
ZÁPISNICA č. 5/2022 

 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotešovej,  konaného dňa 14.12.2022 

 

 

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. 

5. Kontrola plnenia uznesení.  

6. Programový rozpočet obce Kotešová na roky 2023-2025 

7. Všeobecne záväzné nariadenie obce Kotešová č. 4/2022 o poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady 

8. Všeobecne záväzné nariadenie obce Kotešová č. 5/2022 o poplatkoch za poskytnutie 

služieb občanom 

9. Všeobecne záväzné nariadenie obce Kotešová č. 6/2022 o výške mesačného príspevku 

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

10. Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Kotešová č. 6/2015 

o odpredaji, zámene a nájme nehnuteľného majetku v obci Kotešová 

11. Smernica starostu obce Kotešová č. 1/2022 o zabezpečení stravovania zamestnancov 

obce Kotešová 

12. Odkúpenie kontajnerov na textil 

13. Príkaz na vykonanie inventarizácie majetku obce Kotešová 

14. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 

15. Odpredaj nehnuteľného majetku občanom  

16. Voľba člena rady školy za obec Kotešová 

17. Rôzne 

18. Diskusia 

19. Návrh na uznesenie 

20. Záver 

 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

 

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Kotešovej otvoril starosta obce PhDr. Mgr. Peter 

Mozolík, ktorý privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva, hlavnú 

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

v Kotešovej. Poslankyňa Anna Melotová  ospravedlnila svoju neprítomnosť na zasadnutí 

OZ z dôvodu PN. Rokovanie obecného zastupiteľstva viedol starosta obce PhDr. Mgr. 

Peter Mozolík 

 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

 



Starosta obce určil za zapisovateľku Lýdiu Frolovú. Za overovateľov zápisnice určil 

poslancov Petra Hadrbolca a Miroslavu Lukáčovú. 

 

3. Voľba návrhovej komisie 

 

Do návrhovej  komisie  starosta  obce navrhol poslancov  Ing. Mareka Čebeka a Igora 

Ostrochovského.  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. Vyzval poslancov OZ na predloženie návrhov na  doplnenie alebo zmenu 

programu. Keďže neboli prednesené  doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy, starosta obce 

dal hlasovať o   schválení programu zasadnutia OZ. 

 

 

Hlasovanie:  

 

za:         8             proti:          0           zdržali sa:       0 

 

5. Kontrola plnenia uznesení 

 

Starosta obce  konštatoval, že predchádzajúce zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo 

ustanovujúce a teda nevyplynuli z neho žiadne úlohy. Informáciu o plnení uznesení 

zobralo obecné zastupiteľstvo  na vedomie.  

 

6. Programový rozpočet obce Kotešová na roky 2023 – 2025 

 

Hlavná kontrolórka obce p. Jozefa Šipková predložila odborné stanovisko k návrhu 

rozpočtu Obce Kotešová na rok 2023 a viacročného rozpočtu na roky 2023 – 2025. Toto 

odborné stanovisko bolo vypracované v súlade s § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení, pričom vo svojom stanovisku skonštatovala, že Návrh 

programového rozpočtu bol spracovaný na základe predložených návrhov, ktoré boli 

spracované v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z.  o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. Pri spracovaní odborného 

stanoviska vychádzala z dvoch hľadísk a to zákonnosti predloženého návrhu a metodickej 

správnosti predloženého návrhu rozpočtu. Hlavná kontrolórka obce konštatovala, že návrh 

rozpočtu Obce Kotešová na rok 2023 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2023 – 2025 

je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, bol verejne 

sprístupnený spôsobom v obci obvyklým v zákonom stanovenej lehote. Na základe 

uvedených skutočností hlavná kontrolórka obce odporúča Obecnému zastupiteľstvu 

v Kotešovej predložený návrh Programového rozpočtu na rok 2023 schváliť a návrh  

viacročného rozpočtu na roky 2023 – 2025 zobrať na vedomie. Stanovisko hlavnej 

kontrolórky obce poslanci OZ zobrali a vedomie. Andrea Bujná oboznámila poslancov 



