
 

 

 

O B E C     K O T E Š O V Á 

                

 

 
 
 

UZNESENIA č. 1 - 20/2018 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotešovej, 

konaného dňa 23. februára 2018  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 1/2018 

Schválenie programu zasadnutia OZ 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  

     1. schvaľuje 

         a) program zasadnutia OZ   

         b) zloženie návrhovej komisie  

 

Uznesenie č. 2/2018 

Kontrola plnenia uznesení 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

     1. berie na vedomie 

         a) stanovisko starostu obce o stave  plnenia uznesení 

 

Uznesenie č. 3/2018  

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu za rok 2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

1.   berie na vedomie 

            a) Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu za rok 2017 

 

Uznesenie č. 4/2018  

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kotešová za rok 2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

1.   berie na vedomie 

a) správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce p. Jozefy Šípkovej za rok 2017 

 

Uznesenie č. 5/2018  

Projekt – „Rekonštrukcia havarijného stavu strechy na budove Obecného úradu v Kotešovej“ 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  

1.   berie na vedomie 

 a) Správu starostu obce k situácii v súvislosti s projektom „Rekonštrukcia havarijného stavu 

 strechy na budove Obecného úradu v Kotešovej“,  

 

2.   schvaľuje 

 a) Realizáciu projektu „Rekonštrukcia havarijného stavu strechy na budove Obecného úradu   

            v Kotešovej“,  

 b) Financovanie projektu  formou prijatia investičného úveru. 

 

      3.   poveruje 

a) starostu obce v rámci zabezpečenia tohto projektu zabezpečiť proces verejného 

obstarávania a realizáciu tohto projektu v rátane jeho financovania. 

 

Uznesenie č. 6/2018  

Projekt – „Rekonštrukcia budovy Dobrovoľného hasičského zboru  Kotešová – Oblazov“  

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  



1.   berie na vedomie 

 a) Správu starostu obce k situácii v súvislosti s projektom „Rekonštrukcia budovy 

 Dobrovoľného hasičského zboru Kotešová – Oblazov“  

 

2.   schvaľuje 

 a) Realizáciu projektu „Rekonštrukcia budovy  Dobrovoľného hasičského zboru 

 Kotešová – Oblazov“ v rátane jeho financovania,  

 b) Financovanie projektu zo štátneho rozpočtu vo výške 30000.-€ na Základe Rozhodnutia 

 o pridelení dotácie z Ministerstva vnútra SR, zo dňa 22. 1. 2018, kód žiadosti PHZ-OPK1-

 2017/002431-001 a vlastných zdrojov z rozpočtu obce Kotešová.  

 

      3.   poveruje 

a) starostu obce v rámci zabezpečenia tohto projektu zabezpečiť proces verejného 

obstarávania a realizáciu tohto projektu v rátane jeho financovania. 

 

Uznesenie č. 7/2018  

Projekt – „Výstavba dreveného altánku pri obecnom úrade v Kotešovej“,  

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  

1.   berie na vedomie 

 a) Správu starostu obce k situácii v súvislosti s projektom „Výstavba dreveného altánku pri 

 obecnom úrade v Kotešovej“,  

 

2.   schvaľuje 

 a) Realizáciu projektu „Výstavba dreveného altánku pri  obecnom úrade v Kotešovej“, 

 v rátane jeho financovania,  

 

 b) Financovanie projektu z vlastných zdrojov formou prijatia investičného úveru a rozpočtu 

 obce Kotešová.  

 

      3.   poveruje 

a) starostu obce v rámci zabezpečenia tohto projektu zabezpečiť proces verejného 

obstarávania a realizáciu tohto projektu v rátane jeho financovania. 

 

Uznesenie č. 8/2018 

Rozpočtové opatrenie obce Kotešová č. 1/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  

      1.  schvaľuje 

           a) rozpočtové opatrenie obce Kotešová  č. 1/2018 

 

Uznesenie č. 9/2018 

Smernica starostu obce Kotešová č. 1/2018 

 

1.   berie na vedomie  

 a) Smernicu starostu obce Kotešová č. 1/2018 - Registratúrny poriadok  Obecného 

 úradu v Kotešovej 

 

 

 



Uznesenie č. 10/2018  

Prenájom pozemkov Urbárskemu spolku,  pozemkové spoločenstvo Veľká Kotešová, 013 61 

