súhlasia s odpredajom majetku obce. Poslanec Tichý súhlasí s odpredajom domu 

a prikláňa sa tiež k názoru, že je potrebné vopred prepočítať, koľko by stála rekonštrukcia 

priestorov prízemia kultúrneho domu. Poslanec Hozák a poslankyňa Augustínová súhlasia 

s predajom. Poslanec JUDr. Maslovský súhlasí s predajom, nakoľko si myslí, že občania 

budú mať väčší prospech z novovybudovaných priestorov ako z budovy, ktorá je 

nevyhovujúca a chátra. Ďalej sa vyjadril, že suma, ktorú by obec dostala za predaj 

nehnuteľnosti záleží aj od toho, kto ju kúpi. Pre niekoho má cenu iba pozemok, iní  sú 

ochotní investovať aj do staršieho domu. Dôležité je, aby sa predaj uskutočnil 

transparentným spôsobom, aby občania nepochybovali o bezúhonnosti. Navrhuje zriadiť 

komisiu, v ktorej budú všetci poslanci a ktorá stanoví kritéria predaja, napr. aj to, aby bola 

nehnuteľnosť predaná za účelom rodinného domu, resp. aby bola vylúčená kúpa domu na 

účel podnikania. Poslanec Rybárik súhlasí s predajom. 



Poslankyňa Ing. Šuteková súhlasí s predajom vzhľadom na havarijný stav nehnuteľnosti 

a navrhuje, aby  sa o prebytočnosti tohto majetku a spôsobe a forme možného predaja 

rozhodlo na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva po predložení kalkulácie na 

rekonštrukciu priestorov prízemia kultúrneho domu.  

 

 

Hlasovanie: 

 

za:      9                 proti:           0              zdržali sa:     0 

 

 

13.  Slovensko-poľský projekt cezhraničnej spolupráce. 

 

Starosta obce predniesol poslancom obecného zastupiteľstva správu o Slovensko-poľskom 

projekte cezhraničnej spolupráce. Oznámil, že projekt bol schválený, avšak z projektu 

bola vypustená rekonštrukcia požiarnej zbrojnice a celkové náklady finančných 

prostriedkov vo výške 58 200,00 € boli ponížené na sumu 43 794,20 €. Na základe toho sa 

budú meniť náležitosti rozpočtu, čo bude opäť predmetom schvaľovania obecným 

zastupiteľstvom. V rámci projektu bude vybudované pódium za kultúrnym domom. 

Spoluúčasť obce na financovaní tohto projektu je 5 % z celkových nákladov. Poslanci 

obecného zastupiteľstva schválili realizáciu Slovensko-poľského  projektu cezhraničnej 

spolupráce za zmenených podmienok a uložili zamestnancom obce zapracovať zníženie 

nákladov projektu v Programovom rozpočte obce Kotešová na rok 2013. 

 

 

Hlasovanie: 

 

za:        9               proti:           0              zdržali sa:      0 

 

 

14. Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Kotešová. 

 

Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Kotešová sa 

vydáva z dôvodu zosúladenia predpisov a interných dokumentov ako Organizačný 

poriadok Obce Kotešová, Pracovný poriadok Obce Kotešová a Kolektívna zmluva, čo má 

priamy dopad aj na potrebu zapracovania zmeny do Zásad hospodárenia s finančnými 

prostriedkami obce. V § 20 sa pôvodný text nahrádza textom: „Dohodnutý prídel do 

sociálneho fondu sa tvorí vo výške 1,5 % v zmysle Smernice starostu obce č. 1/2013 (Zásady 

obce Kotešová pre tvorbu a použitie sociálneho fondu), ktorá tvorí prílohu č. 1 VZN Zásady 

hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Kotešová.“ (Pôvodná výška prídelu boli 2 %) 

Ostatné ustanovenia Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Kotešová 

zostávajú v nezmenenom znení. Poslanci obecného zastupiteľstva Dodatok č. 1 k Zásadám 

hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Kotešová schválili. 

 

 

Hlasovanie: 

 

 za:          9             proti:            0             zdržali sa:   0 

 

 



15. Smernica starostu obce Kotešová č. 1/2013 o Zásadách obce Kotešová pre tvorbu 

a použitie sociálneho fondu v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z.  o sociálnom fonde 

a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších 

predpisov. 

 

Starosta obce oboznámil poslancov s touto smernicou. Obec Kotešová doposiaľ nemala 

vypracovanú smernicu o tvorbe a použití sociálneho fondu. V uvedenej smernici sa hovorí 

o tvorbe, výške, vedení  a použití sociálneho fondu upravenom na podmienky obce 

v súvislosti s poskytovaní finančných príspevkov fondu. Ďalej hovorí o poskytovaní 

príspevku na stravné lístky, o poskytnutí jednorazovej odmeny pri príležitosti odchodu do 

dôchodku podľa dohodnutých podmienok kolektívnej zmluvy. Na základe tejto smernice 

môže štatutárny orgán v rámci sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov 

určiť príspevok zo sociálneho fondu. Poslanci obecného zastupiteľstva Smernicu starostu 

obce Kotešová č. 1/2013 o Zásadách obce Kotešová pre tvorbu a použitie sociálneho 

fondu v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z.  o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona 

č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov zobrali na vedomie. 