OZ s Programovým rozpočtom obce Kotešová na roky 2023 – 2025. Tento rozpočet 

rozdeľuje výdavky obce medzi jednotlivé programy a ich podprogramy. Je  zameraný na 

prezentáciu detailných informácií o jednotlivých druhoch  ako na strane príjmov, tak aj na 

strane výdavkov, zohľadňuje povinnosť spracovať rozpočet – rozdelenie príjmov 

a výdavkov podľa funkčnej, ekonomickej a rozpočtovej klasifikácie. V jednotlivých 

kapitolách – hlavne tabuľkovej časti je  rozvedené predpokladané plnenie rozpočtu ako aj 

vývoj rozpočtu  za predchádzajúce 2 roky. Vzhľadom na skutočnosť, že v čase prípravy 

Programového rozpočtu a pred jeho zverejnením neboli známe a zrejmé niektoré dôležité 

skutočnosti ako prognóza Ministerstva financií SR o výške podielových daní na rok 2023, 

vychádzalo sa pri zostavovaní rozpočtu z vývoja podielových daní tohto roku. Presná 

výška podielových daní na rok 2023 bude zapracovaná do rozpočtu  bezprostredne  po jej 

zverejnení. Starosta k investičným aktivitám na rok 2023 uviedol, že všetko bude záležať 

aj od napĺňania rozpočtu zo strany štátu. Predpokladá sa vybudovanie detského ihriska na 

Bukovej, doasfaltovanie niektorých komunikácií, doplnenie kamerového systému, 

zakúpenie technického vozidla a štvorkolky pre DHZ Kotešová, rekonštrukcia 

autobusovej zastávky v Oblazove, rekonštrukcia lávky v oddychovej zóne v hornej časti 

obce,  ale môže dôjsť aj k riešeniu iných pre obec dôležitých projektov v rámci rôznych 

dotácii, ku ktorým zatiaľ nie sú vyhlásené výzvy a to by malo za následok, to, že niektoré 

investičné zámery by sa nedalo naplniť. Rovnako bude potrebné vysporiadať sa 

s navýšením cien energií. Poslanci obecného zastupiteľstva Programový rozpočet obce 

Kotešová na roky 2023  hlasovaním schválili a návrh viacročného rozpočtu na roky 2023 

– 2025 zobrali na vedomie. 

 

      Hlasovanie: 

 

       za:          8             proti:              0            zdržali sa:        0 

 

 

7. Všeobecne záväzné nariadenie obce Kotešová č. 4/2022 o poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady 

 

 

Starosta obce informoval poslancov, že obec pristupuje k zvýšeniu poplatku za 

komunálny odpad v dôsledku legislatívnych zmien ktorými bolo ustanovené rozpätie 

výšky sadzieb poplatkov za uloženie odpadov. Nakoľko zberová spoločnosť už avizovala 

zvyšovanie ceny za uskladnenie odpadu, musíme aj my na tieto skutočnosti zareagovať, 

pretože obec musí nastaviť výšku poplatku  na osobu za rok tak, aby celkové náklady na 

vývoz komunálneho odpadu boli pokryté tvorcami odpadu a zároveň obec nesmie byť 

zisková. Podľa predbežných výpočtov bol poplatok stanovený na 0,095 € na osobu a deň, 

čo je 34,70 € na osobu ročne. V cene poplatku je zahrnuté uskladnenie na skládke, 

poplatok za odvoz a manipulačné poplatky, zberné nádoby a ostatné náklady na 

separovaný zber, ktoré nie sú hradené prostredníctvom Rozšírenej zodpovednosti 

výrobcov. V našej obci máme nastavený systém separovania všetkých zložiek odpadu. 

Naďalej zostáva potreba dôsledného separovania odpadu, nakoľko od percenta 

vyseparovaných zložiek sa odvíjajú sadzby za uskladnenie odpadu v ďalších rokoch. 

