
ZÁPISNICA č. 3/2022 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotešovej,  konaného dňa 19.08.2022 

 

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 starostu obce č. 5/2022 

7. Rozpočtové opatrenie obce Kotešová č. 6/2022 

8. Konsolidovaná výročná správa za rok 2021, Audit 

9. Monitorovacia správa rozpočtu k 30.06.2022 

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, riaditeľku ZŠ 

s MŠ Kotešová Mgr. Katarínu Kasemovú a  hlavnú kontrolórku p. Jozefu Šipkovú.  Mgr. 

Jozef Bujný sa rokovania nezúčastnil z dôvodu PN. Rokovanie obecného zastupiteľstva 

viedol starosta obce. 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Starosta obce PhDr. Peter Mozolík určil za zapisovateľku Andreu Bujnú. Za overovateľov 

zápisnice určil poslankyne Ing. Elenu Šutekovú a Annu Melotovú. 

 

3. Voľba návrhovej komisie 

 

Do návrhovej  komisie  starosta  obce navrhol poslancov Jána Tichého a Petra Jandačku. 

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, zároveň vyzval poslancov OZ na predloženie   návrhov na  doplnenie alebo 

zmenu programu. Starosta obce navrhol doplnenie  programu OZ o nový bod Dodatok č. 



1 ku Všeobecne záväznému nariadeniu obce Kotešová č. 2/2022 o výške mesačného 

príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, v školskom klube deti a v centre voľného 

času ako bod č. 10. Ostatné  body programu sa posúvajú. Následne  dal   hlasovať 

o programe vrátane doplnenia. 

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 a konštatoval, že všetky uznesenia 

boli splnené. Informáciu o plnení uznesení zobralo obecné zastupiteľstvo  na vedomie.  

 

Hlasovanie:  

   

za:        8           proti:        0            zdržali sa:       0 

 

6. Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 5/2022 

 

Pracovníčka obce p. Bujná oboznámila poslancov s rozpočtovým opatrením č. 5/2022. 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej schválilo dňa 03.12.2021 uznesením č. 70/2021 

rozpočet na rok 2022, ktorý bol zostavený ako prebytkový v príjmovej časti vo výške 

1 535 452,97 € a vo výdavkovej časti vo výške 1 530 695,79 € s prebytkom 4 757,18 €. 

Rozpočtovým opatrením č. 5/2022 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 v programoch správa obce, údržba budov, DHZ, stavebný úrad, údržba 

zelene a ciest, podpora kultúrnych podujatí. Plánované rozpočtové príjmy v roku 2022 

boli upravené na 1 997 840,81 €, plánované rozpočtové výdavky v roku 2022 boli 

upravené na 1 965 647,87 €, konečný rozpočet po 5. zmene v roku 2022 zostáva 

prebytkový vo výške  32 192,94 €. Poslanci obecného zastupiteľstva Rozpočtové 

opatrenie č. 5/2022 hlasovaním zobrali na vedomie 

 

Hlasovanie: 

 

za:       8             proti:              0                zdržali sa:        0 

 

 

7. Rozpočtové opatrenie obce Kotešová č. 6/2022 

 

Andrea Bujná pracovníčka obce oboznámila poslancov s rozpočtovým opatrením č. 

6/2022. Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej schválilo dňa 03.12.2021 uznesením č. 

70/2021 rozpočet na rok 2022, ktorý bol zostavený ako prebytkový v príjmovej časti vo 

výške 1 535 452,97 € a vo výdavkovej časti vo výške 1 530 695,79 € s prebytkom 4 

757,18 €. Rozpočtovým opatrením č. 6/2022 dochádza k zmenám ako na strane  príjmovej 

tak aj  na strane výdavkovej časti rozpočtu a to  zapracovaním  čiastok v príjmoch 

a výdavkoch finančných prostriedkov. V rozpočtovom opatrení č.6/2022 OZ schválilo 



preklasifikovanie časti kapitálových výdavkov v položke 717001 vo výške 20.000.-€ 

určených na výstavbu detského ihriska, schválené v návrhu Rozpočtu na rok 2022 

uznesením č. 70/2021 zo dňa 3. 12. 2022, ktoré boli plánované z prebytku bežného 

rozpočtu  z podielových daní z Ministerstva financií SR na rok 2022 ako kapitálové, ktoré 