Kotešová 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

                  1.   schvaľuje  

            a) dočasnú prebytočnosť  časti nehnuteľného  majetku vedeného na: 

 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
. 

b) Zámer dočasne prenajať hore uvedené parcely a ich podiely  ako prípad hodný osobitného 

zreteľa, na  ktorého schválenie je  potrebná  3/5  väčšina  všetkých  poslancov  v zmysle §-u 9a, 

ods. 8, písm.  e),   zákona  č. 138/1991  Zb.  o majetku   obce  a v zmysle §-u 11, Všeobecne 

záväzného nariadenie obce Kotešová č. 6/2015 o odpredaji, zámene a nájme nehnuteľného 

majetku v obci Kotešová Urbárskemu spolku, pozemkové spoločenstvo Veľká Kotešová, 013 61 

Kotešová. 

  

 c) zdôvodnenie prípadu  hodného osobitného zreteľa  bude definované  a zverejnené v zákonnej 

lehote – 15 dní pred schvaľovaním nájmu obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli  a na 

internetovej stránke obce v rátane schválenia výšky ročného poplatku.   

 

Uznesenie č. 11/2018  

Nájom pozemku – parc. C-KN č. 1943/34, ostatné plochy o výmere 2511 m
2
, evidovaná na LV 

č. 3221 od vlastníkov v lokalite Vyšovsie z dôvodu zabezpečenia vybavenia stavebného 

povolenia pre vjazd do dolnej časti obce Kotešová, 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

                  1.   schvaľuje  

  a) Nájom pozemku – parc. C-KN č. 1943/34, ostatné plochy o výmere 2511 m
2
,  

  evidovaná na LV č. 3221 v lokalite Vyšovsie od vlastníkov:  

           1/   Ing. Andrea Hánová,  trvale bytom  Bajzova 3120/28, 010 01Žilina,   



           2/   Ing. Juraj Hozák, trvale bytom 013 61 Kotešová č. 1013,  

   3/   Vladimír Mravec, Janka Mravcová, obaja trvale bytom  Smreková 3095/19,                 

   4/   Michal Kubala, trvale bytom 013 04 Stráža 211, Andrea Kubalová, trvale bytom 

  014 01 Bytča – Hliník nad Váhom č. 17,  

         5/   Katarína Cipková, trvale bytom Rozkvet 2037/75, 017 01 Považská Bystrica,   

   6/   Ľubomír Bugáň, trvale bytom P.O.Hviezdoslava, 551/105, 013 03 Varín,   

   7/   Andrej Ďuriník, trvale bytom Rozkvet 2079/171, 017 01 Považská Bystrica,   

   8/   Dušan Ševčík, Denisa Ševčíková, obaja trvale 013 61 Kotešová č. 1017,   

   9/   Ľuboš Chocholáč, trvale bytom 013 22  Svederník 68,  

   10/ Juraj Majtán, Mgr.  Jana Majtánová, obaja trvale bytom 013 61 Kotešová 1011  

 

 z dôvodu zabezpečenia vybavenia stavebného povolenia pre napojenie sa na štátnu 

 cestu II/507 a vjazd do dolnej časti obce Kotešová, ako aj na prístup občanov, ktorí 

 majú postavené   svoje nehnuteľnosti  v tejto časti a riadne ich užívajú. Investičné 

 náklady spojené so stavebným povoleným a realizáciou diel, budú znášať vlastníci 

 horeuvedenej parcely. Obec Kotešová nebude finančné prispievať na uvedený                          

 projekt. 

 Nájom sa  dojednáva na dobu určitú od 27. 02. 2018  do 31. 12. 2067 bezodplatne.  
 

 

Uznesenie č. 12/2018   

Žiadosti občanov p. Tomáša Rybárika, 013 61 Kotešová č. 611 – prenájom pozemku 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

      1. schvaľuje  

 a) dočasný prenájom nehnuteľného  majetku vedeného na LV č. 2226 a  to parc. E-

 KN č. 2479 orná pôda o výmere 3804 m
2
, za nasledovných podmienok: 

 Účel: len na poľnohospodárske účely – pasienok – spásať a kosiť 

 Doba nájmu: neurčitá s trojmesačnou výpovednou lehotou 

 Nájomné:  13,32 € ročne, splatné najneskôr do 31. 1. príslušného kalendárneho roku 

/365 dní = 0,0365 (1 deň)/    

 Nájomné v roku 2018 bude vypočítané z celkovej sumy ročného prenájmu alikvotnou 

čiastkou podľa počtu kalendárnych dní od dátumu podpisu zmluvy a bude uhradené 

do 15 dní od podpisu zmluvy,  

 

  b) v súlade § 9a,  ods. 2  zákona č. 138/1991 Zb.  o  majetku  obcí  dočasne  prenajíma 

  nehnuteľný   majetok, vedený na LV č. 2226 – obec Kotešová a  to  parc. E-KN č. 