Rovnako sa upravujú, aj sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov 

a sadzby pre vývoz na základe žiadosti pôvodcu odpadu. Poslanci obecného 

zastupiteľstva Všeobecne záväzné nariadenie obce Kotešová č. 4/2022 o poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady hlasovaním schválili. 

 



      Hlasovanie: 

 

       za:          8             proti:           0               zdržali sa:        0 

 

 

8. Všeobecne záväzné nariadenie obce Kotešová č. 5/2022 o poplatkoch za poskytovanie 

služieb občanom 

 

V súvislosti s nárastom cien za energie obec Kotešová pristupuje k navýšeniu sadzieb za 

prenájom priestorov a poskytovanie služieb  pre verejnosť. Väčšina sadzieb za prenájom 

priestorov sa navyšuje o 20 €. Poslanci OZ prejednali nové znenie cenníka služieb, ktorý 

je prílohou tohto všeobecne záväzného nariadenia a navrhli ešte zvýšenie poplatku za 

vyhlásenie komerčného oznamu na 7 €. Okrem toho bol do uvedeného VZN doplnený 

poplatok za používanie symbolov obce. V tejto súvislosti sa poslanci dohodli, že na 

ďalšom zasadnutí OZ bude prerokovaný a doplnený Štatút obce, tak aby v ňom boli 

určené presné podmienky používania symbolov obce fyzickými osobami. Poslanci OZ 

hlasovaním schválili poslanecký návrh na zmenu poplatku hlasovaním a následne VZN 

ako celok. 

 

Hlasovanie: za poslanecký návrh 

   

za:         8            proti:          0           zdržali sa       0 

        

Hlasovanie: za VZN ako celok 

   

za:         8            proti:          0           zdržali sa       0 

 

 

9. Všeobecne záväzné nariadenie obce Kotešová č. 6/2022 o výške mesačného príspevku 

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

 

Starosta obce oboznámil poslancov s novým VZN, ktorým sa z dôvodu zmeny sadzieb 

určených štátom mení výška poskytnutej dotácie  pre úseky Materská škola, Školský klub 

detí, Školská jedáleň, Centrum voľného času. Navýšenie sadzieb za stravné je dané 

zákonom a konkrétne položky boli do VZN zakomponované na základe výpočtov školskej 

jedálne. Rovnako aj sadzby za ostatné druhy pobytov. Na základe dotazov poslancov 

ohľadne financovania krúžkov v Centre voľného času riaditeľka školy Mgr. Katarína 

Kasemová vysvetlila poslancom systém fungovania CVČ. Centrum voľného času je 

„inštitúcia“ zriadená obcou v škole za účelom poskytnutia zmysluplného využitia času 

detí mimo školského vyučovania. Je dotovaná štátom prostredníctvom poukazov, ktoré 

dieťa môže využiť (aj v iných centrách voľného času). Poplatok za krúžok je ako členské 

za využívanie služieb CVČ a je použitý na úhradu aktivít v krúžkoch. Celá táto služba je 

na báze dobrovoľnosti. Platba za jeden krúžok je 2 € za mesiac čo je 20 € za školský rok 

na jedného žiaka. Žiak platí za dva krúžky, tretí má bezplatne. Poslanci OZ k uvedenej 

téme zaujali stanovisko v tom zmysle, že celý systém je komplikovaný a je potrebné 

informovať rodičov tak, aby pochopili fungovanie aj zmysel Centra voľného času. 

Poslanci OZ  Všeobecne záväzné nariadenie obce Kotešová č. 6/2022 o výške mesačného 

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

času   hlasovaním schválili. 