však obec Kotešová aktuálne potrebuje  na vykrytie potrieb v rámci bežných výdavkov a 

to vo výške  17080,83 €   zvyšné prostriedky vo výške 2.919,17 € zostanú v kategórii 

kapitálové výdavky.  Plánované rozpočtové príjmy v roku 2022 boli upravené na 

2 000 540,81 €, plánované rozpočtové výdavky v roku 2022 boli upravené na 

1 968 347,87 €.  Rozpočet po 6. zmene  rozpočtu v roku 2022 zostáva prebytkový vo 

výške 32 192,94 €. Tento bod programu bol prerokovaný aj na finančnej komisii, ktorá 

odporučila obecnému zastupiteľstvu  Rozpočtové opatrenie č. 6/2022 schváliť. Poslanci 

obecného zastupiteľstva hlasovaním schválili rozpočtové opatrenie obce Kotešová č. 

6/2022. 

 

Hlasovanie:  

   

za:           8        proti:         0           zdržali sa:       0 

 

8. Konsolidovaná výročná správa za rok 2021, Audit 

 

Konsolidovanú výročnú správu obce Kotešová za rok 2021 vypracovala pracovníčka obce 

Andrea Bujná.  Je to komplexná správa s popisom o fungovaní obce v roku 2021, v ktorej 

je zahrnutá rozpočtová organizácia Základná škola s materskou školou v Kotešovej. 

Starosta obce oznámil poslancom obecného zastupiteľstva, že  bol vykonaný aj audit  ku 

konsolidovanej účtovnej uzávierke obce Kotešová audítorom D.E.A. AUDIT s.r.o., 

Hviezdoslavova 49/11, 984 01 Lučenec. Audítor ku konsolidovanej účtovnej uzávierke 

konštatoval, že poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz 

finančnej situácie obce Kotešová k 31. decembru 2021 a výsledky jej hospodárenia 

a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu sú v súlade so zákonom 

o účtovníctve. Poslanci OZ Konsolidovanú výročnú správu a Správu o audite 

konsolidovanej účtovnej uzávierky   zobrali na vedomie. 

 

Hlasovanie: 

 

       za:          8             proti:           0            zdržali sa:   0 

 

 

9. Monitorovacia správa rozpočtu k 30.06.2022 

 

Pracovníčka obce  Andrea Bujná oboznámila poslancov s Monitorovacou správou 

čerpania rozpočtu. Správa hodnotí plnenie programového rozpočtu k 30. 06. 2022. 

Obsahuje vyhodnotenie finančných limitov v absolútnom ako aj percentuálnom vyjadrení 

naplnenia a čerpania rozpočtu  ako aj hodnotenie ukazovateľov a cieľov v rámci 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 k 30.06.2022. Tento bod programu bol prerokovaný aj 

na finančnej komisii, ktorá nemala námietky a odporučila OZ zobrať na vedomie. 

 



Hlasovanie: 

 

       za:          8             proti:            0           zdržali sa:   0 

 

10. Dodatok č. 1 ku Všeobecne záväznému nariadeniu obce Kotešová č. 2/2022 o výške 

mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, v školskom klube deti a v 

centre voľného času. 

 

Starosta obce informoval poslancov, že týmto dodatkom sa vo všeobecne záväznom 

nariadení č. 2/2022  upravuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky 

úhrady v školskej jedálni.  Poslanci obecného zastupiteľstva uvedenú informáciu zobrali na 

vedomie a  Dodatok č. 1 ku Všeobecne záväznému nariadeniu obce Kotešová č. 2/2022 o 

výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, v školskom klube deti a v 

centre voľného času hlasovaním schválili. 

 

Hlasovanie: 

 

       za:          8             proti:            0           zdržali sa:   0 

 

11. Rôzne 

 

 

a) Vyradenie traktorovej motorovej kosačky z majetku obce Kotešová 

 

Starosta obce informoval poslancov o tom, že kosačkový traktor TX 102 HYDRA, 

zakúpený obcou v roku 2012 si vzhľadom na dobu užívania obcou Kotešová vyžaduje 

veľkú opravu, ktorá by bola zjavne nevýhodná, nakoľko obec Kotešová má v súčasnosti 

dve kvalitnejšie traktorové kosačky. Z uvedeného dôvodu starosta obce navrhuje tento 

kosačkový traktor vyradiť z majetku obce a odpredať. Poslanci OZ s uvedeným súhlasia 

a schvaľujú trvalú prebytočnosť a zámer odpredať kosačkový traktor TX 102 HYDRA 

z dôvodu potrebnej neefektívnej opravy za minimálnu zostatkovú „šrotovú“ hodnotu na 

úrovni 200,00 €.  

