
 ZÁPISNICA č. 1/2020 

 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotešovej,  konaného dňa 13.03.2020 

 

 

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. Hodnotiaca správa k programovému  rozpočtu za rok 2019 

7. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kotešová za rok 2019 

8. Rozpočtové opatrenie starostu  obce  č. 9/2019 

9. Rozpočtové opatrenie starostu obce  č. 1/2020 

10. Rozpočtové opatrenie  obce č. 2/2020 

11. Informatívna správa k inventarizácii majetku obce k 31.12.2019 

12. Všeobecne záväzné nariadenie obce  Kotešová č. 1/2020 o určení miesta a času zápisu 

dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v roku 2020 

13. Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2018 o určení výšky dotácie na 

mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia (ŠJ, ŠKD, 

CVČ) zriadeného na území a mimo územia obce Kotešová na rok 2020 

14. Schválenie odpredajov majetku obce občanom, kúpa pozemkov 

15. Rokovanie o Zmene a Doplnku č. 3 k Územnému plánu obce Kotešová 

16. Rôzne 

17. Diskusia 

18. Návrh na uznesenie 

19. 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. Jozefínu Šipkovú. Mgr. Katarínu Kasemovú - riaditeľku ZŠ a MŠ. 

Rokovanie obecného zastupiteľstva viedol starosta obce. Zástupca starostu obce p. Peter 

Jandačka ako poslanec OZ bol ospravedlnený z rokovania z dôvodu jeho PN. 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Starosta obce PhDr. Mgr. Peter Mozolík určil za zapisovateľku Lýdiu Frolovú. Za 

overovateľov zápisnice určil poslancov Jaroslava Hozáka a Mgr. Jozefa Bujného 

 

 



 

3. Voľba návrhovej komisie 

 

Do návrhovej  komisie  starosta  obce navrhol poslankyne  Ing. Elenu Šutekovú a Annu 

Melotovú.   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 a zároveň navrhol doplnenie dvoch bodov programu za bod č. 13 a to bod 

14. Informatívna správa k projektu Prístavby a nadstavby Materskej školy v obci 

Kotešová v roku 2020 a bod č. 15. Schválenie projektu „Rekonštrukcia elektroinštalácie v 

budove Materskej škôlky č. 505 v Kotešovej z rozpočtu obce Kotešová. Ostatné body 

programu sa posúvajú. Ďalej  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 vrátane doplnených bodov. 

 

Hlasovanie:  

za:        8            proti:          0           zdržali sa:       0 

 

5. Kontrola plnenia uznesení 

 

Starosta obce informoval poslancov, že všetky uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí  

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

 

Hlasovanie:  

za:         8          proti:            0         zdržali sa:       0 

 

 

6. Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu za rok 2019 

 

Ing. Elena Šuteková  predniesla poslancom obecného zastupiteľstva Hodnotiacu správu 

plnenia programového rozpočtu k 31.12.2019, ktorá podrobne informuje o plnení 

rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti za rok 2019 ako aj vyhodnocuje podľa 

jednotlivých programov stav plnenie nastavených cieľov a ukazovateľov. Pani 

poslankyňa uviedla, že ide o zákonnú povinnosť vyplývajúcu zo zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy pri obciach s viac ako 2.000 obyvateľmi, ktorí majú 

povinnosť viesť rozpočet v programovej štruktúre. Poslanci obecného zastupiteľstva 

zobrali na vedomie Hodnotiacu správu  plnenia programového rozpočtu za rok 2019. 
 

Hlasovanie: 

za:         8         proti:         0         zdržali sa:     0 

 

 

 

 



 

7. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kotešová za rok 2019 

 

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

Kotešová za rok 2019, ktorú je v zmysle zákona povinná predložiť obecnému 

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

2019 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 2019 zobrali na vedomie. 

