
 ZÁPISNICA č. 1/2023 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotešovej,  konaného dňa 03.03.2023 

 

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 2022 

7. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kotešová za rok 2022 

8. Rozpočtové opatrenie starostu  obce  č. 8/2022 

9. Rozpočtové opatrenie starostu obce  č. 1/2023 

10. Informatívna správa k inventarizácii majetku obce k 31.12.2022 

11. Novela štatútu obce Kotešová č. 1 k Štatútu obce Kotešová 

12. Všeobecne záväzné nariadenie obce  Kotešová č. 1/2023 o určení miesta a času zápisu 

dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v roku 2022/2023 

13. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2023 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 2023 

14. Smernica starostu obce Kotešová č. 1/2023 o Zásadách odmeňovania poslancov 

Obecného zastupiteľstva obce Kotešová 

15. Žiadosti občanov: odpredaj a zámena nehnuteľného majetku 

16. Schválenie kúpy nového osobného motorového vozidla do obce Kotešová 

17. Voľba kontrolóra obce Kotešová na roky 2023 - 2029 

18. Vyhovenie protestu prokurátora a zrušenie VZN č. 1/2019 o používaní zábavnej 

pyrotechniky na území obce Kotešová zo dňa 22.2.2019 

19. Schválenie – Doasfaltovanie miestnych komunikácií v obci Kotešová na rok 2023 

a rekonštrukcia lávky 

20. Rôzne 

21. Diskusia 

22. Návrh na uznesenie 

23. 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. 

Poslanci Miroslav Pavlík a Anna Melotová sa ospravedlnili z dôvodu PN. Poslanci Igor 

Ostrochovský a Ing. Katarína Hranicová oznámili, že budú meškať.  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 Branislava Grofčíka a Mareka Čebeka. 

 



3. Voľba návrhovej komisie 

 

Do návrhovej  komisie  starosta  obce navrhol poslancov Prof. Ing. Jozefa Jandačku PhD. 

a Miroslavu Lukáčovú.   Obecné zastupiteľstvo  schválilo návrh na zloženie návrhovej 

komisie. 

 

Hlasovanie: 

za:       5              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. Žiadne doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy k programu rokovania zo 

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

 

Hlasovanie:  

za:        5            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:       5           proti:           0         zdržali sa:       0 

 

6. Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu za rok 2022 

 

Andrea Bujná  predniesla poslancom obecného zastupiteľstva Hodnotiacu správu plnenia 

programového rozpočtu k 31.12.2022, ktorá podrobne informuje o plnení rozpočtu 

v príjmovej a výdavkovej časti za rok 2022 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 2022. 
 

Hlasovanie: 

za:     5             proti:          0        zdržali sa:     0 

 

7. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kotešová za rok 2022 

 

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

Kotešová za rok 2022, ktorú je v zmysle zákona povinná predložiť obecnému 

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

2022 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 2022 zobrali na vedomie. 

 

 Hlasovanie: 

       za:         5            proti:           0              zdržali sa:      0 

 

8. Rozpočtové opatrenie starostu obce  č. 8/2022 

 

Andrea Bujná pracovníčka obce oboznámila poslancov s rozpočtovým opatrením č. 

8/2022,  ktoré bolo vykonané v kompetencii starostu obce v zmysle Zásad hospodárenia  

s finančným prostriedkami a platných právnych predpisov SR. Rozpočtovým opatrením 

č. 8/2022 dochádza k úpravám rozpočtu v súlade s uznesením OZ na konci roka 2022 -  

navýšenie, príp. zníženie výšky pôvodne rozpočtovaných  finančných prostriedkov na 

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

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

rozpočtu a to škola, rodinné prídavky, rekonštrukcia a modernizácia ciest, údržba budov, 

palivá, školenia a ochranné pomôcky. Plánované rozpočtové príjmy v roku 2022 boli 

upravené na 2 114 672,99 €, plánované rozpočtové výdavky v roku 2022 boli upravené 

na 2 007 328,38 €, konečný rozpočet po 8. zmene v roku 2022 zostáva prebytkový vo 

výške 107 344,61 . €. 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. 8/2022 zobrali na vedomie. 