  2479 orná pôda o výmere 3804 m
2
, prenajímateľovi p. Tomášovi Rybárikovi, trvale 

  bytom 013 61 Kotešová 611 výlučne na poľnohospodárske účely. Menovaný uvedenú 

  parcelu užíval ako svoju, staral sa o ňu a pri zisťovaní pôvodu majetku bolo zistené, 

  že parcela je vo vlastníctve obce Kotešová, pričom obec neplánuje v  uvedenej lokalite 

  a v najbližšej dobe využívať uvedenú parcelu pre potreby obce Kotešová.  

 

 

Uznesenie č. 13/2018 

Nájom pozemku – Lesné a pozemkové spoločenstvo Kotešová Oblazov 
 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

            1.   schvaľuje  

       a) Prenájom parciel:  



 parc. C-KN č. 1734/2 ostatné plochy o výmere 177 m
2
, ktorá vznikla z pôvodnej 

parcely E-KN č. 2484/2 orná pôda o výmere 182 m
2
, evidovaná na LV č. 2952 – 

Lesné  a pozemkové spoločenstvo 013 61 Kotešová-Oblazov,  

 parc. C-KN č. 1734/3 ostatné plochy o výmere 144 m
2
, ktorá vznikla z pôvodnej 

parcely E-KN č. 1434/1, trvale trávnaté porasty o výmere 161 m
2
, evidovaná na LV č. 

2952 – Lesné a pozemkové spoločenstvo 013 61 Kotešová-Oblazov, 

  
ktoré vznikli na základe geometrického plánu č. 47353210-17/2018, vyhotovil p. Stanislav 

Klobucký dňa 11. 2. 2018, úradne overený Okresným úradom Bytča, katastrálny odbor, 

overila Ing. Jana Šebeňová dňa 14. 2. 2018 pod číslom 82/2018 na dobu do 26. 2. 2018, do 

31. 12. 2067 bezplatným nájmom za prenajaté parcely, za účelom vykonania stavebných 

úprav Rekonštrukcia budovy Dobrovoľného hasičského zboru Kotešová – Oblazov súpisné 

číslo 75, ako aj v súvislosti s jej ďalším využívaním na verejné účely obce Kotešová, ďalej 

vyčlenenia  priestoru na vybudovanie vodovodnej prípojky, umiestnenie vodovodnej šachty 

a kanalizačnej žumpy a vybudovanie kanalizačnej prípojky z budovy Dobrovoľného 

hasičského zboru Kotešová – Oblazov, súpisné číslo 75, ako aj na prístup občanov, ktorí 

majú postavené svoje nehnuteľnosti  v tejto časti a riadne ich užívajú.  

 

 

Uznesenie č. 14/2018  

Investičný  úver  z banky na rekonštrukciu havarijného stavu strechy na budove Obecného 

úradu v Kotešovej a dofinancovanie projektu „Výstavba drevenného altánu v obci Kotešová“ 

a na dofinancovanie asfaltovania miestnych komunikácii v obci Kotešová 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  

1.   berie na vedomie 

 a)  stanovisko hlavného kontrolóra pred prijatím investičného úveru do výšky 140000.-  EUR 

 na dofinancovanie investičných potrieb obce v súvislosti s projektom „Rekonštrukcia 

 havarijného stavu strechy na budove Obecného úradu v Kotešovej“, dofinancovanie projektu 

 „Výstavba dreveného altánku v obci Kotešová a na dofinancovanie asfaltovania miestnych 

 komunikácii v obci Kotešová, vrátane predčasného splatenia zostatku investičného úveru 

 obce Kotešová v roku 2017 v súvislosti s rekonštrukciou vnútorných priestorov budovy 

 Obecného úradu v Kotešovej.  
 

