
ZÁPISNICA č. 3/2012 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotešovej,  konaného dňa 22.06.2012 

 

 

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. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. Polrok 2012 

7. Záverečný účet obce Kotešová za rok 2011, Monitorovacia správa        

rozpočtu za rok 2011, Stanovisko hlavného kontrolóra obce  

k záverečnému účtu obce za rok 2011 

8. Výročná správa obce Kotešová za rok 2011, Audit 

9. VZN č. 5/2012 obce Kotešová o poskytovaní opatrovateľskej služby,  

o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za opatrovateľskú službu 

10. Smernica starostu obce č. 1/2012 o spôsobe operatívno-technickej  

evidencie drobných a krátkodobých predmetov 

11. Vysporiadanie pozemku v miestnej časti „Dúbrava“ 

12. Územný plán obce Kotešová 

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, hlavného 

kontrolóra obce p. Jozefu Šipkovu. Pani  Mgr. Mária Mihoková riaditeľka ZŠ a MŠ 

v Kotešovej 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 poslancov p.  Prof. Ing. Jozefa Jandačku, PhD.  a Ing. Elenu Šutekovú. 

 

3. Voľba návrhovej komisie 

 

Do návrhovej  komisie  starosta  obce navrhol poslancov p. Alžbetu Augustínovú 

a Milana Chrásta. Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrh na zloženie 

návrhovej komisie. 

 



Hlasovanie: 

 

za:   9                  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 poslanci OZ nemali doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy, starosta obce 

dal hlasovať o predloženom návrhu programu zasadnutia.  

 

 

Hlasovanie:  

   

za:  9                    proti:        0                         zdržali sa:       0 

 

 

5. Kontrola plnenia uznesení 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ o plnení jednotlivých uznesení 

z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. Uznesenie č. 12/2012 trvá 

z dôvodu prípravy podkladov k zmluve s firmou COMP-SHOP s.r.o. Bytča.  Uznesenie č. 

15/2012 – kúpna zmluva na odkúpenie parc. C-KN č. 1664/5 od p. Ľudmily Pavlechovej – 

pozemok pod cintorínom v Oblazove – je v procese  zavkladovania na Správe katastra 

Bytča. Ostatné uznesenia boli splnené. Informáciu o plnení uznesení zobralo obecné 

zastupiteľstvo  na vedomie.  

 

 

6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2012 

 

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 preložila na schválenie 

obecnému zastupiteľstvu Plán kontrolnej činnosti obce na II. polrok 2012, v ktorom 

podrobne vymenovala základne úlohy hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2012 

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 2012 schválili a zároveň poverili hlavnú kontrolórku 

vykonať kontroly v zmysle Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2012. 

 

 

Hlasovanie: 

 

za:     9               proti:      0                zdržali sa:    0 

 

 

7. Záverečný účet obce Kotešová za rok 2011, Monitorovacia správa programového 

rozpočtu za rok 2011, Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu 

obce Kotešová za rok 2011 



 

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 2011 vypracovala p. Daniela Hozáková. Obec Kotešová v roku 2011 vychádzala 

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

Obecným zastupiteľstvom v Kotešovej dňa 11.02.2011 uznesením č. 6/2011. V priebehu 

roka 2011 boli priebežne vykonané tri zmeny rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti 

rozpočtu Rozpočtovými opatreniami č. 1 až 3/2011. Hospodárenie obce Kotešová 

skončilo v rámci rozpočtového hospodárenia s prebytkom rozpočtu, ktorý predstavuje 

sumu 28 187, 94 €. Prebytok rozpočtu bude prevedený do Rezervného fondu obce, kde 

bude ponechaný na vykrytie budúcich kapitálových výdavkov podľa rozhodnutia 

Obecného zastupiteľstva v Kotešovej. 

