
ZÁPISNICA č. 1/2014 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotešovej,  konaného dňa 14.02.2014 

 

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. Rozpočtové opatrenie č. 4/2013 

7. Rozpočtové opatrenie č. 1/2014 

8. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2013 

9. Inventarizácia majetku obce Kotešová 

10. Rôzne 

11. Diskusia 

12. Návrh na uznesenie 

13. 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. Pani  Mgr. Mária Mihoková - riaditeľku 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. Mgr. Peter Mozolík určil za zapisovateľku Lýdiu Frolovú. Za 

overovateľov zápisnice určil poslancov Jozefa Rybárika a JUDr. Petra Maslovského. 

 

3. Voľba návrhovej komisie 

 

Do návrhovej  komisie  starosta  obce navrhol poslankyňu Ing. Elenu Šutekovú a poslanca 

Ing. Jozefa Hlavoňa. Obecné zastupiteľstvo  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 ďalších návrhov na  doplnenie alebo 

zmenu programu. Keďže neboli prednesené žiadne doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy 



k programu rokovania zo strany poslancov, starosta obce dal hlasovať o schválení 

programu zasadnutia OZ ako celku. 

 

 

Hlasovanie:  

   

za:        9              proti:          0            zdržali sa:       0 

 

5. Kontrola plnenia uznesení 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ o plnení jednotlivých uznesení 

z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva a konštatoval, že odpredaje 

majetku, ktoré boli schválené - p. Fialová, p. Hariš a p. Bujný sú zrealizované aj zapísané 

v katastri nehnuteľností a prevod majetku p. Minarčíkovi a p. Bárdymu je v štádiu 

vybavovania. Všetky ostatné uznesenia boli splnené. Informáciu o plnení uznesení zobralo 

obecné zastupiteľstvo  na vedomie.  

 

Hlasovanie: 

 

za:          9           proti:         0             zdržali sa:     0 

 

6. Rozpočtové opatrenie č. 4/2013 

 

Nakoľko pracovníčka obce p. Hozáková sa nemohla zúčastniť na zasadnutí OZ, starosta 

obce oboznámil poslancov s rozpočtovým opatrením č. 4/2013, vysvetlil základné  zmeny 

a úprava rozpočtu. Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej schválilo dňa 23.11. 2012 

uznesením č. 45/2012 Programový rozpočet 2013-2015, ktorý bol zostavený na rok 2013 

ako prebytkový v príjmovej časti vo výške 1 097 845, 00 €, vo výdavkovej časti vo výške 

1 093 301, 00 €, prebytok vo výške 4 544,00 €. Rozpočtovým opatrením č. 4/2013  

dochádza k zmenám ako na strane  príjmovej tak aj  výdavkovej časti rozpočtu a to  

zapracovaním  čiastok v príjmoch a výdavkoch  finančných prostriedkov účelovo 

určených poukázaných zo štátneho rozpočtu a z prostriedkov Európskej únie, ďalej k 

presunom finančných prostriedkov medzi jednotlivými položkami a podpoložkami  ako aj 

medzi programami a podprogramami rozpočtu na základe reálnych potrieb obce v súlade 

so Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami obce. Rozpočtové opatrenie č. 

4/2013 definuje zmeny rozpočtu navýšením, príp. znížením výšky pôvodne 

rozpočtovaných finančných prostriedkov a zapracovaním poukázaných zdrojov, pričom 

celkové zvýšenie rozpočtu je v príjmovej aj vo výdavkovej časti so záverom úpravy - 

prebytkového rozpočtu. Konečný rozpočet po 4. zmene  rozpočtu v roku 2013 zostáva 

prebytkový a je to konečné upravenie rozpočtu k 31.12.2013.Tento bod programu bol 

prerokovaný aj na finančnej komisii, ktorá odporučila obecnému zastupiteľstvu  

rozpočtové opatrenie č. 4/2013 zobrať na vedomie.  