 

 Hlasovanie: 

       za:          8            proti:          0               zdržali sa:      0 

 

8. Rozpočtové opatrenie starostu obce  č. 9/2019 

 

Starosta obce požiadal vzhľadom na neprítomnosť ekonómky obce p. Daniely Hozákovej 

na rokovaní OZ zo zdravotných dôvodov poslankyňu Ing. Elena Šutrekovú, aby 

oboznámila poslancov s rozpočtovým opatrením č. 9/2019,  ktoré bolo vykonané 

v kompetencii starostu obce v zmysle Zásad hospodárenia  s finančným prostriedkami 

a platných právnych predpisov SR. Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej schválilo dňa 

26.10.2018 uznesením č. 52/2018 rozpočet na rok 2019, ktorý bol zostavený ako 

prebytkový v príjmovej časti vo výške 1 236 203,20 € a vo výdavkovej časti vo výške 

1 190 137,00 € s prebytkom 46 066,20 €. Rozpočtovým opatrením č. 9/2019 dochádza k 

zmenám rozpočtu navýšením, príp. znížením výšky pôvodne rozpočtovaných  finančných 

prostriedkov resp. presunmi medzi jednotlivými položkami. Plánované rozpočtové príjmy 

v roku 2019 boli upravené na 1 512 958, 64 €, plánované rozpočtové výdavky v roku 

2019 boli upravené na 1 477 049, 66 €, konečný rozpočet po 9. zmene v roku 2019 

zostáva prebytkový vo výške 35 909, 58 €. Tento bod programu bol prerokovaný aj na 

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

výhrad. Poslanci obecného zastupiteľstva Rozpočtové opatrenie č. 9/2019 zobrali na 

vedomie. 

 

      Hlasovanie:  

      za:         8               proti:           0               zdržali sa:      0 

 

9. Rozpočtové opatrenie  starostu obce  č. 1/2020 

 

Poslankyňa Ing. Elena Šuteková oboznámila poslancov s rozpočtovým opatrením č. 

1/2020. Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej schválilo dňa 13.12.2019 uznesením č. 

93/2019 rozpočet na rok 2020, ktorý bol zostavený ako prebytkový v príjmovej časti vo 

výške 1 431 600,05 € a vo výdavkovej časti vo výške 1 431 492,05 € s prebytkom 108,00 

€. Rozpočtovým opatrením č. 1/2020 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 na zberné nádoby a kontajnery, voľby do NR SR, stravné škola, energie, 



matrika, školská jedáleň. V RO č. 1/2020 sú zapracované podielové dane, nakoľko v čase 

schvaľovania rozpočtu neboli presné údaje o výške podielových daní pre rok 2020. 

Plánované rozpočtové príjmy v roku 2020 boli upravené na 1 498 727,67 €, plánované 

rozpočtové výdavky v roku 2020 boli upravené na 1 476 701,31 €,  rozpočet po 1. zmene 

v roku 2020 zostáva prebytkový vo výške 22 026,36 €. Poslanci obecného zastupiteľstva 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 hlasovaním zobrali na vedomie. 

 

Hlasovanie: 

za:       8            proti:          0                       zdržali sa:      0 

 

10. Rozpočtové opatrenie obce č. 2/2020 

 

Poslankyňa Ing. Elena Šuteková oboznámila poslancov s rozpočtovým opatrením č. 

2/2020. Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej schválilo dňa 13.12.2019 uznesením č. 

93/2019 rozpočet na rok 2020, ktorý bol zostavený ako prebytkový v príjmovej časti vo 

výške 1 431 600,05 € a vo výdavkovej časti vo výške 1 431 492,05 € s prebytkom 108,00 

€. Rozpočtovým opatrením č. 2/2020 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 ako dotácia na školu podľa jednotlivých stredísk, poistné, stavebný úrad, 

presun kapitálových výdavkov – oprava ihriska. Plánované rozpočtové príjmy v roku 

2020 boli upravené na 1 526 031,97 €, plánované rozpočtové výdavky v roku 2020 boli 

upravené na 1 504 841,41 €,  rozpočet po 2. zmene v roku 2020 zostáva prebytkový vo 

výške 21 190,56 €. Poslanci obecného zastupiteľstva Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 

hlasovaním schválili. 