Monitorovaciu správu programového rozpočtu vypracovala Daniela Hozáková. Je 

súčasťou záverečného účtu a hodnotí plnenie programového rozpočtu. Obsahuje 9 

programov: 1. Plánovanie, manažment a kontrola, 2. Interné služby obce, 3. Služby 

občanom, 4. Odpadové hospodárstvo, 5. Pozemné komunikácie, 6. Vzdelávanie, 7. 

Kultúra a šport, 8. Sociálne služby a 9. Rozvojové projekty. Jednotlivé programy sú 

rozčlenené do  podprogramov, v ktorých sú špecifikované zámery a výsledky 

v konkrétnych oblastiach programu. 

Hlavná kontrolórka obce p. Jozefa Šipková predložila Stanovisko hl. kontrolóra obce 

k záverečnému účtu obce Kotešová za rok 2011, ktoré bolo vypracované na základe 

predkladaného záverečného účtu, schváleného rozpočtu na rok 2011 a jeho úprav, 

materiálov predložených k následným finančným kontrolám a poznatkov z kontrolnej 

činnosti. Hlavná kontrolórka konštatovala, že rozpočet obce Kotešová pre rok 2011 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. Hlavná kontrolórka predložený záverečný 

účet Obce Kotešová za rok 2011 odporučila obecnému zastupiteľstvu schváliť podľa 

zákona o rozpočtových pravidlách výrokom bez výhrad.  

V rámci diskusie k predmetnému bodu poslankyňa Ing. Elena Šuteková uviedla, že 

prerokúvané dokumenty majú konečne takú formu, obsah a aj výpovednú hodnotu ako 

ukladá zákon a oceňuje, že spoločne za účasti všetkých, ktorí na tvorbe dokumentov 

participovali, sa podarilo dospieť k tomuto záveru.   

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Kotešovej schválili celoročné hospodárenie bez 

výhrad  v znení  Uznesenia č. 22/2012, čím schválili  Záverečný účet obce Kotešová za 

rok 2011 a Monitorovaciu správu rozpočtu za rok 2011 a Stanovisko hlavného kontrolóra 

obce k záverečnému účtu obce Kotešová za rok 2011 zobrali na vedomie. 

 

 

Hlasovanie: 

 

za:   9                     proti:     0                zdržali sa:         0 

 

 



 

 

8. Výročná správa obce Kotešová za rok 2011, Audit. 

 

Výročnú správu obce Kotešová za rok 2011 vypracovala p. Daniela Hozáková.  Je to 

komplexná správa s popisom o fungovaní obce v roku 2011. 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 riešenia rozvoja obce.  

Starosta obce oznámil poslancom obecného zastupiteľstva, že v  mesiaci jún 2012 bol 

vykonaný audit účtovnej uzávierky obce Kotešová audítorom Ing. Tiborom Bátorym, 

ktorý konštatoval, že: „účtovná uzávierka poskytuje vo všetkých významných 

súvislostiach verný obraz finančnej situácie obce Kotešová k 31. decembru 2011 

a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu sú 

v súlade so zákonom o účtovníctve“. Poslanci OZ Výročnú správu obce Kotešová za rok 

2011 a Správu o audite zobrali na vedomie. 

 

 

Hlasovanie: 

 

      za:     9                    proti:      0                    zdržali sa:      0  

 

 

9. Odmena hlavnému kontrolórovi obce.     

 

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

vo výške 200,- € za vykonanú prácu počas roku 2011. Poslanci s týmto návrhom súhlasili. 

 

 

Hlasovanie: 

 

za:     9                    proti:      0                    zdržali sa:      0  

 

 

 

 

10. VZN č. 5/2012 obce Kotešová o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe 

určenia úhrady a výške úhrady za opatrovateľskú službu. 

 

Starosta obce PhDr. Mgr. Peter Mozolík  informoval poslancov OZ o návrhu VZN Obce 

Kotešová č. 5/2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia úhrady a 

výške úhrady za opatrovateľskú službu (ďalej len VZN č. 5/2012), vypracovaného Mgr. 

