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Z Á P I S N I C A 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kotešovej konaného 

dňa 7. decembra 2018 

 
 

Miesto konania: Sobášna sieň Obce Kotešová 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program:  

 
I. slávnostná časť 

 

1. Otvorenie 

2. Informácia o výsledkoch komunálnych volieb v obci Kotešová, konaných 10.11.2018 

3. Odovzdanie osvedčenia o zvolení novozvolenému starostovi obce Kotešová a zloženie sľubu 

starostu obce Kotešová pre volebné obdobie 2018 – 2022 

4. Odovzdanie osvedčení o zvolení novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva a zloženie 

sľubu poslancov Obecného zastupiteľstva v Kotešovej pre volebné obdobie 2018 – 2022 

 

II. pracovná časť 

 

5. Otvorenie 

6. Voľba návrhovej komisie a  určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

7. Schválenie programu pracovnej časti ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Kotešová 

8. Príhovor starostu obce 

9. Poverenie poslanca Obecného zastupiteľstva obce Kotešová vykonávať akty uzavretia 

manželstva vo volebnom období 2018 – 2022, schválenie obradnej miestnosti a sobášnych dní 

10. Poverenie poslanca Obecného zastupiteľstva obce Kotešová pre volebné obdobie 2018 – 2022, 

ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 

11. Návrh na zriadenie komisií Obecného zastupiteľstva obce Kotešová pre volebné obdobie 2018 

– 2022, určenie ich náplne činnosti, voľba predsedu, podpredsedu a členov komisií 

12. Určenie platu starostu obce 

13. Rôzne 

14. Rekapitulácia uznesení 

Záver 

 
1. Otvorenie zasadnutia 

      

     V súlade s ustanovením §-u 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch 

Slovenskej republiky a o ich používaní v znení neskorších predpisov, na úvod zasadnutia obecného 

zastupiteľstva zaznela štátna hymna Slovenskej republiky. Po jej zaznení ustanovujúce zasadnutie 

Obecného zastupiteľstva obce  Kotešová otvoril PhDr. Mgr. Peter Mozolík, starosta obce, ktorý 

zároveň privítal predsedkyňu Miestnej volebnej komisie v Kotešovej, pani Silviu 

Urbánkovú, novozvolené poslankyne a novozvolených poslancov Obecného zastupiteľstva 

obce Kotešová a ostatných prítomných hostí podľa prezenčnej listiny. 

      Starosta obce určil za zapisovateľku Mgr. Alenu Babčanovú a za overovateľov zápisnice určil 

poslankyňu Ing. Elenu Šutekovú  a poslanca Mgr. Jozefa Bujného. 
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2. Informácia o výsledkoch komunálnych volieb v obci Kotešová, konaných 10.11.2018 

 

      Starosta obce požiadal predsedkyňu Miestnej volebnej komisie v Kotešovej, pani Silviu 

Urbánkovú, o informáciu o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí a miest v obci Kotešová, 

konaných dňa 10. novembra 2018. 

Predsedkyňa Miestnej volebnej komisie v Kotešovej informovala všetkých prítomných 

poslancov, že Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 6. júla 2018 vyhlásil 

predseda Národnej rady Slovenskej republiky voľby do obecných (mestských) zastupiteľstiev a voľby 

starostov (primátorov) obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018. Po vyhlásení volieb 

vymenoval starosta obce Kotešová zapisovateľku Miestnej volebnej komisie v Kotešovej Mgr. Alenu 

Babčanovú, ktorá pripravovala podklady pre činnosť volebnej komisie. Následne boli starostom obce 

vymenované zapisovateľky okrskových volebných komisií. 

V obci Kotešová bola z delegovaných zástupcov politických strán a nezávislých členov, 

vymenovaných starostom obce, zriadená 5 členná miestna volebná komisia, ktorá riadila 

a usmerňovala činnosť  3 okrskových 5 členných komisií. 