 

Hlasovanie: 

 

 za:           9            proti:              0           zdržali sa:     0 

 

 

16. Pracovný poriadok obce Kotešová. 

 

Starosta obce informoval poslancov o zmene Pracovného poriadku Obce Kotešová. 

Doteraz platný pracovný poriadok nezohľadňoval zmeny, týkajúce sa novelizácie 

Zákonníka práce, ani niektoré ustanovenia zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo 

verejnom záujme. Zámerom ostatných ustanovení pracovného poriadku je zlepšiť ako 

ochranu záujmov zamestnancov tak aj zamestnávateľa - obce a flexibilitu 

pracovnoprávnych vzťahov. Na základe toho bol vypracovaný nový Pracovný poriadok 

Obce Kotešová, ktorý rozpracováva ustanovenia súčasne platných právnych predpisov a 

je platný od 01.01.2013. Poslanci obecného zastupiteľstva zmenu Pracovného poriadku 

Obce Kotešová zobrali na vedomie. 

 

 

      Hlasovanie: 

 

 za:         9              proti:             0            zdržali sa:      0 

 

 

17. Rôzne 

 

a) Informatívna správa o ekonomicky oprávnených nákladoch v roku 2012 

v súvislosti so Všeobecne záväzným nariadením obce Kotešová č. 5/2012 

o poskytovaní opatrovateľskej služby a o spôsobe určenia úhrady za poskytovanú 

opatrovateľskú službu. 

 

Starosta obce  v zmysle zákona informoval poslancov obecného zastupiteľstva 

o ekonomicky oprávnených nákladoch v roku 2012 k VZN č. 5/2012 o poskytovaní 

opatrovateľskej služby a o spôsobe určenia úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu. 



Ekonomicky oprávnené náklady na klienta na deň v roku 2012 tvorili sumu 20,14 €,  

úhrada od klienta na deň činila 15,74 € a úhrada samosprávy na deň bola 15,74 €. Poslanci 

obecného zastupiteľstva túto správu zobrali na vedomie. 

 

 

Hlasovanie: 

 

za:        9               proti:          0               zdržali sa:   0 

 

 

b) Žiadosti občanov     
 

1. Žiadosti občanov – Ing. Milan Chorvát, Anna Ostrochovská – zriadenie klubu 

dôchodcov v obci Kotešová. 

 

Pán Ing. Milan Chorvát a Anna Ostrochovská podali žiadosť o súhlas so zriadením Klubu 

dôchodcov v obci Kotešová a zároveň o poskytnutie priestorov a príspevku na činnosť.  

Poslanci obecného zastupiteľstva prerokovali túto žiadosť a zhodli sa v názore, že je 

potrebné podporiť v obci aktivitu pre starších občanov. Súhlasia s pôsobením takéhoto 

klubu na území obce a s tým, aby klub dôchodcov využíval pre svoju činnosť  priestory 

Kultúrneho domu v Kotešovej.  

Poslanec Prof. Ing. Jandačka PhD. je toho názoru, že miestny klub dôchodcov by sa mal 

naviazať na vyššiu štruktúru, napr. Jednota dôchodcov, aby mohol čerpať podporu od 

štátu.  

V tejto súvislosti starosta obce uviedol, že sa informoval, na akom základe takéto 

organizácie  fungujú v iných obciach. V niektorých obciach podobné kluby fungujú na 

základe štatútu. Je potrebné vytvoriť im na začiatok podmienky a priestor, aby mohli 

začať fungovať a postupne sa rozhodnúť aká inštitucionálna štruktúra by bola 

najvhodnejšia pre ich existenciu. 

Poslanci OZ zároveň súhlasia s poskytnutím ročného príspevku na krytie nákladov 

súvisiacich s organizovaním rôznych aktivít na činnosť Klubu dôchodcov v Kotešovej vo 

výške 300,00 € v rámci Programu 7.1 – podpora kultúrnych podujatí z rozpočtu obce 

Kotešová.  

 

 

       Hlasovanie:  

 

        za:          9               proti:              0             zdržali sa:      0 

  

   

2. Žiadosti občanov – Peter Horčička – MO SRZ Bytča – žiadosť o finančný príspevok 

pre mládež na rybárske preteky v Kotešovej. 

 

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Bytča  podala žiadosť o finančný 

príspevok  pre mládež na rybárske preteky, ktoré sa každoročne konajú v Kotešovej. 

Poslanci obecného zastupiteľstva v Kotešovej sa zaoberali touto žiadosťou a rozhodli sa 

ju podporiť príspevkom vo výške 200,00 € v rámci Programu 7.4 – dotácia na šport 

z rozpočtu obce Kotešová. 