Alenou Babčanovou, zodpovednou zástupkyňou poskytovateľa opatrovateľskej služby. 

Vyššie uvedený návrh VZN č. 5/2012 bol predmetom rokovania sociálnej komisie pri 

Obecnom zastupiteľstve v Kotešovej dňa 1. júna 2012. Následne bol návrh VZN č. 5/2012 

predložený na zasadnutí finančnej komisie dňa 19. júna 2012, na ktorom Mgr. Alena 

Babčanová, pracovníčka obce podrobne oboznámila členov komisie so zákonom č. 

50/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o 

zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský 



zákon) v znení neskorších predpisov. Novela zákona ukladá obciam určiť vo všeobecne 

záväznom nariadení sumu úhrady podľa § 72 ods. 2 najneskôr do 30. júna 2012. Na 

základe uvedeného bolo potrebné vypracovať nové VZN obce o opatrovateľskej službe, 

ktoré Mgr. Alena Babčanová predložila na pripomienkovanie finančnej komisii. Sociálna 

komisia a finančná komisia pri Obecnom zastupiteľstve v Kotešovej odporučila schváliť 

VZN Obce Kotešová č. 5/2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia 

úhrady a výške úhrady za opatrovateľskú službu bez pripomienok.  

Prijímateľom sociálnej služby bude po nadobudnutí účinnosti VZN č. 5/2012 doručený 

„Dodatok k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby“ v zmysle novely zákona o sociálnych 

službách. Dôvodová správa k VZN č. 5/2012 tvorí neoddeliteľnú časť zápisnice č. 3/2012. 

Poslanec Prof. Ing. Jandačka, PhD. objasnil prenesenie zákona do praktického výkonu 

v obci s tým, že naša obec išla cestou minimalizácie a vypočítala najnižšiu možnú 

hodnotu poplatku za opatrovateľskú službu. Zároveň opäť zdôraznil, že toto VZN bude 

účinné dňom vyhlásenia,  je v súlade s platnou legislatívou a máme povinnosť ho prijať. 

Poslankyňa Ing. Šuteková  podotkla, že momentálne sa pripravuje návrh zmeny k tejto 

novele a je potrebné sledovať vývoj zákona v danej  problematike. 

 

 

Hlasovanie: 

 

za:      9                     proti:      0                    zdržali sa:   0 

 

     

11. Smernica starostu obce č. 1/2012 o spôsobe operatívno-technickej  evidencie 

drobných a krátkodobých predmetov 

 

Starosta obce oboznámil poslancov so smernicou  evidencie majetku, ktorá určuje spôsob 

evidovania majetku podľa vstupnej ceny. Táto smernica bude základom k evidencii 

vedenia majetku obce. Poslanci obecného zastupiteľstva Smernicu starostu obce č. 1/2012 

o spôsobe operatívno-technickej evidencie drobných a krátkodobých predmetov, ktorá je 

platná od 1. 6. 2012, zobrali na vedomie. 

 

 

Hlasovanie:  

 

za:      9                     proti:       0                   zdržali sa:      0 

 

 

12. Vysporiadanie pozemku v miestnej časti „Dúbrava“ 

 

Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s návrhom na vysporiadanie 

pozemku v miestnej časti „Dúbrava“,  a to odkúpením  parc. E-KN č.302/2 orná pôda 

o výmere 67m² od p. Jozefa Majstríka, bytom Rozkvet 2051/106, 017 01 Považská 

Bystrica za celkovú cenu 1,00 €. vzhľadom na to, že uvedenou parcelou prechádza 

chodník, ktorý umožňuje občanom z miestnej časti „Dúbrava“ prístup k zastávke 

autobusu. Zámerom obce je v danej lokalite právne usporiadať pomery tak, aby bol 

chodník vysporiadaný, k čomu sú naklonení aj ďalší vlastníci susediacich pozemkov 

zasahujúcich do chodníka. V zmysle § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obce je na schválenie tohto návrhu potrebná 3/5 väčšina poslancov obce. 