 

      Hlasovanie:  

      za:           5             proti:           0             zdržali sa:      0 

 

9. Rozpočtové opatrenie   obce  Kotešová č. 1/2023 

 

Andrea Bujná pracovníčka obce oboznámila poslancov s rozpočtovým opatrením č. 

1/2023. Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej schválilo dňa 14.12.2022 uznesením č. 

N/10/2022  rozpočet na rok 2022, ktorý bol zostavený ako prebytkový v príjmovej časti 

vo výške 1 791 072,56 € a vo výdavkovej časti vo výške 1 787 310,84 € s prebytkom 3 

761,72 €. Rozpočtovým opatrením č. 1/2023 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, referendum, palivá, výpočtová technika, akontácia 

na zakúpenie vozidla do obce. V RO č. 1/2023 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 

2023. Plánované rozpočtové príjmy v roku 2023 boli upravené na 1 888 644,58 €, 

plánované rozpočtové výdavky v roku 2023 boli upravené na 1 852 490,33 €, konečný 

rozpočet po 1. zmene v roku 2023 zostáva prebytkový vo výške 36 154,25 €. Tento bod 

programu bol prerokovaný aj na finančnej komisii, ktorá nemala námietky a odporučila 

OZ schváliť. Poslanci obecného zastupiteľstva Rozpočtové opatrenie č. 1/2023 schválili. 

 

      Hlasovanie:  

      za:           5             proti:          0              zdržali sa:      0 

 

 

 



10. Informatívna správa k inventarizácii majetku obce k 31.12.2022 

 

Pracovníčka obce Andrea Bujná podala poslancom obecného zastupiteľstva správu 

o inventarizácii stave majetku,  rozdielu majetku a záväzkov obce  k 31.12.2022, ktorá 

bola vykonaná na základe príkazu starostu obce zo dňa 14.12.2022 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:            5            proti:           0             zdržali sa:     0 

 

11. Všeobecne záväzné nariadenie obce Kotešová č. 1/2023 o určení miesta a času zápisu 

dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v roku 2023/2024 

 

Starosta obce oznámil poslancom, že v zmysle VZN 1/2023 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 2023/2024. Zápis sa koná v Základnej škole s materskou školou 

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

dňoch: 03. apríla 2023 (pondelok) v čase od 14.00 hod. do 16.00 hod., 04. apríla 2023 

(utorok) v čase od 14.00 hod. do 16.00 hod. Poslanci OZ hlasovaním toto všeobecne 

záväzné nariadenie schválili. 

 

 Poslanec Igor Ostrochovský sa dostavil na zasadnutie OZ. 

 

Hlasovanie: 

za:        6           proti:            0                     zdržali sa:      0 

 

 

12. Všeobecne záväzné nariadenie obce Kotešová  č. 2/2023 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 2023 

 

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

poskytnutej dotácie  na rok 2023 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 uvedené VZN je vypracované 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 2023 bol stanovený na 340000,00 €. Poslanci OZ  Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 2/2023 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na 

území a mimo územia obce Kotešová  hlasovaním schválili. 

 

Hlasovanie: 

za:       6         proti:                 0               zdržali sa:      0 



 

13. Smernica starostu obce Kotešová č. 1/2023 o Zásadách odmeňovania poslancov 

obecného zastupiteľstva obce Kotešová 

 

Starosta obce oboznámil poslancov s uvedenou smernicou. Je to interný predpis, ktorý 

upravuje odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva, členov komisií OZ a zástupcu 

starostu. Starosta obce ďalej uviedol, že sa navyšujú odmeny za zasadanie OZ a komisií 

o 10 eur. Uvedená smernica je účinná od 01.01.2023. Poslanci obecného zastupiteľstva 

smernicu zobrali na vedomie. 

 

Hlasovanie: 

za:       6            proti:             0                    zdržali sa:          0 

 

Poslankyňa Ing. Katarína Hranicová sa dostavila na zasadnutie OZ. 