 

 

Hlasovanie: 

 

za:          9           proti:          0         zdržali sa:     0 

 

 

 



7. Rozpočtové opatrenie č. 1/2014 

 

Starosta obce oboznámil poslancov s rozpočtovým opatrením č. 1/2014. Obecné 

zastupiteľstvo v Kotešovej schválilo dňa 29.11. 2013 uznesením č. 54/2013 rozpočet na 

rok 2014, ktorý bol zostavený ako prebytkový v príjmovej časti vo výške 905 842 € a vo 

výdavkovej časti vo výške 905 046 € s prebytkom 796 €. Rozpočtovým opatrením č. 

1/2014 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 a následné čerpanie týchto dotácií. Ďalej definuje zmeny rozpočtu 

navýšením, príp. znížením výšky pôvodne rozpočtovaných finančných prostriedkov.  

Rozpočet po 1. zmene  rozpočtu v roku 2014 zostáva prebytkový. Tento bod programu bol 

prerokovaný aj na finančnej komisii, ktorá odporučila obecnému zastupiteľstvu  

Rozpočtové opatrenie č. 1/2014 schváliť.  

 

Hlasovanie: 

 

za:             9        proti:          0         zdržali sa:     0 

   

 

8. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kotešová za rok 2013 

 

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

Kotešová za rok 2013, ktorú je v zmysle zákona povinná predložiť obecnému 

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

2013 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 2013 zobrali na vedomie. 

 

 

 Hlasovanie: 

 

       za:            9            proti:           0               zdržali sa:      0 

 

 

9. Inventarizácia majetku obce 

 

Starosta obce podal poslancom obecného zastupiteľstva správu o inventarizácii majetku 

obce  k 31.12.2013, ktorá bola vykonaná na základe príkazu starostu obce zo dňa 

29.11.2013 za účelom overenia ich skutočného stavu a správnosti vedenia majetku 

a záväzkov voči  účtovníctvu. 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. V Základnej škole s materskou školou v Kotešovej bol v priebehu roka 2013 

zavedený nový softvér na evidenciu majetku. V priebehu mesiacov marec – apríl 2014 

bude určená vyraďovacia komisia, ktorá prehodnotí vyradenie poškodeného majetku. 

Ďalej budú pripravené podklady k vyradeniu položiek, ktoré sú vedené v účtovníctve na 



účte 042 ako neuskutočnené projekty z predchádzajúcich rokov a budú pravdepodobne 

vyhodnotené ako zmarené investície vyraďovacím protokolom, ktorý schváli obecné 

zastupiteľstvo. Poslanci správu o inventarizácii majetku zobrali na vedomie. 

 

 

      Hlasovanie:  

 

       za:           9              proti:               0            zdržali sa:      0 

 

 

10. Rôzne 

 

 

a) Žiadosť firmy UNICO, s.r.o. o vydanie záväzného stanoviska k vydaniu 

rozhodnutia o využití územia pre dobývanie nevyhradeného nerastu - 

štrkopieskov 

 

Ing. Ján Radena, konateľ firmy UNICO, s.r.o. oboznámil poslancov OZ so zámerom 

dobývania štrkopieskov na pozemkoch v katastri obce Kotešová – C-KN 1942/51, ktorých 

je vlastníkom. Stanovisko obce Kotešová je potrebné k vydaniu rozhodnutia o využití 

územia, ako aj rozhodnutia o povolení dobývania nevyhradeného nerastu. Poslancom 

obecného zastupiteľstva predstavil svoj projekt a podrobne ich informoval o zámere ťažiť 

štrkopiesky na tomto pozemku. Ing. Dobrovič – odborník na banské technológie objasnil 

spôsob a techniku ťažby, zabezpečenie prepravy materiálu, eliminovanie negatívnych 

javov a postup uvedenia daného územia do pôvodného stavu. Poslanci OZ sa pýtali na 

podrobnosti. Nakoľko udelenie takéhoto súhlasu je akt, ktorý ovplyvní obec aj občanov 

v značnej miere, poslanci sa zhodli na tom, že nie je možné rozhodovať iba na základe 

týchto informácií a je potrebné zistiť a overiť ďalšie skutočnosti. O predmetnej veci budú 

poslanci obecného zastupiteľstva rokovať na mimoriadnom zasadnutí OZ dňa 06.03.2014 

o 17:00 hod.  