 

Hlasovanie: 

 

za:           8         proti:               0               zdržali sa:      0 

 

 

b) Náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku starostovi obce 

 

Starosta obce informoval poslancov o tom, že mu zostáva 40 dní nevyčerpanej 

dovolenky, ktorú si nemôže vyčerpať do konca volebného obdobia do 29.10.2022, 

pretože zabezpečuje neodkladné úlohy súvisiace s výkonom samosprávnej pôsobnosti 

obce s výkonom prenesenej pôsobnosti štátnej správy a taktiež zabezpečuje potrebné 

materiály ku schváleným projektom. Z tohto dôvodu poslanci OZ súhlasili s preplatením 

22 dní nevyčerpanej dovolenky. 

 

Hlasovanie: 

 

za:        8            proti:                 0             zdržali sa:      0 



 

 

c) Zabezpečenie volieb prísediacich Okresného súdu v Žiline 

 

Na základe dožiadania z Okresného súdu Žilina na doplnenie prísediacich na funkčné 

obdobie rokov od 2022 do 31.12. 2026, starosta obce uviedol, že Obecný úrad v 

Kotešovej vyhlásil výzvu v miestnom rozhlase viackrát na túto dobrovoľnú funkciu, 

avšak do dnešného dňa sa nikto neprihlásil, čo by mal o to záujem. V minulosti bola 

Obecným zastupiteľstvom zvolená Ing. Elena Šuteková, ktorá túto funkciu ešte vykonáva, 

a jej voľba je platná ešte 2 roky. Starosta obce uviedol, že ak sa niekto nájde, kto by chcel 

túto činnosť do budúcna vykonávať, môže ho obecné zastupiteľstvo ešte do konca roka 

zvoliť na základe prijatého uznesenia. Taktiež prítomných poslancov oboznámil, aké 

potrebné tlačivá musí uchádzač vypísať a potom poslať na Okresný súd v Žiline. Poslanec 

Ing. Marek Čebek sa spýtal, čo táto funkcia obnáša, čo všetko je potrebné pre jej výkon, 

z pohľadu vzdelania, vedomosti, skúseností či už praktických alebo teoretických. Na 

predmetné otázky odpovedala poslankyňa Ing. Šuteková Elena, ktorá vo svojom 

príspevku poslancom vysvetlila a objasnila, že sa  jedná o činnosť, kde by bolo vhodné, 

aby to bol človek bezúhonný, spoločensky primerane rešpektovaný, pričom nie je 

predpísané vzdelanie, avšak akékoľvek či už teoretické alebo praktické skúsenosti 

v akomkoľvek odbore je výhodou pre obhájenie pozície prísediaceho. Prísediaci sú volení 

obecným zastupiteľstvom tej ktorej obce, avšak následne je rozhodujúci fakt, aby si ho 

vybral do senátu sudca ako predseda trestného senátu, nakoľko ide len o spory 

v trestnoprávnej rovine. Ak je senátu  pridelený súdny spor, pričom ich môže byť aj viac, 

senát pôsobí v tom istom zložení od začiatku po vynesenie rozsudku, vo výnimočných 

prípadoch je možné v senáte urobiť zmenu.  Je výhodou, ak prísediaci je znalý 

alebo odborník v určitej problematike, nakoľko môže byť veľkým prínosom pri 

vyhodnocovaní dôkazných situácií a pri správnom rozhodovaní pre vynesenie 

spravodlivého rozsudku. Je potrebné si však uvedomiť, že v predmetnej veci je potrebné 

obetovať pomerene veľa voľného alebo aj pracovného času (ak sa dá uvoľniť z práce) , 

pričom odmena je minimálna.  