Poslanec Prof. Ing. Jandačka, PhD.  vyzval ostatných poslancov, aby predniesli svoje 



návrhy. Poslanec Ing. Hlavoň navrhol odkúpiť pozemok za cenu 4,- € za 1 m², tak ako 

stanovuje VZN obecného zastupiteľstva na odpredaj majetku. Ostatní poslanci sa zhodli 

na tom, že keďže sa nejedná o odpredaj majetku ale o kúpu, treba využiť dobrú vôľu 

predajcu a nezvyšovať náklady na vysporiadanie tohto pozemku, nakoľko náklady na 

prevod nehnuteľnosti znáša kupujúci. Po tejto diskusii poslanec Ing. Hlavoň stiahol svoj 

návrh. Poslanec Rybárik navrhol, aby bol počas zamerania parcely prítomný p. Ján 

Hackemberg, nakoľko je bezprostredným susedom. Poslanci obecného zastupiteľstva 

odsúhlasili odkúpenie menovaného pozemku. 

 

 

Hlasovanie: 

 

 za:     9                     proti:      0                    zdržali sa:    0 

 

 

13. Územný plán obce Kotešová 

 

Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva so žiadosťami občanov, ktoré 

sa týkajú územného plánu obce. Vzhľadom na veľké množstvo požiadaviek a návrhov na 

úpravu Územného plánu obce Kotešová sa poslanci OZ zhodli na tom, že touto 

problematikou sa budú zaoberať na mimoriadnom zasadnutí OZ v Kotešovej, ktorého 

jediným bodom programu bude: Návrhy na úpravu Územného plánu obce Kotešová 

a definovanie základných požiadaviek zmien v Územno-plánovacej dokumentácii pre 

možnú kvantifikáciu finančných nárokov jej spracovania.  

Poslanec Rybárik navrhol pripraviť zväčšeninu mapy a dať ju k dispozícii verejnosti, aby 

mali občania možnosť podávať návrhy.  

Poslanec Prof. Ing. Jandačka, PhD. vysvetlil, že občania majú možnosť vyjadrovať sa 

k zmenám územného plánu počas celého procesu schvaľovania ÚP, nakoľko všetky 

zmeny musia byť zverejnené. Tiež dodal, že k dopĺňaniu a zmenám územného plánu treba 

pristupovať komplexne, nie iba na základe požiadaviek občanov o zahrnutie parciel do 

ÚP, ale na základe celkových priorít obce, a to určením oblasti, ktorú má obec v pláne 

v budúcnosti rozvíjať s ohľadom na existujúce komunikácie a inžinierske siete. 

Poslankyňa Ing. Šuteková dodala, že zmysel rokovania spočíva v zadaní predbežnej 

kontúry a rozsahu zmien – definovaní základných požiadaviek na zmeny v územno-

plánovacej dokumentácii, aby bolo možné kvantifikovať finančnú náročnosť a predbežnú 

kalkuláciu vyhotovenia zmien zhotoviteľom a až následne sa bude rozhodovať k akým 

konkrétnym zmenám obec  pristúpi pre zadanie objednávky zmien v územno-plánovacej 

dokumentácii. 

Návrh termínu mimoriadneho rokovania OZ:  

Mimoriadne zasadnutie OZ sa bude konať dňa 20. 07. 2012 o 16:00 hod. 

 

 

       Hlasovanie:  

 

        za:      9                     proti:       0                   zdržali sa:       0 

 

 

 

 

 



14. Rôzne 

 

a) Žiadosti občanov     
 

1. Žiadosti občanov – Vincent Švaček , Kotešová 613 

 

Pán Vincent Švaček podal dňa 16.04.2012 žiadosť o odkúpenie parciel C-KN č. 1403 

v k. ú. Kotešová o výmere  383 m² - zastavané plochy a nádvoria  a C-KN č. 1404 v k. 