 

 

b) Žiadosť firmy AGRAKOM, s.r.o. o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na 

zhodnocovanie odpadov 

 

Firma Agrakom, s.r.o. v zastúpení konateľom Jurajom Gregušom požiadala obec 

o vydanie stanoviska k udeleniu súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie 

odpadov   v areály bývalej líščej farmy v Kotešovej. Predmetom činnosti firmy je 

triedenie obalových materiálov a potravín, ktoré vznikajú činnosťou obchodných 

reťazcov. Uznesením č. 26/2013 Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej schválilo dňa 

19.04.2013 umiestnenie tohto zariadenia  v obci Kotešová na dobu 1 kalendárneho roka 

v termíne  od 1. 5. 2013. Pán Greguš žiada o predĺženie resp. opätovné schválenie na 

dobu neurčitú. Poslanci OZ konštatovali, že na uvedenú firmu neboli v priebehu roka 

zaznamenané nijaké sťažnosti od občanov ani od iných orgánov, preto firme Agrakom 

odsúhlasili prevádzkovanie tohto zariadenia na území obce  s účinnosťou od 01.05.2014 

na dobu neurčitú. 

 

      Hlasovanie:  

 

       za:           9              proti:               0            zdržali sa:      0 



c) Žiadosť MO SRZ  o finančný príspevok pre mládež 
 

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Bytča  podala žiadosť o finančný 

príspevok  pre mládež na rybárske preteky, ktoré sa každoročne konajú v Kotešovej. 

Poslanci obecného zastupiteľstva v Kotešovej sa zaoberali touto žiadosťou a rozhodli sa 

ju podporiť príspevkom vo výške 200,00 € v rámci Programu 7.4 – dotácia na šport 

z rozpočtu obce Kotešová. 

 

 

      Hlasovanie:  

 

       za:             9            proti:             0              zdržali sa:     0 

 

 

d) Informatívna správa o súdnom spore s firmou I.B.S., s.r.o. 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ o  súdnom spore s firmou I.B.S., ktorý prebieha 

kvôli projektu „Regenerácia centra obce“ Firma I.B.S žiada uhradenie faktúr za práce, 

ktoré neboli nikdy zrealizované a neboli ani nikdy objednané. Obec tieto faktúry 

neuhradila, nakoľko dodanie týchto prác nikdy  nepotvrdila či už objednávkou alebo 

dodatkom k zmluve, práce neboli v skutočnosti zrealizované a doklady o vykonaní týchto 

prác nepovažuje obec za relevantné, čo aj vo svojich priebežných stanoviskách 

spoločnosti I.B.S. oznámila. Obec zastupuje právny zástupca JUDr. Jana Ftorková. 

Poslanci obecného zastupiteľstva tieto informácie zobrali na vedomie. 

 

 

      Hlasovanie:  

 

       za:            9             proti:             0              zdržali sa:      0 

 

 

 

e) Projekt výsadby zelene pri vstupe do kostola 

 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ o plánovanej výsadbe zelene pri kostole 

v Kotešovej. Toho času sa buduje osvetlenie parkoviska pri kostole a na cintoríne,  

kde bude nainštalovaných 6 kusov svietidiel v hodnote 2 000 €. V najbližšej dobe 

bude vydaný súhlas na výrub 28 kusov smrekov, ktoré rastú na svahu vedľa schodov 

ku kostolu. Na ich zrezanie bude potrebné prizvať profesionála, nakoľko stromy sú 

v svahu a niektoré nebude možné zrezať pri zemi, ale postupne orezávať z vrchu. Na 

úpravu terénu a výsadbu drevín a ostatnej zelene obecné zastupiteľstvo schválilo 

sumu 5 000 € a zároveň poverilo starostu obce vypracovať verejné obstarávanie na 

zhotoviteľa zákazky na základe predloženého projektu a rozpočtu a zapracovanie  

tohto projektu  do rozpočtu obce Kotešová na rok 2014.  