 

d) Kúpa nového auta Fiat Ducato do obce 

 

Starosta obce uviedol, že dňa 28. 7. 2022 na základe predchádzajúceho verejného 

obstarávania z januára 2022, bol do obce Kotešová po vybavení potrebných náležitostí 

dovezený nový valník Fiat Ducato bielej farby pre potreby obce Kotešová. Uvedené 

vozidlo bolo zakúpené cez Tatra leasing na splátky a to tak, že sme zaplatili akontáciu vo 

výške 7860,00 eur a mesačné splátky na 4 roky vo výške 552,14 eur. Ďalej uviedol, že 

vybavil potrebné náležitostí ohľadom PZP poistenia, havarijného poistenia a po dodaní 

veľkého technického preukazu dňa 15. 8. 2022 aj jeho prihlásenie na Okresnom 

dopravnom inšpektoráte v Bytči, kde nám bolo pridelené ev. číslo BY868BO. Poslanci 

OZ uvedenú informáciu zobrali na vedomie. 

 

 

 

e) Schválenie dotácie na vybudovanie detského ihriska na Bukovej 

 

Starosta obce uviedol, že dňa 27. 7. 2022 nám do obce prišla správa o schválení projektu, 

ktorý obec Kotešová v zastúpení starostom podala  dňa 27. 12. 2021 na Ministerstvo 

práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci Dotácie na podporu plnenia funkcie rodiny.  



Dňa 14. 1. 2022 sme dopĺňali niektoré body žiadosti projektu  na základe výzvy z 

ministerstva práce a teda dňom 27. 7. 2022 sme boli úspešní a v rámci schválených 117 

ihrísk, nám schválili dotáciu vo výške 50 000,00 eur. Do 31. 8. 2022 musíme ešte poslať 

pre vypracovanie projektovej dokumentácie niektoré údaje najmä geodetické zamerania, 

polohopisy, výškopisy mapy vo formáte DWG ako aj čestné vyhlásenia a fotografie z 

miesta budúcej realizácie, vrátane listu vlastníctva a snímky z katastrálnej mapy. Uvedené 

ihrisko by sa malo vybudovať pod cestou oproti p. Pavlúsikovei na parcele C-KN č. 

546/10 vo vlastníctve obce Kotešová a bude v tesnej blízkosti budúcej cyklotrasy z hornej 

Kotešovej poza rieku Rovnianka. Ministerstvo práce na základe zaslaných podkladov 

vypracuje prostredníctvom vysúťaženého projektanta 3 variantné riešenia a predloží ich 

obci Kotešová. Súčasťou uvedeného detského ihriská bude aj altán o rozmeroch 5x5 

metrov a budú tu umiestnené 3 povinné prvky a to pieskovisko, kolotoč a hojdačka a 

samozrejme aj ďalšie prvky do výšky uvedenej sumy. Obec Kotešová bude musieť na 

vlastné náklady potom zabezpečiť spoluúčasť na pádové podložky v rámci bezpečnosti, 

čo môže byť aj suma do výšky 10 000,00 eur. Po zabezpečení projektovej dokumentácie 

prebehne proces verejného obstarávania a po jeho kontrole bude podpísaná zmluva s 

úspešným uchádzačom. Starosta obce ďalej uviedol, že uvedené detské ihrisko bude 

vybudované z agátových prvkov, nakoľko je to povinne predpísané, pričom tiež uviedol, 

že do budúcna pravdepodobne bude potrebné na ňom urobiť natieračské práce. Taktiež 

uviedol, že už vybavil pre toto ihrisko aj stavebné povolenie, avšak pravdepodobná 

realizácia výstavby ihriska bude po vybavení všetkých formálnych a papierových 

náležitostí až na jar v roku 2023. Starosta taktiež uviedol, že v roku 2023 by sa 

vybudovalo aj detské ihrisko v časti Oblazov, kde je zatiaľ už geometrickým plánom 

vyznačená plocha, ktorú dá obci do nájmu Lesné a pozemkové spoločenstvo Kotešová – 

Oblazov až po ich valnej hromade na základe ich súhlasu a vypracovanej podpísanej 

nájomnej zmluve, pričom táto nájomná zmluva sa musí dať zapísať na katastrálnom 

odbore. Potom sa dá vypracovať projekt detského ihriska a vybaví sa stavebné povolenie 

a až potom ho bude možné vybudovať, čo sa určite nestihne do konca tohto roka. 