2.   schvaľuje 

 a) prijatie investičného úveru  do výšky 140000.-  EUR na dofinancovanie investičných 

 potrieb obce v súvislosti s projektom „Rekonštrukcia havarijného stavu strechy na 

 budove Obecného úradu v Kotešovej“, dofinancovanie projektu  „Výstavba dreveného 

 altánku v obci Kotešová a na dofinancovanie asfaltovania miestnych komunikácii v obci 

 Kotešová, vrátane predčasného splatenia zostatku investičného úveru obce Kotešová 

 v roku 2017 v súvislosti s rekonštrukciou vnútorných priestorov budovy  Obecného úradu 

 v Kotešovej.  
 

      3.   poveruje 

a) starostu obce v rámci zabezpečenia tohto úveru k podpisu vystavenej blankozmenky spolu 

s dohodou o vyplňovacom práve k blankozmenke, 

              

b) starostu obce zapracovať finančné operácie a kapitálové výdavky na strane príjmov 

a výdajov a následne všetky zrejmé bankové poplatky súvisiace s poskytnutím úveru 

v rozpočte obce Kotešová v roku 2018 v rámci rozpočtového opatrenia obce Kotešová. 



Uznesenie č. 15/2018 

Informatívna správa k inventarizácii majetku obce 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

     1.   berie na vedomie 

a) informáciu o výsledku Inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov  

obce Kotešová k 31. 12. 2017 

Uznesenie č. 16/2018  

Schválenie výkonu auditora v obci Kotešová 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

1.   schvaľuje 

a) výber auditora  - Ing. Tibor Bátory, Predmestská 22, 010 01 Žilina, číslo licencie 409, na 

výkon auditu riadnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky a spracovanie 

správy o preverení súladu hospodárenia obce Kotešová so zákonom č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy za rok 2017. 

 

 

Uznesenie č. 17/2018 

Vybudovanie detského ihriska „ALTÁNOK“ v obci Kotešová 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  

     1.    schvaľuje 

            a) Vybudovanie detského ihriska „ALTÁNOK“ v obci Kotešová v rámci vyhlásenej 

 výzvy Úradu vlády SR „Podpora rozvoja športu na rok 2018, Podprogram 2 – výstavba 

 detských ihrísk s 5 % spoluúčasťou obce Kotešová.  

       

 

Uznesenie č. 18/2018 

Rozpočtové opatrenie starostu obce Kotešová č. 10/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  

     1. berie na vedomie 

         a) rozpočtové opatrenie obce Kotešová  č. 10/2017 

 

 

Uznesenie č. 19/2018  

Plat starostu obce Kotešová 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

1. berie na vedomie 

a) návrh predsedu finančnej komisie na prerokovanie platu starostu obce 

 

2. konštatuje  

a) že rozsah a náročnosť úloh starostu obce sa zvýšili za predchádzajúce obdobie a starosta 

dosiahol v uplynulom období pri zabezpečovaní výkonu prenesenej pôsobnosti štátnej správy 

a pri výkone samosprávnej pôsobnosti obce veľmi dobré výsledky. 

 



     3.    schvaľuje  

  a) v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení    

 neskorších predpisov a § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 

 pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov výšku osobného 

 ohodnotenia vo výške 70% k platu s účinnosťou od 1. 1. 2018.  

 

 

Uznesenie č. 20/2018 

Určenie miesta a času zápisu dieťaťa v Základnej škole s materskou školou Kotešová 378 

v zmysle VZN 1/2018 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky  

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

1.   schvaľuje 

 a) Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2018 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie 

 povinnej školskej dochádzky - Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

 v Základnej škole s materskou školou Kotešová 378, v školskom roku 2018/2019 sa  koná 

 v Základnej škole s materskou školou Kotešová 378,   4. triedna   (stará budova) budova 

 ZŠ, na poschodí v učebni I. ročníka v dňoch: 

 9.   apríla 2018 (pondelok) v čase od 14.00 hod. do 16.00 hod. 

 10. apríla 2017 (utorok)      v čase od 14.00 hod. do 16.00 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

                                 ––––––––––––––––––––––––––––     

                  PhDr. Mgr. Peter Mozolík 

                                                                                                            starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vyvesené: 28.02.2018 

Zvesené:   15.03.2018                                              

 