      Miestna volebná komisia v Kotešovej v zmysle § 189 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. 

o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších zmien a doplnkov a na základe Zápisnice 

miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do obecného zastupiteľstva a starostu obce, vyhlásila dňa 

11. novembra 2018 výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 10. novembra 2018 

v obci Kotešová nasledovne: 

 
Za starostu obce Kotešová bol zvolený  PhDr. Mgr. Peter Mozolík –  kandidát politickej strany 

SMER – sociálna demokracia s počtom hlasov 643 

 

Kandidát na funkciu starostu obce Miroslav Hájek – nezávislý kandidát, získal  

v komunálnych voľbách 375 platných hlasov. 

 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva 

Por. 

číslo 

Poslanci zvolení do obecného zastupiteľstva v Kotešovej 

 

Počet hlasov 

1. Prof. Ing.Jozef Jandačka, PhD. 548 

2. Mgr. Jozef Bujný 542 

3. Jaroslav Hozák 494 

4. Peter Jandačka 485 

5. Ing. Marek Čebek 461 

6. Miroslav Hájek 451 

7. Anna Melotová 425 

8. Ján Tichý 421 

9. Ing. Elena Šuteková 379 

 

Kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva 

Por. 

číslo 

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného 

zastupiteľstva 

 

Počet hlasov 

1. Branislav Grofčík 359 

2. Miroslav Pavlík 328 

3. Peter Hadrbolec 297 

4. Milan Chrást 283 

5. Bc. Marián Lamlech 187 
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Doplňujúce údaje: 

 

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov              1 637   

Počet  voličov, ktorým boli vydané obálky 1042 

Počet odovzdaných obálok 1042 

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do OZ  1017 

Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť 9 

Počet zvolených poslancov 9 

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce 1018 

Účasť v percentách  63,6 

 

     Starostovi obce ako aj celému obecnému zastupiteľstvu predsedkyňa Miestnej volebnej komisie 

v Kotešovej popriala veľa úspechov v novom volebnom období. Na záver novozvolenému starostovi 

obce ako aj novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva odovzdala osvedčenie o zvolení do 

funkcie starostu obce a poslancom osvedčenia o zvolení poslanca obecného zastupiteľstva.  

  

3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 
 

     Po informácii o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí starosta obce PhDr. Mgr. Peter 

Mozolík zložil zákonom stanovený sľub v nasledovnom znení: 

 "Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy 

obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné 

všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa 

svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“.  

Novozvolený starosta obce potvrdil sľub svojim podpisom pod text sľubu napísaného na osobitnom 

liste.  

 
4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva  

 

     Starosta obce PhDr. Peter Mozolík požiadal Mgr. Alenu Babčanovú o prečítanie textu sľubu 

poslanca obecného zastupiteľstva v nasledujúcom  znení: 

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy 

obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné 

právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem 

uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“  

Poslanci zložili sľub podpisom pod text sľubu napísaného  na osobitnom liste, pod ktorým je uvedený 

zoznam poslancov v abecednom poradí. 

 

1. Jozef Bujný      

2. Ing. Marek Čebek     

3. Miroslav Hájek     

4. Jaroslav Hozák      

5. Prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.     

6. Anna Melotová     

7. Ing. Elena Šuteková         

8. Ján Tichý       

  
Starosta obce PhDr. Mgr. Peter Mozolík poďakoval novozvoleným poslancom, že zložením sľubu 

mandát poslanca obecného zastupiteľstva prijali a zaželal všetkým veľa úspechov pri vykonávaní 

funkcie poslanca obecného zastupiteľstva v obci Kotešová vo volebnom období 2018 -2022. 
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5. Otvorenie pracovnej časti zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

Po ukončení slávnostnej časti zasadnutia novozvoleného obecného zastupiteľstva, starosta 

obce otvoril pracovnú časť zasadnutia a oboznámil poslancov s programom rokovania.  

 

 

6. Voľba návrhovej a mandátovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

 Starosta obce navrhol návrhovú komisiu v zložení poslancov - p. Ján Tichý a p. Miroslav 

Hájek. Poslanci obecného zastupiteľstva zloženie návrhovej komisie schválili nasledovne: 

 

Hlasovalo:  8 poslancov 

za: 8 proti: 0 zdržali sa: 0 

 

 

7. Schválenie programu pracovnej časti ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Kotešová 

 

Starosta predložil obecnému zastupiteľstvu návrh programu rokovania zastupiteľstva – tzv. 