 

f) Cyklotrasa v obci Kotešová 

 

Starosta obce uviedol prítomným poslancom, že dňa 28. 7. 2022 nám prišlo Rozhodnutie 

o pridelení dotácie z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR z 

Bratislavy – Schválenie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre 

projekt Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy vybudovaním 

cyklotrasy v obci Kotešová, pričom nám bola z pôvodného rozpočtu vo výške 485645,74 

eur, nám schválená výška nenávratného finančného príspevku vo výške 446071,77 eur, 

pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 469549,23 eura 

(rozdiel je 5 % spoluúčasť obce na financovaní projektu). Starosta uviedol, že na tretí 

pokus bol úspešné schválený tento projekt, ktorý sa začal riešiť ešte v marci v roku 2019, 

keď bol spracovaný geometrický plán na budúcu cyklotrasu smerom od p. Petra Janca po 

pravej strane rieky Rovnianka s dvoma premosteniami cez rieku Rovnianka (prvý most 

oproti p. Jozefovi Chalupianskemu st. a druhý most asi 200 metrov pod obchodom 

Koruna a potom cyklochodníkom až k uvedenému obchodu, s dvoma odpočívadlami aj so 

stojanmi s altánkami). Uvedený projekt sme podávali dňa 13. 10. 2021 s horeuvedeným 

rozpočtom zo dňa 27. 8. 2021. Dňa 15. 12. 2022 s riadiaceho orgánu So pre IRO ŽSK 

nám prišla výzva na doplnenie  a opravu 22 bodov, ktorú som do týždňa ešte pred 

Vianocami 2021 odoslal naspäť. Bolo to dosť hektické obdobie na splnenie ich 

požiadavky. Teraz bolo potrebné od dátumu 12. 8. 2022 doplniť pred podpisom Zmluvy o 

NFP ešte 8 potrebných tlačív, preto som aj týždeň po operácii išiel do práce, aby som to 



všetko úspešne pripravil k uvedenej zmluve. Po podpise zmluvy o NFP a jej zverejnení v 

Centrálnom registri zmlúv začneme ihneď ako prvú hlavnú aktivitu projektu proces 

verejného obstarávania k uvedenému projektu. Z tohto dôvodu bol vypracovaný nový 

rozpočet (nakoľko nemôže byť starší ako 6 mesiacov pre proces verejného obstarávania), 

kde je teraz celková suma vo výške 613557,68 eur. Po skončení procesu verejného 

obstarávania prebehne proces kontroly verejného obstarávania. Ak bude všetko v 

poriadku, bude podaná žiadosť na navýšenie stavebných materiálov, kde je možné 

dosiahnuť navýšenie až do výšky 20 %. Ak to bude schválené, tak bude podpísaný 

Dodatok č. 1 ku Zmluve o NFP. Po tejto kontrole bude možné podpísať Zmluvu o dielo s 

úspešným uchádzačom. V uvedenom projekte je potrebné na jeseň vybaviť ešte výrubové 

povolenie, ktoré bude vydávať Okresný úrad v Bytči, odbor starostlivosti o životné 

prostredie. Tieto výruby by sa mohli už uskutočniť aj v jesenných mesiacoch tohto roku. 

Starosta obce uviedol, že dal vypracovať na základe rokovania OZ v Kotešovej zo dňa 20. 

5. 2022 geometrický plán, ktorý je už aj zapísaný a bola vytvorená parcela na 

vybudovanie chodníka od murovanej zástavky na Bukovej smerom popri ceste až k 

budúcej cyklotrase, ktorá vedie smerom k predajni Koruna na Bukovej. Potom po 

vypracovaní projektovej dokumentácie bude starosta obce vybavovať pre tento chodník 

právoplatné stavebné povolenie, ktoré by mohla obec získať do konca marca 2023. 

