
ZÁPISNICA č. 2/2014 

 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotešovej,  konaného dňa 06.03.2014 

 

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. Žiadosť firmy UNICO, s.r.o. o vydanie záväzného stanoviska k vydaniu 

rozhodnutia o využití územia pre dobývanie nevyhradeného nerastu - 

štrkopieskov 

6. Kontajnerová prekládková stanica Kotešová 

7. Rôzne 

8. Diskusia 

9. Návrh na uznesenie 

10. Záver 

 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

 

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

obce, ktorý privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva a hlavnú kontrolórku obce p. 

Jozefu Šipkovú. 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 Jána Tichého a Jaroslava Hozáka. 

 

3. Voľba návrhovej komisie 

 

Do návrhovej  komisie  starosta  obce navrhol  poslancov Jozefa Rybárika a  Milana Chrásta. 

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. 

Vyzval poslancov OZ na predloženie ďalších návrhov na  doplnenie alebo zmenu programu. 

Keďže neboli prednesené žiadne doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy k programu rokovania zo 

strany poslancov, starosta obce dal hlasovať o schválení programu zasadnutia OZ ako celku. 

 

 

Hlasovanie:  

   

za:          7            proti:            0         zdržali sa:       0 



5. Žiadosť firmy UNICO, s.r.o. o vydanie záväzného stanoviska k vydaniu rozhodnutia 

o využití územia pre dobývanie nevyhradeného nerastu – štrkopieskov 

 

Zástupca firmy UNICO, s.r.o. Ing. Ján Radena doplnil pôvodnú žiadosť o podklady, ktoré 

potvrdzujú predpoklad získania návozového materiálu – zeminy, ktorá by bola použitá na spätný 

zásyp po vyťažení. Ďalej ponúkol obci ďalšie benefity, ako napr. sponzorovanie obecného 

futbalového klubu vo výške 1 000 eur ročne, navýšenie sponzorského príspevku z pôvodných 

50 000 na 60 000 eur alebo príspevok 70 000 eur na opravu ciest po vybudovaní kanalizácie. Ďalej 

je ochotný zamestnať 10 ľudí z obce. Poslanci obecného zastupiteľstva dlho zvažovali tieto 

ponuky. Jednotlivo rozoberali negatívne stránky ťažby v danej lokalite a dopad tejto činnosti na 

životné prostredie a obyvateľov v porovnaní s ponúkanými benefitmi. Opätovne prehodnotili 

riziká, ktoré vyplývajú z ťažby ako napríklad: vznik ďalšej vodnej plochy, narušenie terénu by 

mohlo vyvolať zmeny stavu, správaní sa a hladiny podzemných vôd v katastri obce, aj napriek 

opätovnému zavezeniu náhradným materiálom, lokalita už nenadobudne pôvodný stav, potenciál 

lokality spočíva v lepšom využití aj vzhľadom na to, že v územnom pláne obce je táto časť určená 

na ľahký priemysel, teda vybudovanie prevádzok ľahkého priemyslu, ktoré by tiež umožnili 

zamestnať obyvateľov obce a nedošlo by k takému rozsiahlemu zásahu do krajiny, samotná ťažba 

by mala vplyv na obyvateľov žijúcich v blízkosti, kedy aj napriek použitiu najnovších technológií  

by boli čiastočne vystavení prachu a hluku. Po dlhotrvajúcej diskusii starosta obce vyzval 

poslancov, aby hlasovali o vydaní súhlasného stanoviska k vydaniu rozhodnutia na ťažbu 

štrkopieskov v danej lokalite. 

 

 

Hlasovanie: 

 

za:        3            proti:        3           zdržali sa:     3 

 

Vzhľadom na to, že v hlasovaní nebol prejavený súhlas nadpolovičnej väčšiny poslancov OZ, 

uznesenie k tomuto bodu  nebolo prijaté. Možno len konštatovať, že poslanci OZ svojim 

hlasovaním rozhodli, že Obec Kotešová nevydá firme UNICO, s.r.o. súhlas k vydaniu rozhodnutia 

o využití územia pre dobývanie nevyhradeného nerastu – štrkopieskov na parcele  C-KN  č. 

1942/51 v k. ú. Kotešová. 

 

 

 

6. Kontajnerová prekládková stanica Kotešová 

 

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie zvolal na termín 6.3.2014 o 10:00 

dotknuté subjekty na prejednanie rozsahu hodnotenia činnosti „Kontajnerová prekládková stanica 

Kotešová“, ku ktorej už obec Kotešová vydala dňa 25.03.2013 nesúhlasné  stanovisko. V ten istý 

deň investor DOPRAVEX, s.r.o. doručil na vyššie uvedený úrad oznámenie o tom, že ustupuje od 

realizácie projektu „Kontajnerová prekládková stanica Kotešová“. Z toho dôvodu je táto záležitosť 

bezpredmetná  a uzavretá. Poslanci obecného zastupiteľstva túto informáciu zobrali na vedomie. 