„pracovnej časti“ ustanovujúceho zasadnutia tak, ako bol zverejnený na úradnej tabuli obce. Až keď 

zastupiteľstvo schválilo takto zverejnený program zasadnutia, bolo možné predkladať pozmeňovacie 

návrhy k programu (napr. návrh na doplnenie nového bodu rokovania), o ktorých sa hlasuje 

samostatne nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov. 

 

Hlasovalo:  8 poslancov 

za: 8 proti: 0 zdržali sa: 0 

 

Následne starosta obce navrhol doplniť program rokovania o voľbu mandátovej komisie. 

Poslanci obecného zastupiteľstva navrhnutý bod programu schválili nasledovne: 

 
Hlasovalo:  8 poslancov 

za: 8 proti: 0 zdržali sa: 0 

 
Keďže poslanci obecného zastupiteľstva nemali ďalšie pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 

k programu rokovania, starosta obce overil, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa 

a oznámil to prítomným. Obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa vtedy, ak je 

prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.  

Starosta obce skonštatoval, že štvrtý v poradí zvolený poslanec Peter Jandačka 

vzhľadom na skutočnosť, že v deň rokovania ustanovujúceho zasadnutia OZ je odcestovaný 

a zároveň sa ospravedlnil, bude skladať sľub novozvoleného  poslanca na najbližšom 

rokovaní OZ.   
      Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh programu rokovania aj s doplneným 

bodom programu a dal hlasovať o tomto návrhu. 

  

Hlasovalo:  8 poslancov 

za: 8 proti: 0 zdržali sa: 0 

 

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený. 

 

Po schválení doplneného bodu programu rokovania OZ,  starosta obce navrhol zloženie mandátovej 

komisie  v zložení poslancov - Ing. Elena Šuteková a prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. 

 
Hlasovalo:  8 poslancov 

za: 8 proti: 0 zdržali sa: 0 
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8. Príhovor starostu obce 

 

Starosta obce PhDr. Mgr. Peter Mozolík vo svojom príhovore poďakoval za dôveru 

spoluobčanov, ktorú vo voľbách získal. Osobne vníma volebný výsledok s potešením, ale aj 

s pokorou, pretože podpora voličov je pre neho záväzkom nielen na štvorročné funkčné obdobie, ale 

na oveľa viac rokov, do ktorých sa premietnu závažné rozhodnutia o rozvojových zámeroch obce, na 

ktoré by chcel nadviazať z predošlého volebného obdobia, v ktorom si osobne myslí, že bolo 

vykonanej veľa dobrej práce. 

Ďalej starosta obce v krátkosti načrtol poslancom obecného zastupiteľstva svoj zámer, ktorým sa chce 

zaoberať v tomto volebnom období: 

- výstavba štyroch detských ihrísk vo všetkých častiach obce, 

- doasfaltovanie miestnych komunikácií, 

- vybudovať cyklotrasu z Bukovej poza rieku Rovňanka, 

- dobudovanie oporného múru v Oblazove pred budovou DHZ a asfaltovej plochy pri cintoríne, 

- dobudovanie chodníkov na cintoríne v Oblazove, 

- vybudovanie kruhového objazdu, 

- prístavba a nadstavba materskej škôlky, 

- vybudovať športovo oddychovú zónu, 

- prerokovanie územného plánu obce v roku 2020 a taktiež plánu hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja obce, 

- dokončenie výmeny a rekonštrukcia rozhlasov, 

- vybudovanie verejného osvetlenia. 

 

Starosta obce nezabudol podotknúť, že bez pomoci poslancov obecného zastupiteľstva, pochopenia 

a ústretovosti všetkých občanov obce sa obec dopredu nepohne a nebude môcť napredovať. 

