
ZÁPISNICA č. 2/2018 

 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotešovej,  konaného dňa 18.05.2018 

 

 

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. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018 

7. Záverečný účet obce Kotešová za rok 2017, Stanovisko hlavného kontrolóra obce 

k záverečnému účtu obce Kotešová za rok 2017, Audit k záverečnému účtu 

8. Výročná správa za rok 2017 

9. Rozpočtové opatrenie starostu obce Kotešová č. 2/2018 

10. Rozpočtové opatrenie  obce Kotešová č. 3/2018 

11. Odmena hlavného kontrolóra obce Kotešová 

12. Všeobecne záväzné nariadenie obce Kotešová č. 2/2018 o určení výšky dotácie na 

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

CVČ) zriadeného na území a mimo územia obce Kotešová 

13. Doasfaltovanie miestnych komunikácií a obecných plôch v obci Kotešová 

14. Odpredaj a prenájom pozemkov vo vlastníctve obce 

15. Dokumentácia bezpečnostných opatrení na ochranu osobných údajov 

16. Rôzne 

17. Diskusia 

18. Uznesenie 

19. 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. Jozefu Šipkovú a Mgr. Máriu Mihokovú - riaditeľku ZŠ a MŠ 

v Kotešovej. 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  poslancov Jaroslava Hozáka a Mgr. Jozefa Bujného. 

 

 

 



3. Voľba návrhovej komisie 

 

Do návrhovej  komisie  starosta  obce navrhol poslancov JUDr. Petra Maslovského  a Ing. 

Mareka Čebeka. 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 žiadne 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 informoval poslancov OZ o plnení jednotlivých uznesení 

z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva. Konštatoval,  že všetky uznesenia 

boli splnené.  

 

 

Hlasovanie:  

   

Za:         8          proti:         0           zdržali sa:       0 

 

 

6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018 

 

V zmysle § 18 f, ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov hlavná kontrolórka obce p. Jozefa Šipková predložila na schválenie 

obecnému zastupiteľstvu Plán kontrolnej činnosti obce na II. polrok 2018, v ktorom 

podrobne vymenovala základné plánované úlohy hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 

2018 a obsah kontrolnej a ostatnej činnosti hlavnej kontrolórky obce. Poslanci obecného 

zastupiteľstva po prerokovaní predloženého materiálu Plán kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce na II.  polrok 2018 doplnili o vykonanie kontroly hospodárenia 

rozpočtovej organizácie obce Kotešová – ZŠ s MŠ Kotešová a následne ho schválili  

a zároveň poverili hlavnú kontrolórku vykonať kontroly v zmysle Plánu kontrolnej 

činnosti na II. polrok 2018. 

 

Hlasovanie: 

 

za:        8             proti:           0          zdržali sa:        0 

  



 

7. Záverečný účet obce Kotešová za rok 2017,  Stanovisko hlavného kontrolóra obce k 

záverečnému účtu obce Kotešová za rok 2017 

 

V zmysle § 16 zákona SNR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v znení neskorších predpisov po skončení rozpočtového roka obec údaje 

o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do záverečného účtu. Záverečný účet obce 

za rok 2017 vypracovala ekonómka - p. Daniela Hozáková. Obec Kotešová v roku 2017  

vychádzala z rozpočtu, ktorý je základným nástrojom finančného hospodárenia a bol 

schválený Obecným zastupiteľstvom v Kotešovej dňa  09.12. 2016 uznesením č. 53/2016. 

Bol zostavený ako prebytkový.  V priebehu roka 2017 bol rozpočet zmenený desať krát 

v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu Rozpočtovými opatreniami č. 1 až 10/2017. 

Hospodárenie  bežného rozpočtu obce Kotešová skončilo v rámci rozpočtového 

hospodárenia s prebytkom rozpočtu, ktorý predstavuje sumu 27 003,55  €. Prebytok bude 

použitý na tvorbu rezervného fondu a následne na doasfaltovanie miestnych komunikácií. 