Uvedený projekt realizácie cyklotrasy by sa realizoval od apríla do augusta 2023, 

nakoľko celý projekt musí byť ukončený v rátane prefinancovania do konca roka 2023 a 

môže sa začať až po vykonaní všetkých administratívnych kontrol . Súčasťou tohto 

projektu cyklotrasy by potom bolo aj vybudovanie tohto chodníka od zástavky u Barčáka 

smerom ku obchodu a taktiež zaasfaltovanie cesty do lokality Pod brvenie. Očakávame, 

že na spolufinancovanie, ako aj samostatné doasfaltovanie projektu chodníka a cesty do 

lokality Pod brvenie by bolo potrebné vziať úver možno aj vo výške 100000 eur, čo teraz 

sa ešte nedá presne vypočítať, nakoľko proces výstavby chodníka a asfaltovanie uvedenej 

komunikácie bude po vykonaní procesu verejného obstarávania na základe nového 

samostatného rozpočtu a až potom sa uvidí výška investície. Ak sa toto všetko podarí 

vybudovať v roku 2023 na Bukovej v rátane detského ihriska, tak táto lokalita získa úplne 

iný ráz, nakoľko od obchodu Koruna po novej cyklotrase sa bude dať bezpečne dostať až 

do dolnej časti obce Kotešová jedným priechodom pre chodcov a cyklistov  pri centrálnej 

autobusovej zástavke, pričom sa do budúcna bude dať aj napojiť na plánovanú cyklotrasu 

Žilina – Považská Tepla. Samozrejme súčasťou budúcej cyklotrasy, po ktorej budú môcť 

chodiť aj chodci, bude aj osvetlenie, ktoré budeme budovať na vlastné náklady a bude tu 

umiestnených cca 30 stĺpov verejného osvetlenia so solárnymi panelmi. 

 

g) Vybudovanie okružnej križovatky na križovatke ciest Žilina Bytča s odbočením na 

Veľké Rovné 

 

Starosta obce uviedol, že v súčasnosti vybudovanie okružnej križovatky je v procese 

realizácie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. V uvedenom procese už 

bolo vydané Stavebným úradom obce Kotešová právoplatné územné rozhodnutie a po 

vypracovaní projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, ktoré má na starosti 

Správa ciest ŽSK, bude špecializovaným stavebným úradom – Okresný úrad Žilina, 

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii vydané právoplatné stavebné 

povolenie. Potom sa musí nájsť spôsob financovania, či už cez eurofondy so 

spoluúčasťou obce Kotešová, alebo cez financovanie Správou ciest ŽSK a 

spolufinančným príspevkom obce Kotešová. Ak sa bude táto okružná križovatka 

budovať, tak odhadujeme rok 2023 až 2024, nakoľko teraz do volieb ŽSK sa už nič 

neudeje s uvedeným zámerom. Pre obec Kotešová je veľmi významná, nakoľko 



zákonným spôsobom nie je možné odbočiť na miestnu komunikáciu ku základnej škole 

od zadnej časti, ako aj je potrebná na budúci vjazd na našu Športovo – oddychovú zónu 

medzi hlavnou cestou a kanálom. 

 

h) Vybudovanie športovo oddychovej zóny 

 

Uvedený projekt je už teraz v štádiu podania na stavebnom úrade, kde sa očakáva čo 

chvíľa vydanie územného rozhodnutia a po jeho právoplatnosti bude dopracovaná 

projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a bude podaná žiadosť o vydanie 

stavebného povolenia. V tomto smere sme sa museli polroka zdržať, nakoľko bolo 

Okresným úradom Bytča v mesiaci december nariadenie posudzovania v zmysle procesu 

EIA a do uvedeného procesu sa prihlásilo s pripomienkami aj Združenie domových 

samospráv z Bratislavy /p. Slávik/, pričom podrobnou analýzou jeho pripomienok, boli 

tieto postupne zamietnuté a Okresným úradom v Bytči bolo vydané rozhodnutie, že sa 

nebude postupovať podľa EIA, až potom bolo možné podať túto žiadosť na vydanie 

územného rozhodnutia. Prioritou v tomto areáli bude v prvom rade postavenie telocvične 

a súčasťou je aj korčuliarska dráha, dva tenisové kurty, workoutové ihrisko, detské 

ihrisko, parkovisko a podobne. Akonáhle budeme mať právoplatné stavebné povolenie, 

môžeme sa uchádzať o dotácie z rôznych fondov na výstavbu tohto areálu. 