ú. Kotešová o výmere 1440 m² - záhrady. Svoju žiadosť zdôvodnil tým, že  na tejto 

parcele je postavený dom, ktorého je vlastníkom a menované parcely jeho rodina 

užíva viac ako 60 rokov. V zmysle § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obce je na schválenie tohto návrhu potrebná 3/5 väčšina poslancov obce. 

Poslanci obecného zastupiteľstva sa touto žiadosťou zaoberali a na návrh stavebnej 

komisie odporúčajú objasniť stav doložením potrebných dokladov o nadobudnutí 

nehnuteľnosti – Osvedčenie o dedičstve a zaujať stanovisko až po prebehnutí 

dedičského konania a prešetrenia všetkých skutočností, týkajúcich sa vlastníckych 

vzťahov k parcelám uvedeným v žiadosti. 

 

 

2. Žiadosti občanov – Róbert Keblúšek, Kotešová 544 

 

Pán Róbert Keblúšek podal dňa 02.05.2012 žiadosť o odkúpenie parcely KN-E č. 

1058/2 – orná pôda o výmere 173 m². V zmysle § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obce je na schválenie tohto návrhu potrebná 3/5 väčšina 

poslancov obce. Poslanci obecného zastupiteľstva sa touto žiadosťou zaoberali 

a rozhodli sa jej vyhovieť  z dôvodu, že tento pozemok vo vlastníctve obce nemá 

prístupovú komunikáciu a jeho odkúpením žiadateľ získa priestor na vysporiadanie si 

nehnuteľností priľahlých pri svojich nehnuteľnostiach. Finančná komisia odporučila 

menovanú parcelu odpredať za cenu 20,- € za 1 m², pričom náklady na zavkladovanie 

znáša kupujúci. Poslanci jednohlasne uvedenú cenu schválili a hlasovali o uznesení. 

 

 

Hlasovanie:  

 

za:      9                    proti:            0               zdržali sa:        0 

 

 

3. Žiadosti občanov – Irena Brňáková, Kotešová 467 

 

Pani Irena Brňáková podala dňa 28.05.2012  žiadosť o odkúpenie parciel č. 819/3 –     

trávnatá plocha, č. 804/4 – zastavaná plocha, č. 805/4 – záhrady, č. 805/7 – záhrady, č.  

805/6 – záhrady, č. 805/2 – záhrady a č. 804/5 – zastavaná plocha v k. ú. Kotešová. 

V zmysle § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obce je na 

schválenie tohto návrhu potrebná 3/5 väčšina poslancov obce. Finančná komisia 

odporučila tieto parcely odpredať ako celok. Poslanci k tejto žiadosti diskutovali.  

Poslanec Rybárik podal návrh, aby boli menšie parcely odpredané jednotlivo za cenu 

4,- € za m² podľa § 3  Všeobecne záväzného nariadenia obce Kotešová č. 5/2008 

o odpredaji nehnuteľnosti majetku obce. K tomuto návrhu sa priklonil aj poslanec  

Chrást. Poslanci hlasovali o návrhu predať parcely uvedené v žiadosti menovanej ako 

celok za cenu 20,- € za 1 m²  v súlade s § 4 ods. 2 VZN č. 5/2008, pričom náklady na 



zavkladovanie znáša kupujúci. Hlasovaním o uznesení tento návrh schválili. Poslanec 

Jozef Rybárik a poslanec Milan Chrást sa zdržali hlasovania.  

 

Hlasovanie:  

 

za:     7                     proti:        0                   zdržali sa:    2 

 

 

 

4. Žiadosti občanov – Božena Pagáčová, Kotešová 683 

 

Pani Božena Pagáčová podala dňa 26.10.2011 žiadosť odkúpenie pozemku C-KN č. 