 

 

     9. Schválenie sobášiaceho, úradne schválenej obradnej miestnosti, sobášnych dní a hodín 

 

  V zmysle § 4 ods. 2 zákona NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov pri 

uzavretí manželstva pred orgánom štátu sa určuje, že manželstvo sa uzaviera na matričnom úrade, v 

ktorom má jeden zo snúbencov trvalý pobyt, v miestnosti, v dňoch a čase na to určených obecným 

zastupiteľstvom.  

Podľa ustanovenia § 4 ods. 2 citovaného zákona matričný úrad môže povoliť uzavretie manželstva 

pred iným matričným úradom alebo na inom vhodnom mieste.  

Pokiaľ sa bude sobáš uzatvárať mimo úradne určenej obradnej siene a mimo úradne schválených 

sobášnych dní a hodín, podrobnosti o čase a mieste sobáša budú dohodnuté medzi Matričným úradom 

Kotešová a snúbencami.  

Iné miestnosti alebo priestory môžu slúžiť na uzavretie manželstva len vtedy, ak sú zárukou 

zachovania dôstojnosti a slávnostného charakteru obradu, neohrozujú život alebo zdravie snúbencov 

ako aj zástupcov Obce Kotešová alebo majetok obce. Snúbenci sú povinní zabezpečiť priestory podľa 

pokynov zamestnankyne matričného úradu. Štátny znak, vlajku, a insígnie zabezpečí Obec Kotešová. 

    V zmysle ustanovenia § 4 zákona 36/2005 Z. z. o rodine je možné určiť dni, hodiny a miesto 

uzatvárania manželstva pred Matričným úradom v Kotešovej, pričom návrh je nasledovne:  

 

Sobášne dni:          štvrtok,  sobota 

Sobášne hodiny:    13.00 hodiny do 17.00 hodiny 

Úradne určená obradná miestnosť: Sobášna sieň v budove Domu kultúry Kotešová. 

 

Zároveň vyzval poslancov, aby sa hlasovaním vyjadrili k návrhu ku schváleniu určenia sobášnych dní, 

hodín a určenie obradnej miestnosti v zmysle predloženého návrhu. 

 

Hlasovalo:  8 poslancov 

za: 8 proti: 0 zdržali sa: 0 

 

Obradná miestnosť, sobášne dni a hodiny boli obecným zastupiteľstvo schválené. 
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  Na sobášenie je priamo zo zákona ustanovený starosta a uznesením obecného zastupiteľstva je 

schválený poslanec v rámci obce, v ktorej je matričný úrad. Starosta pre výkon sobášiaceho navrhol 

poslankyňu Ing. Elenu Šutekovú.   

Zároveň vyzval poslancov, aby sa hlasovaním vyjadrili k predloženému návrhu na sobášiaceho. 

 

Hlasovalo:  8 poslancov 

za: 8 proti: 0 zdržali sa: 0 

 

Pani poslankyňa Ing. Elena Šuteková bola schválená obecným zastupiteľstvom k vykonávaniu aktu 

uzavretia manželstva v zmysle Uznesenia č. 4 

 

 

 

10. Poverenie poslanca Obecného zastupiteľstva obce Kotešová pre volebné obdobie 2018 – 

2022,  ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva 

  

Úlohy poslanca oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva vyplývajú  

z § 12 zákona o obecnom zriadení:  Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva najmenej 

raz za tri mesiace, zvolá ho zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. 

Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva, 

vedie ho ten, kto zvolal obecné zastupiteľstvo. 

Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva o zvolanie ktorého požiadala aspoň 

tretina poslancov, zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 15. pracovný deň od doručenia 

žiadosti na jeho konanie. Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva, ustanovujúce 

zasadnutie obecného zastupiteľstva, toto zasadnutie sa uskutoční 30. pracovný deň od vykonania 

volieb. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného 

zastupiteľstva, vedie ho zástupca starostu; ak nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie 

obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. 

Ak starosta odmietne dať hlasovať o návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva alebo 

o jeho zmene, stráca právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca 

starostu. 

Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie 

ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. 

Ak na zasadnutí obecného zastupiteľstva požiada v súvislosti s prerokúvaným bodom programu 

o slovo poslanec, slovo sa mu udelí. Ak starosta neudelí slovo poslancovi, stráca právo viesť 

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. 

Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie 

ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. 

Poslanec, ktorý je oprávnený zvolať alebo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva v prípadoch 

uvedených vyššie sa určuje spravidla na celé funkčné obdobie. Poslanca volí zastupiteľstvo 

nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

Tento inštitút nebýva veľmi využívaný, nakoľko väčšinou túto úlohu starostovia, prípadne zástupcovia 

starostu plnia svedomite, avšak, pre prípad, ak by sa vyskytla situácia, kedy nebude starosta ani jeho 

zástupca môcť plniť povinnosti pri zvolávaní zastupiteľstva, je nevyhnutné mať povereného poslanca.  

  Starosta obce predložil návrh na poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 

obecného zastupiteľstva v zmysle §-u 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 

tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Na túto 

funkciu starosta obce navrhol poslanca prof. Ing. Jozefa Jandačku, PhD. Starosta obce vyzval 

poslancov, aby sa hlasovaním vyjadrili k návrhu. 

 

Hlasovalo:  8 poslancov 

za: 8 proti: 0 zdržali sa: 0 

 
Prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. bol schválený obecným zastupiteľstvom, čím nadobudol poverenie 

na základe  ktorého je oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva  v zmysle 

Uznesenia č. 5. 
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12. Návrh na zriadenie komisií  Obecného zastupiteľstva obce Kotešová pre volebné obdobie 

2018 – 2022, voľba ich predsedov a členov komisií 

 

      Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, 

kontrolné a poradné orgány – najmä komisie a určiť im náplň práce. Komisie sú fakultatívnym 

orgánom obecného zastupiteľstva. Komisie spracovávajú odborné stanoviská a plnia funkciu 

výkonného a poradného orgánu obecného zastupiteľstva pre určenú oblasť a ich účelom je pomoc pri 

plnení úloh obecného zastupiteľstva. 

      Starosta obce uviedol, že článok 7 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. 

deklaruje povinnosť zriadiť komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov. Ďalej navrhol poslancom obecného zastupiteľstva v zmysle § 15 zák. SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zriadiť nasledovné komisie ako svoje poradné, 

iniciatívne a kontrolné orgány: 

a) finančnú, 

b) sociálnu, 

c) kultúry, mládeže, vzdelávania a športu, 

d) stavebnú a životného prostredia, 

e) komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 

 

          Starosta obce zároveň priblížil poslancom obecného zastupiteľstva ústavný zákon z 26. mája 

2004  č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, 

z ktorého vyplýva, že  starosta  musí do 30 dní odo dňa, kedy sa ujal funkcie, a počas jej výkonu vždy 

do 31. marca podať písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom uvedú: 

»» a) či spĺňajú podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných 

funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 zákona č.357/2004 Z. z., 

»» b) aké zamestnanie vykonáva v pracovnom pomere, obdobnom pracovnom vzťahu alebo 

štátnozamestnaneckom pomere a akú podnikateľskú činnosť vykonáva popri výkone funkcie 

verejného funkcionára, 

»» c) aké má funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy, v orgánoch právnických 

osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť a v orgánoch iných právnických osôb, taktiež uvedie, 

z ktorých uvádzaných funkcií má príjem, funkčné alebo iné požitky, 

»» d) svoje príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku z výkonu funkcie verejného 

funkcionára a z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností, v ktorých vykonávaní verejný 

funkcionár pokračuje aj po ujatí sa výkonu funkcie verejného funkcionára, 

»» e) svoje majetkové pomery a majetkové pomery manžela a neplnoletých detí, ktorí s nimi žijú  

v domácnosti, vrátane osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu. 

 

Komisia pre ochranu verejného záujmu bude zároveň plniť aj funkciu komisie na 

prešetrovanie sťažností na orgány samosprávy a ďalších komisií obecného zastupiteľstva. 

      

Starosta obce vyzval poslancov obecného zastupiteľstva k hlasovaniu o zriadení navrhnutých komisií. 