 

Hlasovanie: 

za:        8           proti:               0                  zdržali sa:      0 

 

 

11. Informatívna správa k inventarizácii majetku obce k 31.12.2019 

 

Poslankyňa Ing. Elena Šuteková podala poslancom obecného zastupiteľstva správu 

o inventarizácii stave majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce  

k 31.12.2019, ktorá bola vykonaná na základe príkazu starostu obce zo dňa 13.12.2019 za 

účelom overenia  skutočného stavu a účtovného stavu majetku a  správnosti vedenia 

majetku a záväzkov v  účtovníctve. 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. Inventarizáciou neboli identifikované žiadne inventarizačné rozdiely 

a v rámci inventarizácie sa obec vysporiadala s daňovými nevymožiteľnými 

pohľadávkami v súlade so Zásadami nakladania a majetkom obce.  

Poslanci správu o inventarizácii majetku zobrali na vedomie. 

 

      Hlasovanie:  

      za:            8            proti:           0              zdržali sa:     0 

 

12. Všeobecne záväzné nariadenie obce Kotešová č. 1/2020 o určení miesta a času zápisu 

dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v roku 2020 



 

Starosta obce oznámil poslancom, že v zmysle VZN 1/2020 o určení miesta a času zápisu 

dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky sa stanovuje miesto a čas zápisu dieťaťa 

na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou  školou Kotešová 

378, v školskom roku 2020/2021. Zápis sa koná v Základnej škole s materskou školou 

Kotešová 378, 4. triedna (stará budova) budova ZŠ, na poschodí v učebni I. ročníka 

v dňoch: 6. apríla 2020 (pondelok) v čase od 14.00 hod. do 16.00 hod. a 7. apríla 2020 

(utorok) v čase od 14.00 hod. do 16.00 hod. Poslanci obecného zastupiteľstva navrhli 

poslaneckým návrhom doplniť do VZN bod č.2, ktorým riaditeľka školy môže v prípade 

mimoriadnej situácie zmeniť, prípadne určiť náhradný termín zápisu. Poslanci OZ 

hlasovali najskôr o poslaneckom návrhu a ďalším hlasovaním toto všeobecne záväzné 

nariadenie schválili. 

 

Hlasovanie: 

za:     8              proti:             0                    zdržali sa:      0 

 

 

Hlasovanie: 

za:     8              proti:             0                    zdržali sa:      0 

 

 

 

13. Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2018 o určení výšky dotácie na 

mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na území a mimo územia obce 

Kotešová  

 

Starosta obce oboznámil poslancov s uvedeným dodatkom, ktorým sa ustanovuje výška 

poskytnutej dotácie  na rok 2020 pre úseky Materská škola, Školský klub detí, Školská 

jedáleň, Centrum voľného času od obce, vrátane záväzného ukazovateľa pre materskú 

školu, ktorý určuje spôsob použitia finančných prostriedkov. Poslanci OZ Dodatok k 

Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku 

na dieťa materskej školy a na území a mimo územia obce Kotešová  hlasovaním schválili. 