1293/1 v k.ú. Kotešová o výmere 1297 m² alebo zámenu uvedeného pozemku za 

pozemok E-KN č. 505 v k.ú. Kotešová o výmere 3655 m² v podiele ½. Táto žiadosť 

bola prerokovaná na zasadnutí OZ dňa 10.02.2012, kde poslanec Jozef Rybárik 

informoval o výsledkoch šetrenia na mieste. V procese preskúmavania majetkovej 

podstaty a ďalších náležitostí súvisiacich s predmetnou požiadavkou boli 

identifikované viaceré nezrovnalosti, medzi iným aj momentálne prebiehajúci súdny 

spor. Poslanci OZ na základe zváženia všetkých argumentov dospeli k záveru, že 

v tejto žiadosti momentálne nie je možné rozhodnúť a uvedený pozemok nebude 

odpredaný žiadateľke, nakoľko sa ani nejedná o prebytočný majetok obce. 

 

5. Žiadosti občanov – Ing. Jozef Bučko a Radoslava Bučková, Kotešová 623 

 

Pán Jozef Bučko a Radoslava Bučková podali dňa 05.06.2012 žiadosť o zaradenie 

parcely  č. 1488/5 k. ú. Kotešová do územného plánu obce.  Poslanci obecného 

zastupiteľstva rozhodli, že žiadosti týkajúce sa Územného plánu obce budú 

prejednávané na  mimoriadnom zasadnutí OZ, ktoré sa bude konať dňa 20. 07. 2012 

 

 

6. Žiadosti občanov – Spoločenstvo majiteľov pozemkov nezahrnutých do  

územného plánu obce Kotešová 

 

Spoločenstvo majiteľov pozemkov nezahrnutých do územného plánu obce Kotešová   

podalo dňa 05.06.2012 žiadosť o zaradenie parciel 1263/19, 1263/7, 2037/4, 2037/2, 

2103/6, 1263/3, 1263/9, 2037/6, 2032/4 v  k. ú. Kotešová do územného plánu obce. 

Poslanci obecného zastupiteľstva Poslanci obecného zastupiteľstva rozhodli, že 

žiadosti týkajúce sa Územného plánu obce budú prejednávané na  mimoriadnom 

zasadnutí OZ, ktoré sa bude konať dňa 20. 07. 2012 

 

7. Žiadosti občanov – MVDr. Puškár Peter, Kotešová 369 

MVDr. Peter Puškár podal dňa 14.06.2012 žiadosť o zaradenie parcely C-KN č. 

1942/3 o výmere 17034 m² v k. ú. Kotešová do územného plánu obce. Poslanci 

obecného zastupiteľstva Poslanci obecného zastupiteľstva rozhodli, že žiadosti 

týkajúce sa Územného plánu obce budú prejednávané na  mimoriadnom zasadnutí OZ, 

ktoré sa bude konať dňa 20. 07. 2012. 

 

   



b) Správa o kontrole výkonu štátnej správy na úseku štátneho občianstva a matrík 

 

Starosta obce oboznámil poslancov so správou o kontrole výkonu štátnej správy na 

úseku štátneho občianstva a matrík, ktorá bola zameraná na zbierky listín z rokov 

2011 a 2012, správnosť zápisov matričných udalostí do jednotlivých matričných kníh 

v zmysle zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov, 

a v zmysle zákona 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom 

v znení neskorších predpisov, vyhotovenia podkladov na zápis do Osobitnej matriky 

Bratislava, opravy rodných čísiel, vykonaných dodatočných záznamov na základe 

oznámení okresných a krajských súdov, druhopisy matričných dokladov, vedenie 

menného abecedného indexu a spracovanie agendy súvisiacej s matričnou činnosťou. 

Vykonanou kontrolou neboli uložené žiadne opatrenia. Poslanci OZ túto správu 

zobrali na vedomie. 

 

c) Obecný stolno-tenisový klub Kotešová 

 

Obecný stolno-tenisový klub v Kotešovej v zastúpení p. Vlastimilom Podluckým 

podal dňa 31.05.2012 žiadosť o poskytnutie jednorazového príspevku na činnosť. 