 

Hlasovalo:  8 poslancov 

za: 8 proti: 0 zdržali sa: 0 
 

 

      Starosta obce navrhol do jednotlivých komisií predsedov komisií z radu poslancov obecného 

zastupiteľstva, členov z radu poslancov a z radu obyvateľov obce. Po rozsiahlejšej diskusii sa obecné 

zastupiteľstvo dohodlo na nasledovnom zložení komisií: 

 

Finančná komisia:  

• predseda finančnej komisie:                  prof. Ing. Jozef Jandačka PhD. 

• členovia finančnej komisie :                       Ing. Marek Čebek 

                                                                                              Ing. Elena Šuteková 

                                                                                              Peter Jandačka- po zložení sľubu 

                                                              Mgr. Jozef Bujný 
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Sociálna komisia:  

• predseda sociálnej komisie:             Anna Melotová 

• členovia  sociálnej komisie : poslanci:          Ing. Elena Šuteková.  

                                                                              Jaroslav Hozák 

              Miroslav Hájek 

                                                     z radov obyvateľov obce:               Anna Ostrochovská                                                                                                              

 

 

Komisia kultúry, mládeže, vzdelávania a športu:  

• predseda komisie kultúry,  mládeže, vzdelávania a športu:      Peter Jandačka (po zložení sľubu) 

• členovia komisie kultúry, mládeže, vzdelávania a športu:         Jaroslav Hozák 

                                                                Miroslav Hájek 

            Ing. Marek Čebek 

            Ján Tichý 

 

Komisia stavebná a životného prostredia:  

• predseda stavebnej komisie a životného prostredia:       Ing. Marek Čebek 

• členovia stavebnej komisie:           Miroslav Hájek 

                                                               Mgr. Jozef Bujný 

 

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:  

• predseda komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:

                   Ing. Elena Šuteková 

• členovia komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov: 

                    Anna Melotová 

            Prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. 

 

 

Predsedovia a členovia komisií boli volení aklamačne, verejným hlasovaním. 

 

Hlasovalo:  8 poslancov 

za: 8 proti: 0 zdržali sa: 0 

 

 
 

13. Určenie platu starostu obce  

      

Prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., ako predseda finančnej komisie, predniesol poslancom 

obecného zastupiteľstva návrh na určenie platu starostu obce Kotešová v zmysle zákona NR SR č. 

253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov a v zmysle schváleného návrhu zákona z 24.októbra 2018, ktorým sa mení a 

dopĺňa zákon NR SR č. 253/1993 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a 

primátorov miest v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o právnom postavení a platových 

pomeroch“).  § 3 ods. 1 vyššie citovaného zákona stanovuje, že starostovi patrí plat, ktorý je súčinom 

priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov 

Štatistického úradu Slovenskej republiky na prepočítané počty osôb za predchádzajúci kalendárny rok 

a násobku podľa §4 ods. 1.  

 

V zmysle vyššie uvedeného prislúcha starostovi obce Kotešová veľkostný koeficient v skupine 3, 

ktorý je stanovený pre obce s počtom obyvateľov od 1 000 do 3 000 vo výške 2,2 násobku, ako plat 

minimálny, zaokrúhlený smerom nahor na celé Euro. (Pozn.: k 31.12.2017 je evidenčný počet 

obyvateľov obce Kotešová 2 061). V súlade s ustanovením § 4 ods. 2 zákona o právnom postavení a 

platových pomeroch môže obecné zastupiteľstvo tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 60 %.  
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Novela zákona nadobudla účinnosť dňa 1.12.2018, a teda je možné  túto novelu  zohľadniť  pri 

vyplácaní platu starostu dňom nadobudnutia účinnosti tejto novely zákona.   