Hlavná kontrolórka obce p. Jozefa Šipková predložila Odborné stanovisko hlavného 

kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Kotešová za rok 2017, ktoré bolo vypracované 

na základe predkladaného záverečného účtu, schváleného rozpočtu na rok 2017 a jeho 

úprav, materiálov predložených k následným finančným kontrolám a poznatkov z 

kontrolnej činnosti. Hlavná kontrolórka konštatovala, že rozpočet obce Kotešová pre rok 

2017 bol vedený v súlade s metodikou jednotného triedenia príjmov a výdavkov 

/rozpočtová klasifikácia/, ustanovenej výnosom MF SR. Obec v súlade s ustanovením § 

14, ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách viedla evidenciu o všetkých rozpočtových 

opatreniach vykonaných v priebehu rozpočtového roka. Prehľad o schválených 

rozpočtových opatreniach sa pravidelne predkladal na rokovanie OZ. Predložený návrh 

tvorby a použitia rezervného fondu je v súlade so zákonom. Návrh záverečného účtu je 

spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a obsahuje predpísané náležitosti podľa zákona. S ohľadom na 

priaznivý stav hospodárenia možno konštatovať, že Obec Kotešová vynakladala 

rozpočtované finančné prostriedky účelne a hospodárne. Hlavná kontrolórka predložený 

záverečný účet Obce Kotešová za rok 2017 odporučila obecnému zastupiteľstvu schváliť 

podľa zákona o rozpočtových pravidlách  s výrokom „celoročné hospodárenie sa 

schvaľuje bez výhrad“.  

Jednotlivé  dokumenty boli prerokované na zasadnutí finančnej komisie, ktorá ich 

odporúčala schváliť podľa predneseného návrhu uznesenia.  

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Kotešovej bez rozsiahlej diskusie prerokovanie bodu 

Záverečný účet obce  Kotešová uzavreli výrokom, že celoročné hospodárenie za rok 2017 

schvaľujú bez výhrad -  uznesením č. 24/2018 čím schválili  Záverečný účet obce 

Kotešová za rok 2017 a Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce 

Kotešová za rok 2017 zobrali na vedomie. 

  
Hlasovanie: 

 

 za:          8            proti:             0             zdržali sa:      0 

 

 

8. Výročná správa za rok 2017, Audit k záverečnému účtu 

 

Výročnú správu obce Kotešová za rok 2017 vypracovala p. Daniela Hozáková.  Je to 

komplexná správa s popisom o fungovaní obce v roku 2017. Zahŕňa základnú 



charakteristiku obce, geografické, demografické a ekonomické údaje. Zaoberá sa 

všetkými oblasťami a časťami života obce v súvislosti s princípmi fungovania miestnej 

samosprávy,  hodnotí priebeh a výsledok hospodárenia obce za dané účtovné obdobie 

a navrhuje budúce vízie rozvoja a riešenia rozvoja obce.  

V  mesiaci  apríl 2018 bol vykonaný audit k individuálnej  účtovnej uzávierke obce 

Kotešová audítorom Ing. Tiborom Bátorym. Audítor k účtovnej uzávierke   konštatoval, 

že poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej 

situácie obce Kotešová k 31. decembru 2017 a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky 

za rok končiaci k uvedenému dátumu sú v súlade so zákonom č. 431/2002 o účtovníctve 

v znení neskorších predpisov. Audítor taktiež overoval dodržiavane povinnosti obce podľa 

požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách podľa zákona č. 583/2004 Z. z. v znení 

neskorších predpisov, kde konštatoval, že obec Kotešová konala v súlade s požiadavkami 

zákona o rozpočtových pravidlách. Poslanci OZ nemali doplňujúce otázky a Výročnú 

správu obce Kotešová za rok 2017 a Správu o audite účtovnej uzávierky zobrali na 

vedomie.  

 

 

Hlasovanie: 

 

za:           8          proti:       0              zdržali sa:        0 

  

 

9. Rozpočtové opatrenie starostu obce Kotešová č. 2/2018 

 

Pracovníčka obce p. Hozáková oboznámila poslancov s rozpočtovým opatrením č. 

2/2018. Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej schválilo dňa 08.12.2017 uznesením č. 

70/2017 rozpočet na rok 2018, ktorý bol zostavený ako prebytkový v príjmovej časti vo 

výške 1 210 916,00 € a vo výdavkovej časti vo výške 1 210 877,00 € s prebytkom 39,00 

€. Rozpočtovým opatrením č. 2/2018 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, matriku, evidenciu obyvateľov, komunálny odpad, údržba zelene, škola 

poplatky, poistné, stavebný úrad. Plánované rozpočtové príjmy v roku 2018 boli upravené 

na 1 252 995,22 €, plánované rozpočtové výdavky v roku 2018 boli upravené na 

1 243 564,26 €, konečný rozpočet po 2. zmene v roku 2018 zostáva prebytkový vo výške 

9 430,96 €. Poslanci obecného zastupiteľstva Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 hlasovaním 

zobrali na vedomie. 