 

 

     Hlasovanie:  

 

       za:          9               proti:             0              zdržali sa:       



 

f) Projekt vybudovania asfaltových chodníkov na dolnom cintoríne 

 

 

Starosta obce informoval poslancov o plánovanom projekte vybudovania chodníkov 

na dolnom cintoríne a predstavil konkrétne rozmiestnenie asfaltových chodníkov 

podľa projektovej dokumentácie. Výstavba týchto chodníkov by mala byť realizovaná 

v mesiacoch júl a august 2014. V programovom rozpočte, ktorý bol schválený 

29.11.2013 bola  na tento projekt vyčlenená suma 25 000 €. Poslanci obecného 

zastupiteľstva schválili projekt vybudovania asfaltových chodníkov na dolnom 

cintoríne v Kotešovej v celkovom objeme finančných prostriedkov do 25 000 € 

v rámci schváleného Programového rozpočtu obce Kotešová na roky 2014-2016 

a poverili starostu obce vypracovať verejné obstarávanie na zhotoviteľa zákazky na 

základe predloženého projektu a rozpočtu v roku 2014.  

 

 

      Hlasovanie:  

 

       za:             9            proti:            0               zdržali sa:      0 

 

 

 
g) Informatívna správa o voľbe prezidenta Slovenskej republiky 2014 

      

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 430/2013 Z. z. vyhlásil 

voľbu prezidenta Slovenskej republiky a určil deň jej konania na sobotu 15. marca 

2014. Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska 

nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, druhé kolo voľby prezidenta 

Slovenskej republiky určil na sobotu 29. marca 2014. V súlade so zákonom č. 46/1999 

Z. z.   starosta obce poveril organizačno-technickým zabezpečením voľby prezidenta 

Slovenskej republiky v roku 2014 Mgr. Alenu Babčanovú,   ktorá bude plniť úlohy obce 

na úseku prípravy a vykonania voľby  v súlade s harmonogramom organizačno-

technického zabezpečenia voľby prezidenta SR. Všetky potrebné informácie pre 

občanov, týkajúce sa voľby prezidenta SR  priebežne aktualizuje na webovej stránke 

obce. 

Na základe plnenia úloh je k dnešnému dňu  vypracovaný harmonogram organizačno-

technického zabezpečenia volieb, vymenované zapisovateľky, zverejnené oznámenie 

o čase a mieste konania volieb a taktiež sú  v zmysle zákona konštituované 3 volebné 

okrsky, v ktorých majú zastúpenie politické strany a petičné výbory, ktoré podali 

kandidátnu listinu na funkciu prezidenta SR. Prvé zasadnutie okrskových volebných 

komisií v Kotešovej sa bude konať 19. februára 2014. 
 

 

     Hlasovanie:  

 

       za:          9               proti:            0               zdržali sa:      0 

 

 

 



h) Vyradenie nákladného požiarneho motorového vozidla LIAZ  Š 706 RT, ev. č. 

BY580AH z majetku obce Kotešová 

 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ o stave nákladného požiarneho vozidla LIAZ  Š 

706 RT, ktoré využíval Dobrovoľný hasičský zbor v Kotešovej. Toto vozidlo je 

momentálne nefunkčné, má viac ako 35 rokov a náklady na jeho opravu by boli 

mimoriadne vysoké, z toho dôvodu nemá význam ho naďalej evidovať v majetku. 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili vyradenie motorového vozidla LIAZ  Š 706 

RT, ev. č. BY580AH z majetku obce Kotešová a zároveň poverili starostu obce 

zabezpečiť proces vyradenia z evidencie motorových vozidiel na ODI Bytča a ukončenie 

poistenia v poisťovni Generali, a.s.  