   

 



Hlasovanie: 

 

 za:          9             proti:            0             zdržali sa:     0 

 

 

c) Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce   

    k 31.12.2012 

 

Starosta obce podal poslancom obecného zastupiteľstva správu o inventarizácii majetku, 

záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2013, ktorá bola vykonaná na základe 

príkazu starostu obce zo dňa 06.12.2012 za účelom overenia ich skutočného stavu 

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 boli zistené rozdiely a to, že drobný hmotný majetok strediska Obecná 

knižnica nebol zaevidovaný v účtovnom stave. Tento bol ocenený reprodukčnou 

obstarávacou cenou a bol zaradený do evidencie drobného hmotného majetku. 

V Základnej škole s materskou školou bude v priebehu roka 2013 zavedená  evidencia 

drobného hmotného majetku na podsúvahovom účte v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. 

z. o účtovníctve a Smernicou č. 1/2012 o spôsobe operatívno-technickej evidencie 

drobných a krátkodobých predmetov.  

Bola schválená vyraďovacia komisia, ktorá prehodnotí návrhy jednotlivých čiastkových 

inventarizačných komisií na vyradenie opotrebovaného a nefunkčného majetku obce. 

V rámci opatrení do budúcnosti starosta obce pred začatím inventarizácie zvolá komisiu, 

kde budú vysvetlené pravidlá, aby nedochádzalo k nedorozumeniam v postupnosti  

vykonávania inventarizácie.  

 

 

Hlasovanie: 

 

 za:        9               proti:          0               zdržali sa:       0 

 

 

d) Detské ihrisko v areáli materskej školy. 

 

Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o prieskume, ktorý vykonal 

v súvislosti s možnosťami výstavby detského ihriska v areály materskej školy. Vzhľadom 

na to, že ihrisko musí byť certifikované, oslovil niekoľko firiem, ktoré sa zaoberajú 

kompletnou dodávkou ihrísk. Starosta obce navrhuje vybudovať ihrisko aj s podkladovou 

plochou z toho dôvodu aby mohlo byť využívané aj počas zimného obdobia. Podľa 

záujmu firma dodáva aj prvky ako sú hojdačky, preliezky a podobne. 

Mgr. Mihoková vyjadrila názor, že v materskej škole je v súčasnosti havarijný stav 

umyvárne čo považuje za dôležitejšie a prvoradé. Navrhuje budovať ihrisko na splátky 

a postupne dokupovať každý rok nejaký prvok. Okrem toho je v škôlke problém 

s vlhnutím steny, na čo starosta obce uviedol, že boli vykonané  odborné merania 

a zaslaná reklamácia firme I.B.S, ktorá bola zhotoviteľom zateplenia. Poslanec Prof. Ing. 

Jandačka navrhuje, aby sa prednostne riešil havarijný stav v škôlke a na výstavbu ihriska 

hľadali ďalšie možnosti. 

 



 

c) Spoluúčasť obce Kotešová na projekte Zvýšenie separácie odpadu v Bytči   

    a okolitých  obciach zameraných na zber biologicky rozložiteľného odpadu. 

 

Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o projekte pod názvom 

Zvýšenie separácie  odpadu v Bytči a okolitých obciach zameraných na zber biologicky 

rozložiteľného odpadu v rámci ktorého mesto Bytča oslovilo našu obec a ponúklo 

možnosť spoluúčasti na tomto projekte. V prípade spoluúčasti na tomto projekte by obec 

dostala zberné nádoby na biologický odpad, avšak nie je ďalej  doriešené, kto by tento 

odpad zberal a ďalej zhodnocoval. Starosta obce sa bude týmto projektom ďalej zaoberať 

z dôvodu zistenia ďalších podrobností a záväzkov vyplývajúcich z účasti na tomto 

projekte. Poslanec Prof. Ing. Jandačka PhD. uviedol, že mesto Bytča by malo predložiť 

kompletný projekt a pokiaľ nemáme povinnosť zo zákona separovať biologicky 

rozložiteľný odpad, počkať so zapojením sa do takéhoto projektu.  

 

1. Diskusia 

 

a) Poslanec JUDr. Maslovský sa spýtal či sa bude realizovať výrub topoľov v blízkosti 

rieky Rovňanky pri materskej škole. Starosta obce mu odpovedal, že touto otázkou sa 

obec bude zaoberať. Nakoľko sa výrub týka pásma pri vodnom toku, obec musí požiadať 

o súhlas na výrob Obvodný úrad životného prostredia.                            

 

2. Návrh na uznesenie 

 

Návrhy na uznesenia boli priebežne prednesené a postupne schvaľované. Predseda 

návrhovej komisie Ing. Jozef Hlavoň uviedol, že v priebehu rokovania OZ neboli 

doručené žiadne ďalšie návrhy a o všetkých predložených návrhoch na uznesenie bolo 

hlasované priebežne, z  čoho vyplývajú jednotlivé   Uznesenia obecného zastupiteľstva 

v Kotešovej. 

 

3.  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, 08. 02. 2013 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

 

Ing. Elena Šuteková                                                            ..................................................... 

 

 

Jozef Rybárik                                                                       .................................................... 

                 

 

Zapisovateľka: 

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