 

Hlasovanie: 

 

za:        8             proti:        0             zdržali sa:        0 

  

 

10. Rozpočtové opatrenie obce Kotešová č. 3/2018 

 

 

Daniela Hozáková pracovníčka obce oboznámila poslancov s rozpočtovým opatrením č. 

3/2018. Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej schválilo dňa 08.12.2017 uznesením č. 

70/2017 rozpočet na rok 2018, ktorý bol zostavený ako prebytkový v príjmovej časti vo 



výške 1 210 916,00 € a vo výdavkovej časti vo výške 1 210 877,00 € s prebytkom 39,00 

€. Rozpočtovým opatrením č. 3/2018 dochádza k zmenám ako na strane  príjmovej tak aj 

 na strane výdavkovej časti rozpočtu a to  zapracovaním  čiastok v príjmoch a výdavkoch  

finančných prostriedkov  Ďalej definuje zmeny rozpočtu navýšením, príp. znížením výšky 

pôvodne rozpočtovaných finančných prostriedkov ako zapracovanie dotácie zo štátneho 

rozpočtu, splátky úveru, rekonštrukcia strechy, ciest, prenájom budov a iné.  Prijatým 

uznesením č. 24/2018 bol prijatý  návrh na zapracovanie prebytku hospodárenia 

z predchádzajúceho roku  a to vo výške  27 003,55  €. na vykrytie nákladov spojených 

s rekonštrukciou miestnych komunikácií. Plánované rozpočtové príjmy v roku 2018 boli 

upravené na 1 453 988,77 €, plánované rozpočtové výdavky v roku 2018 boli upravené na 

1 453 976,27 €.  Rozpočet po 3. zmene  rozpočtu v roku 2018 zostáva prebytkový vo 

výške 22,50 €. Tento bod programu bol prerokovaný aj na finančnej komisii, ktorá 

odporučila obecnému zastupiteľstvu  Rozpočtové opatrenie č. 3/2018 schváliť. Obecné 

zastupiteľstvo hlasovalo nasledovne: 

 

Hlasovanie: 

 

za:             8         proti:            0             zdržali sa:     0 

 

11. Jednorazová odmena hlavného kontrolóra obce 

 

Starosta obce navrhol hlavnej kontrolórke obce p. Jozefe Šipkovej jednorazovú odmenu 

vo výške 300,- € za vykonanú prácu, pričom uviedol, že prínos práce hlavnej kontrolórky 

v prospech obce je nielen z hľadiska kontrolnej činnosti ale aj  z hľadiska ako metodickej 

tak aj odbornej pomoci. Jednorazová odmena hlavnej kontrolórky rešpektuje zákonné 

podmienky s poukazom na skutočnosť, že odmena je za obdobie od 01. 01. 2018  - 31. 05. 

2018 a neprekročí hranicu 30 %, čo je možné vyplatiť hlavnému kontrolórovi mesačnú 

odmenu z mesačného platu.  Poslanci obecného zastupiteľstva rokovali o návrhu odmeny 

hlavnej kontrolórke a odsúhlasili výšku odmeny 300,- €  

 

Hlasovanie: 

 

za:        8           proti:             0            zdržali sa:     0 

 

12. Všeobecne záväzné nariadenie obce Kotešová č. 2/2018 o určení výšky dotácie na 

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

ŠKD, CVČ) zriadeného na území a mimo územia obce Kotešová 

 

Starosta obce úvodom zhrnul systém a spôsob financovania školy ako rozpočtovej 

organizácie obce, vysvetlil poslancom pojmy originálne kompetencie a prenesený výkon 

štátnej správy. Ďalej vysvetlil spôsob prepočtu výšky dotácie na školu, ktorá sa odvíja od 

príslušných štatistických ukazovateľov, ktoré vychádzajú na základe údajov evidovaných 

k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, ktoré sú vykázané v štatistike  - 