 

14. Žiadosti občanov: odpredaj a zámena nehnuteľného majetku 

 

a) Odpredaj majetku – Vladimír Feješ 

 

Na zasadnutí OZ dňa 14.12.2022 bola prerokovaná žiadosť Vladimíra Feješa   

o odkúpenie časti parcely E-KN 267/2  vo vlastníctve obce  a schválená trvalá 

prebytočnosť a zámer odpredaja. Na základe vyhotoveného geometrického plánu 

poslanci OZ schválili prevod parcely C-KN č. 576/4, zastavaná plocha a nádvorie o 

výmere 133 m2 v cene za 1 m2/35.-€, celková suma za odpredaj pozemkov je  stanovená 

vo výške 4655.-€. Jedná sa o pozemok, ktorý mal žiadateľ dlhodobo oplotený, riadne sa 

o tento pozemok staral, udržiaval ho, až pri oslovení starostom obce, že ma neoprávnené 

zabratú časť parcely, si žiadateľ požiadal o jeho vysporiadanie a Obecné zastupiteľstvo 

v Kotešovej mu schválilo jeho žiadosť.  

 

Hlasovanie: 

za:        7          proti:                 0                zdržali sa:      0 

 

15. Schválenie kúpy nového osobného motorového vozidla do obce Kotešová 

 

Starosta obce informoval poslancov, že v zmysle schváleného rozpočtu zabezpečil kúpu 

nového osobného motorového vozidla FIAT DOBLO COMBI  pre potreby obce 

Kotešová vo výške 25680 € prostredníctvom firmy  AT, a.s. Žilina, na základe 

uskutočneného verejného obstarávania v mesiaci január 2023, pričom sa súťažilo 

skladové vozidlo z dôvodu možnosti okamžitého využitia tohto vozidla v prospech obce 

Kotešová. Vozidlo bude hradené formou 36 leasingových splátok, pričom akontácia vo 

výške 8560 € už bola uhradená. Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovaním schválili 

formu úhrady – leasing uvedeného vozidla. 

 

Hlasovanie: 

  za:         7          proti:               0                  zdržali sa:      0 

 

16. Voľba kontrolóra obce Kotešová na roky 2023 – 2029 

 

 Starosta obce informoval poslancov, že k dňu 30.06.2023 sa končí funkčné obdobie 

hlavného kontrolóra obce. V zmysle § 18 zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov hlavného kontrolóra obce volí obecné zastupiteľstvo, ktoré 



určí deň konania voľby hlavného kontrolóra. Deň konania voľby hlavného kontrolóra 

musí byť zverejnený na úradnej tabuli obce 40 dní pred konaním voľby. Poslanci 

obecného zastupiteľstvo stanovili termín voľby hlavného kontrolóra na  19. 05. 2023, 

určili hlavnému kontrolórovi obce Kotešová v súlade s § 18a ods. 6 zákona č. 369/1990 

Zb. pracovný čas, ktorého dĺžka je 5,25 hodín týždenne, čo tvorí úväzok v rozsahu 15 % z 

plného pracovného úväzku a zároveň poverili starostu obce zabezpečiť všetky náležitosti 

voľby hlavného kontrolóra v zmysle zákona. Súčasťou uznesenia OZ v Kotešovej je aj 

Príloha č. 1, kde je presne stanovený postup a podmienky voľby Hlavného kontrolóra 

obce Kotešová.  

 

Hlasovanie: 

  za:     7             proti:                0                 zdržali sa:      0 

 

17. Prejednanie protestu prokurátora a zrušenie VZN č. 1/2019 o používaní zábavnej 

pyrotechniky na území obce Kotešová zo dňa 22.02.2019 

 

Dňa 19.12.2022 bol na obec doručený list Okresnej prokuratúry Žilina a to Protest 

prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu obce Kotešová č. 1/2019 o používaní 

zábavnej pyrotechniky na území Obce Kotešová zo dňa 22.2.219. Okresná prokuratúra 

požaduje zrušenie uvedeného VZN nakoľko obec určila podmienky používania zábavnej 

pyrotechniky v rozmedzí, ktoré upravuje priamo zákon. Ďalej obec nemôže byť 

kontrolným orgánom v prípade porušenia uvedeného zákona. Vzhľadom na uvedené 

skutočnosti obec Kotešová   ruší uvedené všeobecne záväzné nariadenie v plnom rozsahu, 

čo aj poslanci obecného zastupiteľstva odsúhlasili. 