 

Prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. uviedol, že vzhľadom na to, že Štatistický úrad Slovenskej republiky 

potvrdil, že priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca hospodárstva SR v roku 2017 dosiahla 

954 EUR, v súlade so zákonom predkladá návrh pre určenie  platu starostovi obce Kotešová na 

prerokovanie do obecného zastupiteľstva a stanovenie jeho výšky nasledovne: 

 

Výpočet platu starostu obce na rok 2018 

 

§ 3, ods. 1. priemerná mesačná mzda zamestnanca v NH za rok 2017  = 954,00 € 

§ 4, ods. 1. platová skupina č. 3 (od 1 000 do 3 000 obyvateľov)   = 2,2 násobok 

 

Minimálny plat starostu na rok 2018 - 954,00 x 2,2 = 2 098,80 €  

 

Obecné zastupiteľstvo môže starostovi uznesením zvýšiť plat o 60% t. j. o 1 259,40 €  

 

Maximálny zvýšený plat starostu o 60 % 2 098,80 + 1 259,40  = 3 358,20 € zaokrúhlene 3 359,00 

€ (slovom: tritisíctristopäťdesiatdeväť eur). 

 

Po prednesení možného návrhu na stanovenie výšky platu starostu, Prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. 

vyzval starostu obce, aby odišiel z rokovacej miestnosti a vyzval prítomných poslancov, aby sa 

k prednesenému návrhu jednotlivo vyjadrili, pričom ako prvý uviedol svoj návrh. 

 

Diskusia k platu starostu: 

 

1. Poslanec Prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. uviedol, že starosta obce PhDr. Mgr. Peter Mozolík je vo 

funkcii už 3. obdobie, za ktoré preukázal, že jeho pracovné nasadenie je maximálne, čomu 

zodpovedajú aj výsledky a preto sa domnieva, že pokiaľ mal  starosta obce v minulom období 

navýšený plat na maximálnu čiastku, čo v minulosti bolo 70 %, nevidí dôvod, aby sa táto čiastka 

nemala opäť pohybovať na maximálnej výške, čo legislatívne je upravené na 60 %.  

2. Poslanec Miroslav Hájek sa vyjadril, že podľa tohto návrhu je plat starostu na maximálnej výške 

a uviedol porovnanie, že v meste Bytča primátor nemá navýšenie na najvyššiu hranicu a že 

v meste Žilina novozvolený primátor, ktorý začína nemá žiadne navýšenie a zároveň položil 

rečnícku otázku, či je to v poriadku.  

3. Poslanec Ján Tichý uviedol, že porovnáva neporovnateľné a že on je toho názoru, že navýšenie 

podľa návrhu Prof. Jandačku pre starostu je v poriadku.  

4. Poslankyňa Ing. Elena Šuteková uviedla, že argumentácia založená na porovnaní, ktoré naniesol 

poslanec Hájek nemá opodstatnený základ s poukazom na skutočnosť, že primátor mesta Žilina 

má pre výkon svojej činnosti kolektív 260 pracovníkov, pričom ide o začínajúceho primátora,  

primátor mesta Bytča má kolektív cca 50 – 60 pracovníkov, pričom starosta našej obce má 3 

odborné pracovníčky, ktoré majú každá svoj okruh agendy, ktorá  je maximálne  naakumulovaná. 

Starosta obce robí vlastnými silami a prostriedkami aj proces verejného obstarávania ako aj 

právnej agendy (kúpne a nájomné zmluvy), za čo obce bežne minú nemalé finančné prostriedky 

pri zabezpečovaní týchto služieb. Ale zásadnou záležitosťou pre adekvátne nastavenie 

odmeňovania voči starostovi je skutočnosť, že obec Kotešová za posledných 8 rokov zaznamenala 

taký progres, čo môžeme s plnou vážnosťou a hrdosťou povedať,  ako žiadna iná obec v okrese 

Bytča aj Žilina. Nehovoriac o skutočnosti, že je pred nami množstvo úloh, ktoré si budú 

vyžadovať maximálne nasadenie, čomu by malo zodpovedať aj adekvátne ohodnotenie. Obec 

Kotešová je vo vnímaní iných obcí považovaná  ako vzorová obec, z ktorej si mnohé obce berú 

príklad a chodia sa k nám radiť a naberajú inšpiráciu. S hrdosťou je možné uviesť, že sme 

výkladnou skriňou pre mnohé obce v okrese Bytča aj Žilina, v čom zásadnú úlohu zohral 

a zohráva starosta a preto by mal byť odmenený za svoju prácu primerane svojmu výkonu 

a priklonila sa k návrhu prof. Jandačku.  