Výkaz Škol podľa aktuálneho usmernenia  MŠVVŠ SR  o počte  detí materskej školy 

a školských zariadení  (ŠJ, ŠKD, CVČ ) v územnej pôsobnosti obce. Starosta obce 

uviedol, že spoločne s p. riaditeľkou vychádzali pri stanovení dotácie na rok 2018 z troch 

variantov a to z “optimistického variantu“ pri naplnení všetkých položiek rozpočtu, ktoré 

obec dostáva zo štátu na originálne kompetencie, potom je to „pesimistický variant“, ktorý 

je vypočítaný na základe koeficientov na jednotlivé strediská a nakoniec „spotrebný 

variant“, ktorý by mal v skutočnosti kopírovať a naplniť jednotlivé položky na strediska 



z hľadiska skutočných potrieb ako sú mzdy zamestnancov v rátane odvodov, energie 

a bežná spotreba na nákup pomôcok a údržbu. Výška dotácie  z rozpočtu obce na mzdy 

a prevádzku na dieťa v rámci originálnych kompetencií sa navyšuje na sumu 3.505,00 €  

a celková dotácia sa stanovuje na 194 500,00 €. K tomuto je ešte potrebné pripočítať cca 

23.500.-€, ktoré sú príjmom obce za poplatky v jednotlivých strediskách a cca 2.800.-€, 

ktoré by mali prísť do rozpočtu školy v rámci preneseného výkonu štátnej správy na mzdy 

zamestnancov v materskej škole v rámci originálnych kompetencií, takže je reálny 

predpoklad, že škola bude hospodáriť v roku 2018 v rámci originálnych kompetencií 

s rozpočtom na úrovni 220.800.-€. Treba ešte uviesť, že po odrátaní dotácie v roku 2018 

vo výške  3.000.-€, čo bola účelová dotácie obce na odmeny zamestnancov v škole 

v rámci originálnych kompetencií za rok 2017, v skutočnosti potom ostane na 

hospodárenie škole v rozpočte 217.800.-€. Predpokladaný celkový rozpočet na rok 2018 

pre školu v rámci preneseného výkonu štátnej správy a originálnych kompetencií je na rok 

2018 stanovený vo výške  672.783.-€. Riaditeľka školy pani Mgr. Mária Mihoková 

predniesla svoje stanovisko k uvedenému všeobecne záväznému nariadeniu. Spoločne 

potom prešli jednotlivé body všeobecne záväzného nariadenia a prediskutovali dôvody 

a zámery navrhovaných opatrení na zefektívnenie hospodárenia  a nakladania 

s finančnými prostriedkami. V rámci diskusie bolo zdôraznené viackrát, že ako obec tak aj 

škola sa spoločne snažia hľadať optimálne riešenie pre nastavenie financovania potrieb 

školy s poukazom na možnosti obce. Aj z toho dôvodu vyplynula povinnosť zo strany 

školy predkladať v štvrťročných cykloch zriaďovateľovi – obci podrobné čerpanie 

rozpočtu s dôrazom na optimalizáciu výdavkov a hľadanie riešení pre bezproblémové 

zvládnutie tejto problematiky.  Poslanci obecného zastupiteľstva na základe prejednaných 

faktov a vzájomnej diskusie navrhli poslaneckými návrhmi nasledovné zmeny.  Dopĺňa sa 

text, ktorým sa upravuje použitie záväzných ukazovateľov a mení sa pomer nákladov na 

úhradu fixných nákladov na správu a údržbu budov v rámci preneseného výkonu štátnej 

správy a originálnych kompetencií na hodnotu 3:1.  Poslanci obecného zastupiteľstva 

hlasovaním schválili najskôr poslanecké návrhy a následne Všeobecne záväzné nariadenie 

obce Kotešová č. 2/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej 

školy a na dieťa školského zariadenia (ŠJ, ŠKD, CVČ) zriadeného na území a mimo 

územia obce Kotešová. 

 

Hlasovanie: 

 

za:          9          proti:            0             zdržali sa:     0 

 

13. Doasfaltovanie miestnych komunikácií a obecných plôch v obci Kotešová 

 

Starosta obce informoval poslancov o tom, že budú doasfaltované dva úseky na Bukovej, 

a to ulica okolo pána Šalmíka v predpokladanej výške nákladov 11 859,00€ a ulica okolo 

pána Galiu v predpokladanej výške nákladov 16 846,00 €. Ďalšou prioritou bude oprava 

a zabezpečenie zosúvajúceho sa svahu pri p. Peckovi na ceste k hornému cintorínu 

a vyasfaltovanie uvedeného úseku a ďalšie obecné komunikácie. Ďalej starosta obce 

spomenul niekoľko úsekov v obci vrátane Oblazova, ktoré bude ešte nutné v budúcnosti 

vyasfaltovať.  Starosta obce uviedol, že do budúcna bude potrebné na vyasfaltovanie 

a opravu niektorých miestnych komunikácii v obci ešte investovať cca 150.000.-€. 