 

 

      Hlasovanie:  

 

       za:            9             proti:              0             zdržali sa:      0 

 

 

 

i) Kúpa úžitkového nákladného vozidla - 9 miestny bus 

 

V nadväznosti na vyradenie vyššie uvedeného vozidla starosta obce opísal poslancom 

nevyhnutnosť zakúpenia  úžitkového vozidla, ktoré potrebuje Dobrovoľný hasičský zbor 

v Kotešovej na zabezpečenie účasti na súťažiach. Starosta obce navrhol zakúpenie 9 

miestneho automobilu bus combi, ktoré má aj nákladný priestor a možnosť pripojenia 

prívesného zariadenia. Bude pokrývať potreby nie len DHZ Kotešová, ale aj všetkých 

ostatných záujmových zložiek, ktoré sú v obci. Teda budú ho môcť používať na 

cestovanie na zápasy členovia OSTK a OFK ako aj záhradkári. Ďalej bude vypracovaná 

smernica o spôsobe využitia a nájmu tohto vozidla, na základe ktorej si budú môcť 

občania obce tiež toto vozidlo za určitých podmienok prenajať. Spôsob financovania 

tohto vozidla bude prostredníctvom leasingu, pričom suma na akontáciu bude 

kumulovaná tak, že jednotlivým záujmovým zložkám bude v rozpočte obce znížená 

čiastka na ich činnosť o primerané sumy s ktorými jednotlivé záujmové zložky súhlasia. 

Ďalej bude na to použitá suma – výťažok za zlikvidované vyradené požiarne vozidlo, 

ktorá je predpokladaná na pribl. 1 000 €. Doba splácania bude 4 roky. Zakúpením 

takéhoto vozidla sa značne znížia náklady na pohonné hmoty. Poslanci obecného 

zastupiteľstva tento návrh uznali za celkovo prospešný a nemajú voči nemu výhrady. 

Schválili zakúpenie  úžitkového nákladného vozidla v celkovej sume 19 999 € a poverili 

starostu obce zabezpečiť a vypracovať proces verejného obstarávania na dodávateľa 

tovaru na kúpu uvedeného vozidla a zapracovanie obstarania vozidla do rozpočtu obce 

Kotešová na rok 2014. 

 

 

      Hlasovanie:  

 

       za:            9             proti:            0               zdržali sa:      0 

 

 

 



11. Diskusia 

 

a) Pán Miroslav Hájek sa zaujímal o to, kedy obec pristúpi k výstavbe ihriska v areáli 

materskej školy. Starosta obce mu odpovedal, že v rozpočte je na tento účel vyčlenená 

suma 5 000 €, ktorá je záväzná. V priebehu budúceho týždňa budú známe bližšie 

informácie ohľadne možnosti uchádzať sa o dotáciu na projekty pre tento účel. Ak táto 

možnosť nebude reálna, bude ihrisko budované z vlastných zdrojov na základe 

schváleného rozpočtu alebo úverovou formou. 

 

 

12. Návrh na uznesenie 

 

Návrh na uznesenie predniesla  predsedkyňa návrhovej komisie Ing. Elena Šuteková. 

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, 14.02.2014                                                   ................................................... 

                                                                                                PhDr. Mgr. Peter Mozolík 

                                                                                                         starosta obce 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

 

JUDr. Peter Maslovský                                                        ..................................................... 

 

 

Jozef Rybárik                                                                        .................................................... 

                 

 

 

Zapisovateľka: 

 

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

 

 

 

 
Vyvesené: 18.02.2014 

Zvesené:   05.02.2014                                               