 

Hlasovanie: 

 za:        7           proti:                   0              zdržali sa:      0 

 

18. Schválenie – Doasfaltovanie miestnych komunikácií v obci Kotešová na rok 2023 

a rekonštrukcia lávky 

 

Starosta obce oboznámil poslancov s nadchádzajúcimi investičnými zámermi, ktoré sa 

budú realizovať v priebehu tohto roka. Je plánované asfaltovanie ďalších miestnych 

komunikácií a to v časti Záhumnie ulica od p. Juraja Chrumku smerom 

k poľnohospodárskemu družstvu, ďalej v časti Podbrvenie od p. Lazára po p. Katarínu 

Njamma. Na túto komunikáciu nadväzuje aj cyklotrasa, ktorá bude budovaná v rámci 

projektu Zvýšenie kapacity nemotorovej prepravy smerom na Bukovú poza rieku 

Rovnianku. Premostením pri zastávke Barčák sa napojí na chodník, ktorý je ďalším 

investičným zámerom obce. Chodník povedie popri hlavnej ceste smerom k prevádzke 

Koruna na Bukovej. Uvedený chodník je nutné budovať na náklady obce. Ďalším 

investičným zámerom je rekonštrukcia drevenej lávky, ktorá je súčasťou oddychovej zóny 

s altánkom v hornej časti obce. Starosta obce podrobne popísal poslancom ako budú tieto 

zámery realizované, náklady, ktoré si vyžiadajú a predložil poslancom predbežný rozpočet 

na realizáciu týchto zámerov, ale aj realizáciu projektov, ktoré sú podporované z iných 

zdrojov, ale obec sa na nich podieľa spolufinancovaním. Na uvedené aktivity budú 

použité prostriedky z dotácií, rezervného fondu obce, z bežných finančných zdrojov obce 

a zvyšok bude prefinancovaný z úveru, ktorý bude potrebné zobrať. Výška úveru bude 

schválená na základe výsledkov verejných obstarávaní a definitívnych výšok dotácií. 

Starosta obce uviedol prítomným poslancom, že v tomto roku na tieto projekty, ktoré sa 

budú v našej obci realizovať, pričom niektoré sú už vysúťažené a iné sa budú ešte súťažiť, 

je predpokladaný investičný náklad vo výške 871 000 eur, ktoré by sa mali v našej obci 



preinvestovať v roku 2023. Tento investičný náklad vo výške cca 675 500 bude 

investovaný v hornej časti obce Kotešová a v lokalite Buková, kde by malo byť 

vybudované aj detské ihrisko. Po investíciách v časti Oblazov v minulých rokoch, kde je 

potrebné ešte do budúcna vybudovať detské ihrisko a v areáloch Základnej školy 

s materskou školou Kotešová 378, bude výrazným spôsobom v tomto roku investované do 

lokality horná časť obce Kotešová a lokalita Buková, čo je aj opodstatnené vzhľadom na 

to, že v tejto časti bolo naposledy masívnejšie investované do miestnych komunikácií 

v roku 2018. Investície vo výške 183 500 by mali byť investované do nákupu strojov a 12 

000 eur do dolnej časti obce Kotešová. Starosta preto uviedol, že v rámci vyváženosti 

investičných aktivít v našej obci, bude potrebné v roku 2024 investovať do značnej miery 

v dolnej časti obce Kotešová a v lokalite Lán, kde bude potrebné taktiež budovať 

inžinierske siete a cesty. Starosta taktiež uviedol, že je potrebné v tomto roku tieto veci 

zrealizovať aj vzhľadom na to, že sa majú zase dvíhať ceny za asfalt. Poslanci obecného 

zastupiteľstva hlasovaním schválili realizáciu uvedených investičných zámerov aj 

financovanie z vyššie popísaných zdrojov, vrátane úveru   

 

Hlasovanie: 

 za:       7           proti:            0                     zdržali sa:      0 

 

19. Rôzne 

 

a) Schválenie vyradenia nevymožiteľných daňových pohľadávok od občanov a 

organizácií 

 

Starosta obce informoval poslancov o tom,  že v účtovníctve obce sú vedené daňové 

pohľadávky za roky 2013 a 2014, ktoré nie je možné vymôcť. Zákon č. 563/2009 o správe 

daní (daňový poriadok) umožňuje pohľadávky staršie ako šesť rokov vyradiť. Celková 

hodnota uvedených pohľadávok je 239,04 €. Poslanci obecného zastupiteľstva schválili 

návrh na vyradenie nevymožiteľných daňových pohľadávok. 