 

Hlasovanie: 

 

za:           9         proti:           0              zdržali sa:     0 



14. Odpredaj a prenájom pozemkov vo vlastníctve obce Kotešová 

 

a) Prenájom pozemkov Urbárskemu spolku,  pozemkové spoločenstvo Veľká 

Kotešová, 013 61 Kotešová 

 

Na predchádzajúcom zasadnutí OZ bol schválený zámer dočasne prenajať  parcely, 

ktorých je obec vlastníkom alebo podielovým spoluvlastníkom a  ktoré spravuje 

Urbársky spolok, pozemkové spoločenstvo Veľká Kotešová z dôvodu právneho ošetrenia 

vzťahu nájomnou zmluvou a to v zmysle zákona č. 138/1991  Zb.  o majetku   obce. 

Jedná sa o parcely: LV č. 1639,  parc. E-KN č.1338, trvale trávnaté porasty o výmere 

11682 m
2
, (podiel 225/3600 - 730 m

2
), LV č. 1116,  parc. E-KN č.1349, trvale trávnaté 

porasty o výmere 687 m
2
, (podiel 75/900 - 57 m

2
), LV č. 1116,  parc. E-KN č.1355, 

trvale trávnaté porasty o výmere 4179 m
2
, (podiel 75/900 - 348 m

2
), LV č. 1117,  parc. E-

KN č.550, trvale trávnaté porasty o výmere 2322 m
2
, (podiel 225/3600 - 145 m

2
), LV č. 

1347,  parc. E-KN č.758, trvale trávnaté porasty o výmere 1928 m
2
, (podiel 75/1800 - 80 

m
2
), LV č. 1348,  parc. E-KN č.733, trvale trávnaté porasty o výmere 1436 m

2
, (podiel 

75/2400 - 45 m
2
), LV č. 1348,  parc. E-KN č.760, orná pôda o výmere 6981 m

2
, (podiel 

75/2400 - 218 m
2
), LV č. 1392,  parc. E-KN č.737, orná pôda o výmere 1700 m

2
, (podiel 

125/275 - 772 m
2
), LV č. 1696,  parc. E-KN č.1305, trvale trávnaté porasty o výmere 

2436 m
2
, (podiel 75/2400 - 76 m

2
), LV č. 2895,  parc. E-KN č.1351, trvale trávnaté 

porasty o výmere 2719 m
2
, (podiel 75/2400 - 85 m

2
), Celková výmera je 2556 m

2
. 

Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovaním schválili nájom hore uvedených parciel 

a ich podielov na dobu neurčitú. Výška nájomného činí sumu 2,74 € ročne.   

 

Hlasovanie: 

 

za:         9           proti:              0           zdržali sa:     0 

 

b) Žiadosť o odkúpenie pozemku - Ing. Pavol Puškár, Ševčenkova 20, 851 01 

Bratislava 

 

Dňa 3. mája 2018 požiadal pán Ing. Pavol Puškár  o odkúpenie časti parcely E-KN 2488 

o výmere 57 m². Uvedená časť parcely je odbočka miestnej komunikácie, ktorá nikam 

nevedie, leží medzi jeho a susednou parcelou, nie je možné ju nijako využiť. Pán Puškár 

má v úmysle sceliť svoje parcely, vlastník susednej nehnuteľnosti pán Borovský 

s odkúpením uvedenej časti parcely súhlasí. Poslanci obecného zastupiteľstva rokovali 

o tejto žiadosti a na základe predložených podkladov schválili trvalú prebytočnosť časti 

nehnuteľného  majetku vedeného na LV č. 2226 a  to výmeru 57 m2  z nehnuteľnosti – 

parc. E-KN č. 2488, orná pôda o výmere 706 m2. 

 

Hlasovanie: 

 

za:       9             proti:             0            zdržali sa:     0 

 

15. Dokumentácia bezpečnostných opatrení na ochranu osobných údajov 

 

Starosta obce informoval poslancov, že z dôvodu vydania Nariadenia Európskeho 

parlamentu a rady zo dňa 27.4.2016 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola obec povinná vypracovať Dokumentáciu 

bezpečnostných opatrení na ochranu osobných údajov pri ich spracúvaní 



prevádzkovateľom obec Kotešová. Uvedený bezpečnostný projekt spracoval p. Miroslav 

Bros, ktorý zabezpečuje informačný systém a výpočtovú techniku obce a je zodpovednou 

osobou za tento projekt. Poslanci Obecného zastupiteľstva túto informáciu hlasovaním 

zobrali na vedomie. 