 



      Hlasovanie: 

 

       za:         8              proti:            0              zdržali sa:       0  

 

 

10. Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Kotešová č. 6/2015 

o odpredaji, zámene a nájme nehnuteľného majetku v obci Kotešová 

 

Z dôvodu neustáleho nárastu trhovej  ceny pozemkov v obci sa menia aj podmienky 

predaja pozemkov vo vlastníctve obce, ktoré upravuje Všeobecne záväzné nariadenie 

6/2015 o odpredaji, zámene a nájme nehnuteľného majetku v obci. Dodatkom č. 2 

k uvedenému VZN sa  navyšujú ceny za odpredaj pozemkov a to v rozlohe do 50 m² na 

13,- € za 1 m², do 100 m² na 18,- € za m² a nad 100 m² trhová cena minimálne na úrovni 

50,- € za m² na základe dohody alebo znaleckého posudku. Poslanci OZ prerokovali túto 

problematiku a vyslovili názor, že navrhnuté navýšenie nie je dostatočné a poslaneckým 

návrhom určili ceny za odpredaj pozemkov a to v rozlohe do 50 m² na 15,- € za 1 m², do 

100 m² na 25,- € za m² a nad 100 m² trhová cena minimálne na úrovni 55,- € za m² na 

základe dohody alebo znaleckého posudku. Zmeny budú účinné od 01.01.2023 s tým, že 

do prechodných ustanovení zverejneného dodatku bude na základe poslaneckého návrhu 

zapracovaný bod, podľa ktorého majetok, ktorého zámer odpredaja  bol odsúhlasený 

v roku 2022, bude prevedený za ceny platné v zmysle VZN č. 6/2015 platné pre rok 

2022. Poslanci OZ hlasovali najskôr o poslaneckom návrhu a následne o dodatku.  

 

 

      Hlasovanie: za poslanecký návrh 

 

       za:         8              proti:            0              zdržali sa:       0  

 

 

      Hlasovanie: za dodatok ako celok 

 

       za:         8              proti:            0              zdržali sa:       0  

 

 

 

11. Smernica starostu obce Kotešová č. 1/2022 o zabezpečení stravovania zamestnancov 

obce Kotešová 

 

Vnútorná smernica upravuje v zmysle platnej legislatívy spôsob zabezpečenia stravovania 

pre zamestnancov Obce Kotešová, určuje spôsob zabezpečenia stravovania, výšku úhrady 

a príspevku na stravovanie. Zmena nastáva v tom, že zamestnanci obce budú namiesto 

stravovacích poukážok dostávať príspevok na stravovanie peňažnou formou. Poslanci 

obecného zastupiteľstva  Smernicu starostu obce Kotešová č. 1/2022 o zabezpečení 

stravovania pre zamestnancov Obce Kotešová zobrali na vedomie. 

 

 

      Hlasovanie: 

 

       za:            8           proti:             0             zdržali sa:       0  

 



 

12. Kúpa kontajnerov na textil 

 

Starosta obce informoval poslancov, že zmluvný partner obce na zber a vývoz textilu 

pristúpil k vysporiadaniu vlastníctva kontajnerov na textil a dal obci možnosť buď zberné 

kontajnery odkúpiť alebo platiť nájomné. Ide o 7 kusov kontajnerov rozmiestnených po 

obci.  Poslanci OZ po diskusii k danej téme schválili kúpu kontajnerov na textil 

v navrhovanej cene 480 € za kus so splatnosťou v roku 2023. 

 

      Hlasovanie: 

 

       za:         8              proti:            0              zdržali sa:       0  

 

13. Príkaz na vykonanie inventarizácie majetku obce Kotešová 

 

Pracovníčka obce Andrea Bujná informovala poslancov, že  starosta obce vydal príkaz na 

vykonanie inventarizácie majetku obce k 31.12.2022. Boli určené jednotlivé 

inventarizačné komisie. Po ukončení fyzickej inventarizácie bude o výsledkoch obecné 

zastupiteľstvo informované na ďalšom zasadnutí OZ. Poslanci obecného zastupiteľstva 

túto informáciu zobrali na vedomie. 