 

i) Vybudovanie kanalizácie a vodovodu v lokalite Lán 

 

Starosta obce uviedol, že bol na Sevoroslovenských vodárňach a kanalizáciách v Žiline, 

kde rokoval s generálnym riaditeľom p. Ing. Kundríkom a predsedkyňou predstavenstva 

p. Ing. Štrbovou o podanom projekte na ich spoločnosť. Generálny riaditeľ uviedol, že v 

tomto štádiu zastavanosti je to pre nich nevýhodná investícia a navrhol, aby sme sa 

pokúsili riešiť tento projekt cez fondy ako je environmentálny fond. Ak by sme boli v 

tomto aj úspešní ohľadom žiadosti, my musíme uvedený vodovod a kanalizáciu 

vybudovať, pričom ju musíme potom odovzdať do ich správy nakoľko by nás nenapojili 

do ich systému. Starosta prítomným poslancom uviedol, že chystá sa vstúpiť do našej 

obce významný investor v priemyselnej zóne, kde chce vybudovať logistický park s 

prístupom z budúceho kruhového objazdu z mesta Bytča pred mostom ako sa ide ponad 

Váh a diaľnicu s odbočením na diaľnicu, popri rieke Váh až do Kotešovej. Je to veľká 

investícia, súčasťou ktorej by mali byť aj výstavby veľkých hál, čím by obec mohla mať 

veľký príjem každoročne z daní nehnuteľnosti. Aj vybudovaním tohto parku je do 

budúcna možnosť, ako vybudovať vodovod a kanalizáciu v lokalite Lán pre rodinné 

domy, nakoľko aj oni budú potrebovať sa napojiť na vodovod a kanalizáciu. Taktiež je 

možné, že do budúcna môže byť uzatvorená zmluva s týmto investorom, ktorý by mohol 

vybudovať náš športový areál na vlastné náklady a potom by sa v rámci odpisov z dani 

nehnuteľnosti toto prefinancovalo. Do budúcna to môže byť pre obce Kotešová veľmi 

dôležitý zdroj príjmu do rozpočtu, nakoľko po roku 2027 skončia finančné prostriedky z 

eurofondov, ako aj vytvorenie pracovných miest pre našich občanov. 

 

 

 

j) Doasfaltovanie miestnych komunikácii v obci Kotešová 

 

Starosta obce informoval prítomných poslancov, že boli uskutočnené práce na základe 

súťaže vo verejnom obstarávaní z finančných prostriedkov obce Kotešová, hlavne z 

rezervného fondu na Doasfaltovanie miestnej komunikácie a obecnej plochy v obci 



Kotešová. Postupným zámerom obce je opraviť staré cesty a venovať sa novým lokalitám 

a postupne, keď tam budú vybudované potrebné inžinierske siete, tak aj tieto cesty 

doasfaltovať. Celková vysúťažená suma na plochu v Materskej škole v Kotešovej a na 

opravu havarijného stavu miestnej komunikácie v časti Oblazov bola vo výške 53 180,52 

eur vrátane DPH, a to na plochu v škôlke suma vo výške 20 632,80 eur a v Oblazove na 

opravu miestnej komunikácie suma vo výške 32 547,72 eur. Tu však vzhľadom na 

pôvodný priečny sklon cesty približne 15 stupňov, aby sa tu nešmýkali v zime auta do 

rokliny, tak sa tento sklon postupne zrovnal približne na 3 stupne, čo malo za následok 

použitie naviac asfaltu v objeme 29,31 ton, ktoré bude potrebné ešte zhotoviteľovi 

doplatiť, čo bude znamenať sumu vo výške 2 964,65 eur vrátane DPH z rozpočtu obce 

Kotešová v tomto roku. 

 

k) Poplatky za komunálny odpad 

 

Starosta obce uviedol, že od 1. 8. 2022 nám zberová spoločnosť T+T zvýšila poplatky za 

komunálny odpad – tuhý zmesový odpad, kde sme za 1 tonu platili 71,50 eur tak po 

zvýšení je to už viac ako 76,00 eur vrátane DPH. Odôvodnili to zvýšením energií, cenou 

pohonných látok a podobne. Ďalej uviedol, že poplatok za komunálny odpad, ktorý si 

obec vyberá od občanov musí v pomere 1:1 vychádzať tak, aby obec nezískala zárobok 

jeho výberom a taktiež nedoplácala za odpad. V súčasnosti u nás občania platia ročne 30 

eur za osobu, pričom je to najnižší poplatok v okrese Bytča. Od nového roka 2023 tento 