 

Hlasovanie: 

 

za:          9          proti:           0              zdržali sa:     0 

 

16. Rôzne 

 

a) Kruhový objazd v obci Kotešová 

 

Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o krokoch, ktoré podnikol 

v súvislosti s možnosťou vybudovania kruhového objazdu na križovatke na hlavnej ceste. 

Na základe spoločných jednaní so zainteresovanými stranami je predpokladaný postup 

taký, že Žilinský samosprávny kraj  ako vecne a miestne príslušný správca uvedenej 

komunikácie uzatvorí za týmto účelom s obcou Kotešová dohodu, na základe ktorej obec 

Kotešová dá na vlastné náklady spracovať štúdiu na predmetnú stavbu. Projektovú 

dokumentáciu pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie zabezpečí ŽSK. V tomto 

štádiu je potrebné, aby Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej schválilo zámer realizovať 

stavbu kruhový objazd na križovatke ciest II/507 a II/541 a poverilo starostu obce rokovať 

so Žilinským samosprávnym krajom o budúcom postupe a spolufinancovaní tohto 

projektu. Predpokladaná doba realizácie je v rokoch 2018 – 2020. Poslanci obecného 

zastupiteľstva s uvedeným zámerom súhlasili. 

 

Hlasovanie: 

      za:          9          proti:           0              zdržali sa:     0 

 

b) Pasportizácia ciest v obci Kotešová 

 

Starosta obce informoval poslancov, že bola vykonaná pasportizácia ciest v obci, pri 

ktorej bol zisťovaný právny stav jednotlivých parciel. Účelom bolo zistiť ktoré cesty sú vo 

vlastníctve súkromných osôb alebo iných subjektov a ktoré vo vlastníctve obce.  Poslanci 

obecného zastupiteľstva túto informáciu zobrali na vedomie. 

 

 

c) Cesta k domu smútku – určenie ceny 

 

Pani JUDr. Adela Ďurkechová, ktorá zastupuje vlastníkov pozemku – cesty vedúcej 

k Domu smútku v Kotešovej opätovne mailom kontaktovala starostu obce a požaduje 

stanovenie ceny za účelom vysporiadania parcely C-KN 1963/45. Poslanci obecného 

zastupiteľstva k tomuto problému zaujali jednoznačné stanovisko v tom zmysle, že 

vysporiadaním parciel pod miestnymi komunikáciami sa bude zaoberať komplexne 

v ďalšom volebnom období, pričom do úvahy bude pripadať vysporiadanie iba tých 

parciel, ktoré sú v podiely 1/1, to znamená, že vlastníci si ich musia najskôr vysporiadať 

medzi sebou. Starosta obce pripomenul poslancom celú genézu rokovaní s p. JUDr. 

Ďurkechovou aj spôsob, ako komunikuje a uviedol, že v minulosti žiadala za 1 m
2
 sumu 

30.-€, neskôr, keď jej návrh bol zamietnutý tak 20.-€, potom 17.-€ s poukázaním, že aj 

v lokalite Pod Brvenie takto obec odkupovala pozemky. Tieto pozemky pod cestu 



v skutočnosti boli odkúpené za sumu 15.-€ od vlastníkov v podiely 1/1, pričom sa  jednalo 

o vyriešenie prístupovej cesty k jestvujúcej výstavbe rodinných domov, a táto cesta bola aj 

zahrnutá v územnom pláne a obec pristúpila k tomuto riešeniu, lebo pôvodnú cestu, ktorú 

občania užívali vlastník pozemkov zablokoval a obec to musela riešiť. Starosta ďalej 

uviedol, že naposledy jej ponúkol sumu 2.-€ vychádzajúc zo znaleckého posudku, 

v ktorom je uvedená táto suma pre lokalitu, kde sa táto parcela nachádza v extraviláne 

v záhradníctve EKOFIT p. Ušák a je to aj bežná cena za ornú pôdu. Asfaltový koberec 

v minulosti k domu smútku vybudovali za ČSSR – MNV Kotešová na základe ústnych 

súhlasov predchádzajúcich vlastníkov, avšak sa vtedy nedotiahol prevod majetku na 

katastri. Poslanci nakoniec sa zhodli na názore, že max. cena by mala byť 5.-€, pričom 

považovali za nevyhnutné, aby podiely boli usporiadané v celosti, najlepšie v 1/1 a bude 

sa to riešiť až v ďalšom volebnom období po komunálnych voľbách, ktoré budú 

v novembri 2018. 