 

Hlasovanie: 

 za:       7           proti:                  0               zdržali sa:      0 

 

b) Schválenie blankozmenky pre projekt Podpora triedeného zberu v obci Kotešová 

 

Starosta obce informoval prítomných poslancov o komplikáciách v súvislosti s projektom 

Podpora triedeného zberu v obci Kotešová, v rámci ktorého má obec zakúpiť traktor, 

štiepkovač a veľkokapacitné kontajnery. K uvedenému projektu je už podpísaná zmluva 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a v rámci kontrol bolo nutné niekoľko 

krát dopĺňať ďalšie požadované náležitosti. Určite v tomto projekte dôjde k navýšeniu 

sumy o 14500 eur z dôvodu, že vysúťažená cena za traktor a štiepkovač z januára 2022, už 

nie je aktuálna vzhľadom na dnešné ceny. Toto ale nespôsobila obec svojim konaním, 

spôsobil to administratívny proces kontroly z Ministerstva životného prostredia, kde 19. 

12. 2022 nám Rozhodnutím bola schválená dotácia na nákup tejto techniky vo výške 95 %  

čo sa rovná sume 160808 eur, avšak podpísanie Zmluvy o NFP a proces kontroly VO, 

ktorý ešte nie je ukončený, nám spôsobuje nárast finančných prostriedkov na tento projekt 

a musíme to znášať na vlastné náklady z nášho rozpočtu. Na druhej strane je pravda, že 

tieto veci sú veľmi dôležité pre fungovanie života v našej obci z hľadiska údržby zelene, 

zimnej údržby, ako aj zabezpečenia služieb pre našich občanov. Poskytovateľ NFP žiada 

na vykrytie dotácie, ktorú nám poskytne na realizáciu projektu, resp. nákup zariadení, 

zábezpeku vo forme založného práva na majetok, alebo  blankozmenky. Starosta obce 



vysvetlil prítomným poslancom, že jednoduchší je proces schválenia formou 

blankozmenky ako záložného práva na majetok obce. Poslanci obecného zastupiteľstva 

schválili túto formu zábezpeky a poverili starostu obce podpísaním predmetnej 

blankozmenky. 

 

Hlasovanie: 

 za:       7           proti:                  0               zdržali sa:      0 

 

c) Žiadosť o vyasfaltovanie prístupovej komunikácie – Dominika Hunčíková 

 

Pani Dominika Hunčíková podala dňa 23.01.2023 žiadosť 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.  Uvedená komunikácia je zahrnutá v rámci investičných 

zámerov obce čo je uvedené aj v bode č. 18. Avšak všetko ešte bude závisieť od 

konečných možnosti financovania uvedených projektov z nášho rozpočtu a z čerpania 

budúceho úveru z banky. 

 

20. Diskusia 

 

a) Bod diskusia bol bez príspevkov 

 

21. Návrh na uznesenie 

 

Návrh na uznesenie predniesla predsedkyňa návrhovej komisie Miroslava Lukáčová. 

Poslanci  obecného   zastupiteľstva  schválili   návrh   na   uznesenie,  z  ktorého 

vyplývajú jednotlivé   Uznesenia obecného zastupiteľstva v Kotešovej. 

 

22. 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, 03.03.2022                                                   ................................................... 

                                                                                                PhDr. Mgr. Peter Mozolík 

                                                                                                        starosta obce 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

Branislav Grofčík                                                                 ..................................................... 

 

Ing. Marek Čebek                                                                .................................................... 

                

Zapisovateľka: 

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

 

 

 



Vyvesené: 07.03.2023 

Zvesené:   22.03.2023  