poplatok sa určite bude musieť zvýšiť o značnú sumu, možno až  do výšky 39 eur 

ročného poplatku na osobu, nakoľko od nového roka budeme za 1 tonu zmesového 

komunálneho odpadu platiť sumu 125,00 eur, lebo zberová spoločnosť bude mať zvýšené 

náklady na separáciu takéhoto odpadu, nakoľko na smetisko sa už nič nebude vyvážať. 39 

eur na osobu už majú niektoré obce zavedené vo svojom systéme v okrese Bytča aj na 

tento rok. Starosta ďalej uviedol, že ešte nie je presná informácia, ako sa budú vyvíjať aj 

dane z nehnuteľnosti od roku 2023, lebo ak by sa zaviedol systém daňového mixu pre 

samosprávy, tak by značným spôsobom museli byť zvýšené aj dane z nehnuteľnosti pre 

našich občanov. 

 

12. Diskusia 

 

a) Riešenie doručenej petície:  

 

Starosta obce informoval, že vo veci podanej petície ohľadom vypúšťania vody z jazera 

Važina,  zaslal  dožiadanie na vyjadrenie sa k zistenej veci na nasledovné organizácie: 

Banský úrad, Inšpekcia životného prostredia, Lesné a pozemkové spoločenstvo Kotešová 

Oblazov, Okresný úrad Bytča odbor starostlivosti o životné prostredie, Slovenský 

vodohospodársky podnik a spoločnosť DAL, s.r.o., pričom Okresný úrad Odbor životného 

prostredia zaslal odpoveď, že v predmetnej veci nemôže konať, nakoľko ju vyšetruje 

Inšpekcia životného prostredia, ktorá sa zatiaľ nevyjadrila. Banský úrad zaslal stanovisko, 

že vypúšťanie vody z jazera nie je v súlade s vydaným a právoplatným banským 

povolením. Zároveň starosta uviedol, že v predmetnej veci nastala náprava, odvodňovacia 

rúra bola zlikvidovaná a celý terén je vrátený do pôvodného stavu. Poslanec Hozák 

uviedol, že voda stúpla len o ½ metra a on stále vodu v studni nemá.  

Poslankyňa Ing. Elena Šuteková, a zároveň predsedkyňa LPS Kotešová-Oblazov – 

zástupca vlastníkov pôdy v lokalite Važina uviedla, že v čase, keď situácia vznikla, bola 

konfrontovaná starostom obce, či LPS Kotešová-Oblazov dalo povolenie alebo súhlas pre 

oprávneného z banského povolenia na likvidáciu banského diela, aby konal spôsobom, že 



vypúšťa vodu z jazera, na čo starostovi obce jednoznačne odpovedala, že LPS Kotešová-

Oblazov žiadne povolenie pre vypúšťanie vody z jazera nevydalo a bezodkladne – na 

najbližší možný termín (do 2 dní)  bol prizvaný konateľ spoločnosti, aby zjednal nápravu 

a zastavil výkon činnosti, ktorým by mohol poškodzovať verejný záujem, čo starosta obce 

aj potvrdil, nakoľko bol o celej veci priebežne informovaný. Poslanec Hájek vzniesol 

otázku, či tam nemôže niekde tá voda unikať, na čo mu bolo zo strany poslankyne Ing. 

Eleny Šutekovej zodpovedané, že LPS Kotešová-Oblazov trvalo na tom, aby práve 

odvodňovacia rúra bola zo zeme vybratá a aby situácia bola daná do pôvodného stavu a to 

že sú priesaky, tie sú a aj boli, tomu sa nevyhneme. Zároveň odznel fakt, že celá Európa 

bojuje s nedostatkom vody a extrémnym suchom, čoho následkom sú vyschnuté jazerá 

a rieky a následne aj pokles spodných vôd.  

 

 

13. Návrh na uznesenie 

 

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Peter Jandačka. Poslanci  

obecného   zastupiteľstva  schválili   návrh   na   uznesenie,  z  ktorého 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, 19. 08. 2022                                                 ................................................... 

                                                                                                PhDr. Mgr. Peter Mozolík 

                                                                                                         starosta obce 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

 

 

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

 

 

Anna Melotová                .................................................... 

 

 

 

 

Zapisovateľka: 

 

Andrea Bujná                                                                         ...................................................     
 

Vyvesené: 23.08.2022 

 

Zvesené:   07.09.2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