 

 

d) Oddychová a športová zóna + telocvičňa 

 

V súvislosti s plánovaným vybudovaním oddychovej a športovej zóny v obci Kotešová 

medzi Hričovským kanálom a štátnou cestou II/507 na parcele C-KN č. 631 starosta obce 

uviedol, že spracovateľ územného plánu navrhol tri varianty realizácie, ktoré by mohli 

slúžiť ako podklad pre vypracovanie záväznej štúdie na realizáciu uvedenej oddychovej 

a športovej zóny. Tieto varianty boli aj zverejnené na webovej stránke obce, aby sa k nim 

mohla verejnosť vyjadriť. Je to rozsiahly projekt, ktorého realizácia bude postupná 

v závislosti na viacerých faktoroch. V tomto štádiu je dôležité, aby bola určená základná 

koncepcia postupnej realizácie a to vypracovaním záväznej štúdie realizovateľnosti, ktorá 

bude obsahovať hlavné prvky, resp. objekty oddychovej a športovej zóny. Poslanci OZ 

odsúhlasili vypracovanie uvedenej štúdie a zároveň sa zhodli v názore, že uvedený projekt 

bude realizovaný výlučne v správe obce, bez akéhokoľvek súkromného investora. Jeho 

postupná realizácia bude možno trvať až 8 rokov, ale mala by obsahovať všetky prvky, 

ktoré boli spomenuté a navrhnuté v tzv. „červenom variante“ a to telocvičňa, ihriská, 

korčuliarsky ovál, park, detské ihrisko, vonkajšia prírodná posilňovňa  a pod. Samozrejme 

všetko bude aj závisieť od toho, keď sa dá vypracovať skutočná štúdia realizácie 

uvedeného projektu v rátane zamerania výškopisov a polohopisov, či všetky tieto prvky sa 

tam do tohto priestoru zmestia  a najdôležitejšie je nájsť spôsob financovania jednotlivých 

prvkoch výstavby.   

 

 

Hlasovanie: 

 

za:          9          proti:           0              zdržali sa:     0 

 

 

e) Zrušenie pôvodnej ČOV 

 

Starosta obce oznámil poslancom OZ, že Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti 

o životné prostredie vydal dňa 28.03.2018 rozhodnutie, ktorým povolil odstránenie vodnej 

stavby „Asanácia čistiarne odpadových vôd Kotešová“ v katastrálnom území Kotešová. 

Námietka obce Kotešová, týkajúca sa environmentálnej záťaže na pozemku par. C-KN č. 

2127 bola v tomto rozhodnutí zamietnutá. Obec Kotešová podala podnet na Okresný úrad 

Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie o určenie povinnej osoby 



environmentálnej záťaže, ktorá je evidovaná v registri environmentálnych záťaží. Dňa 

24.05.2018 sa uskutoční k tomuto problému stretnutie na OÚ v Žiline. Starosta obce 

poveril zastupovaním obce na tomto stretnutí prednostku obce Kotešová Ing. Elenu 

Šutekovú, nakoľko v čase konania rokovania na OÚ v Žiline bude na rokovaní 

celoslovenského ZMOSu v Bratislave. 

 

 

17. Diskusia 

 

Bod diskusia bol bez príspevkov. 

 

 

18. Návrh na uznesenie 

 

Návrhy na uznesenia boli priebežne prednesené a postupne schvaľované. Predseda 

návrhovej komisie Ing. Marek Čebek uviedol, že v priebehu rokovania OZ neboli 

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

hlasovanie priebežne vykonané, z  čoho vyplývajú jednotlivé Uznesenia obecného 

zastupiteľstva v Kotešovej. 

 

19.  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   18. 05. 2018                                                ...................................................... 

                                                                                                 PhDr. Mgr. Peter Mozolík 

                  starosta obce 

 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

 

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

  

 

Mgr. Jozef Bujný                                                           .................................................... 

            

 

Zapisovateľka: 

 

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

 

 

 
Vyvesené:  23.05.2018 

Zvesené:    07.06.2018 