 

 

      Hlasovanie: 

 

za:         9            proti:          0         zdržali sa:     0 

  

 

7. Rôzne 

 

 

a) Kanalizácia v obci Kotešová 

 



Starosta obce informoval poslancov, že dňa 05. marca dostala obec list od Severoslovenských 

vodární a kanalizácií, a.s., v ktorom  oznamujú, že Európska komisia schválila finančný príspevok 

na zabezpečenie projektu „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd 

v okrese Bytča“. V súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania a predpoklad zahájenia prác 

je v polovici mája 2014. Predpokladané ukončenie prác je koncom roka 2015. Obec Kotešová 

bude občanov o tomto projekte informovať prostredníctvom verejného zhromaždenia, kde 

zástupcovia spoločnosti SEVAK, a.s. oboznámia občanov s možnosťami napojenia na vodovod 

a kanalizáciu a zodpovedia konkrétne otázky. Potom bude obec spolupracovať s uvedenou 

spoločnosťou pri uzatváraní zmlúv o budúcej zmluve o pripojení na verejný vodovod 

a kanalizáciu, aby bolo možné zabezpečiť plánovaný rozsah napojenia obyvateľov na 

novovybudované vodovody a kanalizácie. Poslanci obecného zastupiteľstva informáciu 

o kanalizácii v obci Kotešová zobrali na vedomie. 

 

 

      Hlasovanie:  

 

       za:              9           proti:           0                zdržali sa:      0 

 

 

b) Vysporiadanie prístupovej cesty k cintorínu v dolnej časti obce Kotešová 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ o tom, že jeho snahou je vysporiadať prístupovú 

komunikáciu k domu smútku na dolnom cintoríne, aby bolo možné zapísať dom smútku na list 

vlastníctva, nakoľko minulý tok prebehla dodatočná kolaudácia.  Vlastníci pozemkov najskôr 

prisľúbili, že pristúpia na dohodu, avšak teraz požadujú 30 eur za m² čo by celkovo činilo 14 000 

eur. Starosta obce navrhol ešte variantu vypracovania nového GO s prístupovou cestou a vchodom 

od podchodu. Poslanci obecného zastupiteľstva sú za to, aby sa v tejto veci ešte počkalo a nový 

geometrický plán sa nerobil. 

 

 

      Hlasovanie:  

 

       za:           9              proti:            0               zdržali sa:      0 

 

 

c) ÚP obce – riešenie prístupových komunikácií 

 

Starosta obce informoval poslancov o tom, že niektorí občania sa sťažujú na to, že narastá 

výstavba nových domov v častiach obce, kde nie sú vybudované riadne cesty čo spôsobuje 

komplikácie v doprave do uvedených častí a tiež narúša medziľudské vzťahy medzi obyvateľmi 

v daných lokalitách. V tejto súvislosti uviedol, že individuálna bytová výstavba prebieha 

v častiach, ktoré sú na to vymedzené v územnom pláne obce. Územný plán bol schvaľovaný podľa 

platných predpisov a je v ňom zakotvené, že obec v daných častiach nebude riešiť infraštruktúru 

a prístup prípadným stavebníkom. V stavebnom konaní sa stavebník zaväzuje zabezpečiť si 

prístup aj pripojenia na potrebné siete a to individuálne podľa potrieb a možností. Obec nemá 

povinnosť riešiť záujmy jednotlivcov. Poslanci obecného zastupiteľstva sú tiež toho názoru, že 

obec má podporiť záujem občanov o výstavbu domov avšak za vyššie uvedených podmienok. 

 

 

      Hlasovanie:  

 

       za:             9            proti:             0              zdržali sa:     0 

 

 

 



8. Diskusia 

 

Bod diskusia bol bez príspevkov. 

 

 

9. Návrh na uznesenie 

 

Návrh na uznesenie predniesol  predseda návrhovej komisie Jozef Rybárik. Poslanci  obecného   

zastupiteľstva  schválili   návrh   na   uznesenie,  z  ktorého vyplývajú jednotlivé   Uznesenia 

obecného zastupiteľstva v Kotešovej. 

 

 

13. 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, 06.03.2014                                                   ................................................... 

                                                                                                PhDr. Mgr. Peter Mozolík 

                                                                                                         starosta obce 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

 

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

 

 

Jaroslav Hozák                                                                      .................................................... 

                 

 

 

Zapisovateľka: 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené: 11.03.2014 

Zvesené:   27.03.2014 