 

Hlasovanie: 

za:       8           proti:             0                    zdržali sa:      0 

 

 

14. Informatívna správa k projektu Prístavby a nadstavby Materskej školy v obci 

Kotešová v roku 2020 

 

Starosta obce informoval poslancov o priebehu projektu prístavby a nadstavby materskej 

školy. Po procese verejného obstarávania prebieha momentálne zo strany odboru SO pre 

IROP ŽSK (sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program) 

kontrola procesu verejného obstarávania. Nie je možné určiť vopred neočakávané 

náklady pred začatím prác nakoľko objekt bol daný do užívania v r. 1978, avšak už teraz 

je zrejmé, že sa navýšila cena stavebných materiálov oproti pôvodne rozpočtovaným 

nákladom. S niektorými prácami sa začne už v mesiaci máj tohto roku. V letných 

mesiacoch prevádzka materskej školy určite nebude, nakoľko budú prebiehať všetky 

stavebné práce. V prípade potreby, resp. záujmu rodičov bude zabezpečená možnosť 



umiestniť deti v materskej škole vo Veľkom Rovnom, príp. vo Svederníku. Poslanci OZ 

túto informatívnu správu zobrali na vedomie. 

 

Hlasovanie: 

za:        8          proti:                   0              zdržali sa:      0 

 

15. Schválenie projektu „Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove Materskej škôlky č. 

505 v Kotešovej z rozpočtu obce Kotešová 

Ako už bolo spomenuté v predchádzajúcom bode, projekt prístavby a nadstavby materskej 

školy na nezaobíde bez dodatočných prác, ktoré nemohli byť  zahrnuté v projekte. Ide 

o rekonštrukciu elektroinštalácie v celej budove MŠ, ktorú musí obec realizovať 

z vlastného rozpočtu. Elektroinštalácia je v katastrofálnom stave, pri bežnom chode 

vyhadzuje ističe, sú tam ešte hliníkové vodiče. Prístavba a nadstavba nemôže nadväzovať 

na zastaralú elektroinštaláciu. Predpokladaná hodnota zákazky je 69 350,00 € bez DPH. 

Poslanci OZ hlasovaním schválili realizáciu projektu rekonštrukcie elektroinštalácie 

v budove materskej školy a financovanie z rozpočtu obce po schválení Záverečného účtu 

obce z prebytku rozpočtu za rok 2019. Zároveň poverili starostu obce zabezpečiť proces 

verejného obstarávania k uvedenému projektu. 

 

Hlasovanie: 

za:         8         proti:              0                   zdržali sa:      0 

 

16. Schválenie odpredajov majetku obce občanom, kúpa pozemkov 

 

a) Odpredaj majetku Viktor Patyka 

 

 

Na predchádzajúcom zasadnutí OZ poslanci schválili zámer odpredaja časti 

nehnuteľného  majetku vedeného na LV č. 2226 a to časť  parc. E-KN 272/11 o výmere 

422 m²,  E-KN 1379/8 o výmere 9 m², E-KN 1379/7 o výmere 47 m² a E-KN 2506/6 

o výmere 39 m². Celková výmera je 556 m².  Poslanci OZ na základe predchádzajúceho 

rokovania schválili odpredaj nehnuteľného  majetku vedeného na LV č. 2226  a  to  novo 

vzniknutý diel č. 1 k parcele C-KN č. 803/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 28 m2, 

ktorý vznikol  z pôvodnej parcely E-KN č. 1363/4 zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 24191 m2,   diel č. 2 k parcele č.  803/1 vodná plocha o výmere 37 m2, ktorý 

vznikol z pôvodnej parcely E-KN č. 1379/7 vodná plocha o výmere 52 m2,  diel č. 3 

k parcele č.  803/1 vodná plocha o výmere 9  m2, ktorý vznikol z pôvodnej parcely E-

KN č. 1379/8 vodná plocha o výmere 281 m2,, diel č.  4 k parcele č. 803/1 trvale trávnaté 

porasty o výmere 386 m2, ktorý vznikol z pôvodnej  parcely E-KN č. 272/11 trvale 

trávnaté porasty o výmere 579 m2, diel č. 5 k parcele č.  803/1 vodná plocha o výmere 29 

m2, ktorý vznikol z pôvodnej parcely E-KN č. 2506/6 vodná  plocha o výmere 41 m2, 

diel č. 6 k parcele č.  803/7 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11 m2, ktorý vznikol 