5. Poslanec Miroslav Hájek následne uviedol, že nie je za to, aby sa plat starostu znižoval ale je za 

to, aby bol  zachovaný  doterajší plat starostu v absolútnej výške, ktorú mal pri ukončení minulého 

volebného obdobia.  
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6. Poslankyňa Anna Melotová sa k platu starostu vyjadrila, že starosta obce si plat zaslúži podľa 

predloženého návrhu navýšenia 60 %, nakoľko starosta obce v minulom volebnom období nechal 

za sebou kus práce a je vidieť, že robí od rána do večera.  

7. Poslanec Mgr. Jozef Bujný sa vyjadril, že on sa vyjadrí hlasovaním o predloženom návrhu prof. 

Jandačku.  

8. Poslanec Jaroslav Hozák sa vyjadril, že starosta robil a robí s maximálnym nasadení a je za návrh 

predložený  Prof. Jandačkom.  

9. Poslanec Ing. Marek Čebek sa vyjadril, že jeho nezaujíma aké  majú platy starostovia a primátori 

v okolitých obciach a mestách, my žijeme v Kotešovej, kde sa urobilo kus dobrej práce a je za 

návrh prof. Jandačku.  

 

Po ukončení diskusie  Prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. dal hlasovať o návrhu na navýšenie platu 

starostovi obce o 60 %, pričom  poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 

 

Hlasovalo:  8 poslancov 

za: 7 proti: 1 zdržali sa: 0 
 

Plat starostu bol schválený s  navýšením o 60 %.  

 

 

 

14. Rôzne 

 

Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie  

 

Mandátová komisia po zložení sľubu starostu a poslancov OZ v zastúpení poslankyne Ing. 

Eleny Šutekovej  informovala starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva o tom, že mandátová 

komisia overila doklady o zložení sľubu novozvoleného starostu obce a zložení sľubu novozvolených 

poslancov a vykonala kontrolu úplnosti podpisov pod textom zákonom predpísaných  sľubov, taktiež  

mandátová komisia  preskúmala vlastnoručne vypísané a  podpísané čestné vyhlásenia o tom, že 

novozvolený starosta ako aj novozvolení poslanci nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou 

starostu obce alebo poslanca obecného zastupiteľstva,  čím potvrdili, že spĺňajú všetky náležitosti a nie 

je u nich prekážka, aby nemohli vykonávať mandát pre výkon funkcie starostu obce a poslanca 

obecného zastupiteľstva. Čestné vyhlásenia sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kotešová zobralo informáciu mandátovej komisie na vedomie, čím bolo 

potvrdené, že starosta a poslanci splnili aj poslednú podmienku, aby obecné zastupiteľstvo mohlo 

legitímne rokovať v novom zložení.  

 

Hlasovalo:  8 poslancov 

za: 8 proti: 0 zdržali sa: 0 
 

 

15. Diskusia 

 

     K ustanovujúcemu zastupiteľstvu neboli žiadne diskusné príspevky, preto starosta obce vyzval 

návrhovú komisiu aby predniesli návrh na uznesenie. 

 

 

16. Návrh na uznesenie 

 

     Návrh na uznesenie predniesla návrhová komisia v zastúpení p. poslanca Miroslava Hájka a Jána 

Tichého. Poslanci obecného zastupiteľstva svojim hlasovaním schválili návrh na uznesenie, z ktorého 

vyplynulo Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Kotešovej. 
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17. Záver 

 

     Nakoľko všetky body programu boli prerokované obecným zastupiteľstvom, starosta obce 

poďakoval  poslancom za účasť a rokovanie Ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Kotešovej vyhlásil za ukončené. 

 

V Kotešovej, 10. decembra 2018  

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

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

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

 

 

Zapisovateľka: 

Mgr. Alena Babčanová        ............................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené dňa: 13.12.2018 

Zvesené dňa: 02.01.2019                                   