 

Hlasovanie:  

   

za:           8           proti:         0             zdržali sa:       0 

 

 

14. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 

 

Hlavná kontrolórka obce p. Jozefa Šipková predložila na schválenie obecnému 

zastupiteľstvu Plán kontrolnej činnosti obce na I. polrok 2023. Podrobne v ňom 

vymenovala základne úlohy hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2023 a obsah 

kontrolnej a ostatnej činnosti hlavnej kontrolórky obce. Poslanci obecného zastupiteľstva 

po prerokovaní predloženého materiálu Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

na I.  polrok 2023 schválili a zároveň poverili hlavnú kontrolórku vykonať kontroly 

v zmysle Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023. 

 

Hlasovanie: 

 

       za:          8            proti:              0            zdržali sa:      0 

 

 

15. Odpredaj majetku občanom 

 

a) Žiadosti občanov – Vladimír Feješ 

 

Dňa 28.11.2022 podal  pán Vladimír Feješ žiadosť o odpredaj časti parcely E-KN 267/2 

o výmere 133 m². Žiadosť odôvodňuje tým, že tento priestor má dlhodobo oplotený 

a užíva ho. Poslanci OZ schválili trvalú prebytočnosť a zámer odpredaja uvedeného 

majetku  na základe geometrického plánu, ktorý bude dodaný. 

 



Hlasovanie: 

 

       za:          8           proti:                0         zdržali sa:      0 

 

 

16. Voľba člena do rady školy za obec Kotešová 

 

Starosta obce informoval poslancov, že je potrebné doplniť za obec nového člena do Rady 

školy a navrhol poslanca Miroslava Pavlíka, ktorý s nominovaním súhlasil. Poslanci OZ 

schválili delegovanie Miroslava Pavlíka za nového člena rady školy za obec. 

 

      Hlasovanie: 

 

       za:           8           proti:             0             zdržali sa:      0 

 

 

17. Rôzne 

 

a) Žiadosť Slovenského zväzu telesne postihnutých ZO 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                 

 

 

b) Sevak, a.s. – vodovod v Oblazove 

 

 

Starosta obce informoval poslancov, že dňa 3.12.2022 bol na obec doručený list od 

spoločnosti Sevak, a.s., v ktorom nás pozýva na rokovanie ohľadom nájomnej zmluvy 

k verejnému vodovodu. Ide o vodovod v miestnej časti Oblazov, ktorý bol vybudovaný 

v roku 2003 a daný do nájmu spoločnosti Sevak. Keďže spoločnosť Sevak prevádzkuje 

vodovod, ktorý nie je v jeho vlastníctve, je pravdepodobné, že bude musieť obec pristúpiť 

k odovzdaniu vodovodu do vlastníctva spoločnosti Sevak za poplatok. Poslanci OZ 

uvedenú informáciu zobrali na vedomie. 

 

18. Diskusia 

 

Bod diskusia bol bez príspevkov. 

 

 

19. Návrh na uznesenie 

 



Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Marek Čebek. Poslanci  

obecného   zastupiteľstva  schválili   návrh   na   uznesenie,  z  ktorého vyplývajú 

jednotlivé   Uznesenia obecného zastupiteľstva v Kotešovej. 

 

 

18. Záver 

 

Nakoľko boli všetky body programu rokovania OZ vyčerpané a poslanci obecného 

zastupiteľstva nemali viac otázok a pripomienok,  starosta obce PhDr. Mgr. Peter Mozolík 

poďakoval poslancom a ostatným prítomným za účasť  a rokovanie Obecného 

zastupiteľstva v Kotešovej vyhlásil za ukončené.  

 

 

 

 

 

V Kotešovej dňa  14. 12. 2022                                                  ................................................... 

                                                                                                      PhDr. Mgr. Peter Mozolík 

                                                                                                              starosta obce 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

 

 

Peter Hadrbolec                                                                     .................................................... 

 

 

 

 Miroslava Lukáčová                                       ..................................................... 

           

 

Zapisovateľka: 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené:  16.12.2022 

Zvesené:    02.01.2023 