Tieto finančné prostriedky chce OSTK použiť na čiastočné pokrytie nákladov 

spojených s usporiadaním stolnotenisového turnaja v obci Kotešová v mesiaci 

september 2012, ktorý sa uskutoční v Kultúrnom dome v Kotešovej. Poslanci 

obecného zastupiteľstva sa zaoberali touto žiadosťou a súhlasia s pôsobením 

Obecného stolno-tenisového klubu na území obce Kotešová a hraním súťažných 

stretnutí v priestoroch kultúrneho domu v Kotešovej. Zároveň súhlasia s poskytnutím 

jednorazového príspevku vo výške 150,00 € na prefinancovanie nákladov súvisiacich 

s organizovaním stolnotenisového turnaja. 

 

 

Hlasovanie:  

 

za:      9                    proti:          0                 zdržali sa:      0 

 

 

d) Správa o projekte „Regenerácia centra obce Kotešová“ 

 

Starosta obce informoval o súčasnom stave financovania uvedeného projektu, nakoľko 

na základe po realizačného geodetického zamerania stavebný dozor zistil 

nezrovnalosti medzi predloženými súpismi a fakturáciou zo strany zhotoviteľa 

a skutočne vykonanými prácami, ktoré boli odsúhlasené stavebným dozorom. Na 

základe uvedených skutočnosti firma I.B.S. s.r.o. Žilina vyhotovila nové súpisy prác 

a vystavila novú faktúru za stavebné práce v celkovej výške 520427,76.-€, čo je menej 

o 68924,08.-€ oproti zmluvne schválenému rozpočtu. Starosta obce ďalej informoval 

poslancov, že vybudovaná spodná zastávka pri ZŠ je v rozpore s projektovou 

dokumentáciou, nakoľko časť uvedenej zastávky na základe geodetického zamerania 

je na cudzom pozemku, čo v praxi znamená, že náklady na vybudovanie uvedenej 

zastávky nám nebudú v rámci uvedeného projektu uznané za oprávnené náklady – čiže 

hrozí, že nebudú. Na základe tejto zistenej skutočnosti bola firma I.B.S., s.r.o. Žilina 

vyzvaná listom na odstránenie vady diela, čo bolo zo strany zhotoviteľa prisľúbené 



taktiež písomnou formou, že v čo najkratšom čase bude tento nedostatok odstránený 

a zastávka bude vybudovaná v zmysle projektovej dokumentácie. 

Poslankyňa Ing. Elena Šuteková uviedla, že len dôslednou prácou a nekompromisným 

prístupom starostu pri dokladovej a písomnej dokumentácii ako aj pri preberaní diela 

bolo možné dospieť k stavu, že zhotoviteľ diela bude fakturovať a obec uhradí 

skutočne a reálne dodané a prevedené práce súvisiace s projektom. Poslanci hlasovali, 

že informácie ohľadom projektu zobrali na vedomie. 

 

 

Hlasovanie:  

 

za:      9                    proti:          0                 zdržali sa:      0 

 

 

e) Návrh na osvetlenie prechodu pre chodcov 

 

Starosta obce informoval poslancov o ponuke Žilinského samosprávneho kraja na 

osvetlenie prechodu pre chodcov. Ponuka tejto možnosti bude bližšie preskúmaná a na 

najbližšom riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v mesiaci september 2012 

bude poslancom podaná konkrétna informácia a spôsobe financovania uvedeného 

projektu. 

 

 

f) Kotešovský plenér 2012 

 

Starosta obce oboznámil poslancov s pripravovanou kultúrno-spoločenskou akciou 

v areáli Kotešovskej kúrie pod názvom Kotešovský plenér 2012. Je to stretnutie 

výtvarníkov zo Slovenskej a Českej republiky, ktorí budú maľovať a fotografovať 

okolie obce. Výstava namaľovaných obrazov sa bude konať v záhrade kúrie, v prípade 

nepriaznivého počasia v priestoroch kultúrneho domu v Kotešovej. Podujatie sa 

uskutoční v dňoch 16. 08. – 19. 08. 2012 a Obec Kotešová sa na tomto podujatí bude 

podieľať formou propagácie a poskytnutím priestorov. 

Poslanci privítali tento druh kultúrno-spoločenskej akcie a v plnom rozsahu ju 

podporujú, dokonca odzneli návrhy na odkúpenie prípadne prevzatie niektorých diel 

do zbierky  umeleckých diel obce s cieľom zachovať ich pre budúce generácie.   

 

 

15. Diskusia 

 

 

a) Pani Emília Kuželová vzniesla otázku ohľadne Územného plánu obce Kotešová. 

Starosta obce jej odpovedal v tom zmysle, že všetky žiadosti, týkajúce sa územného 

plánu obce budú prejednávané na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva 

v mesiaci júl 2012. 

 

b) Pán Bohumil Mičúch žiada, aby sa riešila situácia s nedodržiavaním dopravných 

predpisov v mieste jeho bydliska, vrátane dopravného značenia. Žiada posunutie 

prechodu pre chodcov a to z toho dôvodu, že automobily, ktoré brzdia v blízkosti jeho 

domu, spôsobujú otrasy, ktoré mu ničia jeho majetok tak, že mu praskajú steny na 

dome. Ďalej sa sťažuje na sypanie smetí v blízkosti jeho bydliska, konkrétne osoby, 



ktoré spomínaný odpad ukladajú na uvedenom mieste,  menovať nevie. Starosta obce 

mu odpovedal, že vykoná potrebné opatrenia ohľadne odcudzeného dopravného 

značenia, avšak v jeho kompetencii nie je zasahovať do činnosti polície. 

 

 

c) Pán Jozef Rybárik poukázal na havarijný stav cesty, vedúcej k miestnej časti 

„Dúbrava“. Cesta je frekventovaná, nakoľko sa v tejto lokalite stavajú nové domy čo 

spôsobuje ničenie cesty a zväčšovanie výmoľov, v ktorých sa hromadí voda. P. 

Rybárik odporúča ako riešenie doplnenie ďalších kusov panelov. Panely, ktoré už boli 

na tejto časti obce položené, sú vo vlastníctve p. Salaya a obec ich má v prenájme. 

Starosta obce odpovedal, že v súčasnosti možno tento stav riešiť opäť len dočasne, 

vzhľadom na momentálnu finančnú situáciu, a to navezením materiálu na vyplnenie 

jám. Odvodnenie v tejto lokalite je problematické, nakoľko všetky pozemky naokolo 

vlastnia súkromný vlastníci, a teda nie je priestor, kde by bolo možné vodu odviesť. 

Uvedenú situáciu môže zlepšiť iba vybudovanie budúcej plánovanej kanalizácie, kde 

by sa vybudovali na komunikácii kanalizačné vpuste.  

 

 

d) Pán  Prof. Ing. Jozefa Jandačku, PhD.  oznámil, že je potrebné riešiť situáciu nad 

záhradami pri p. Štefanovi Šurábovi, kde je vedenie vysokého napätia, ktoré je 

poškodzované padajúcimi stromami. Táto situácia bude riešená prostredníctvom p. 

Buča – zodpovedného technika SSE. 

 

 

e) Pán JUDr. Peter Maslovský mal otázku ohľadne vyrezania stromov v blízkosti rieky 

Rovňanky pri materskej škole. Vzhľadom na to, že momentálne je vegetačné obdobie, 

výrub stromov sa nesmie vykonávať. V jesennom období bude podaná žiadosť na OÚ 

ŽP o povolenie na výrub týchto stromov. 

 

 

 

16. Návrh na uznesenie 

 

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Milan Chrást. 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, 22. 06. 2012 

 

 



Overovatelia zápisnice:  

 

 

Prof. Ing. Jozef  Jandačka, PhD.                                        ..................................................... 

 

 

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

                 

 

 

Zapisovateľka: 

 

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