z pôvodnej parcely E-KN č. 1363/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere  24191 m2, 

diel č. 7 k parcele č.  803/7 vodná plocha o výmere 10 m2, ktorý vznikol z pôvodnej 

parcely E-KN č. 1379/7 vodná plocha o výmere 52 m2, diel č. 8 k parcele č.  803/7 trvale 

trávnaté porasty o výmere 36 m2, ktorý vznikol z pôvodnej parcely E-KN č.  272/11 trvale 

trávnaté porasty o výmere 579 m2, diel č. 9 k parcele č.  803/7 vodná plocha o výmere 10 

m2, ktorý vznikol z pôvodnej parcely E-KN č. 2506/6 vodná plocha o výmere 41 m2, 

v katastrálnom území obce Kotešová o celkovej výmere v parcelách C-KN č. 803/1 

ostatné plochy o výmere 489 m2 a C-KN č. 803/7 ostatné plochy o výmere 67 m2,  ktoré 



vznikli na základe vypracovaného geometrického plánu č. 47353210-36/2020, 

vypracoval  p. Stanislav Klobucký dňa 13. 2. 2020. V rámci uvedeného GO bude 

vytvorená samostatná parcela C-KN 803/7 o výmere 67 m², ku ktorej bude zriadené 

vecné bremeno v prospech obce Kotešová, kde bude uložená povinnosť kupujúcim ako 

povinným z vecného bremena riadne sa starať o existujúcu stokovú kanalizáciu, vedúcu 

týmto pozemkom v rámci odvodnenia z hlavnej cesty II/541 do rieky Rovnianka. 

Celková výmera prevádzaného majetku je 556 m2  a celková suma za odpredaj pozemku 

je 12000 € . 

 

Hlasovanie: 

za:         8          proti:           0                      zdržali sa:      0 

 

 

b) Odpredaj majetku Viktor Rybárik 

 

Na zasadnutí OZ dňa 16.09.2019 Dňa 26.08.2019 bola schválená trvalá prebytočnosť 

a zámer odpredaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce  časti parcely E-KN č. 

2478/1 o výmere 19 m² žiadateľom Jozef Rybárik, Ján Rybárik, Marián Rybárik. Poslanci 

obecného zastupiteľstva na základe predloženého geometrického plánu schválili prevod 

nehnuteľného  majetku vedeného na LV č. 2226  a  to  novo vzniknutý diel  č. 1 k parcele 

C-KN č. 1173/3 ostatná plocha o výmere 1 m2, ktorý vznikol z pôvodnej parcely E-KN č. 

2476/1, diel č. 2  k parcele C-KN č. 1173/3 ostatná plocha o výmere 24 m2, ktorý vznikol 

z pôvodnej parcely E-KN č. 2478/1 a diel č. 3 k parcele  C-KN č. 2053/18 ostatná plocha 

o výmere 4 m2, ktorý vznikol z pôvodnej parcely E-KN č. 2478/1. Celková výmera 

odpredávaného majetku je 29 m² za cenu 145,00 €. 

 

 

Hlasovanie: 

za:       8            proti:               0                  zdržali sa:      0 

 

 

c) Odpredaj majetku Jozef Komada 

 

Na predchádzajúcom zasadnutí OZ poslanci schválili zámer odpredaja časti 

nehnuteľného  majetku vo vlastníctve obce  vedeného na LV č. 2226 a to časť  parc. E-

KN 272/6 o výmere 56 m².  Poslanci obecného zastupiteľstva schválili prevod   novo 

vzniknutej parcely C-KN č. 913/2 ostatná plocha o výmere 56 m2, ktorá vznikla 

z pôvodnej parcely E-KN č. 272/6 trvale trávnaté porasty o výmere 9446 m2, 

v katastrálnom území obce Kotešová, na základe vypracovaného geometrického plánu 

kupujúcim Jozef Komada a manželka Anna Komadová, obaja trvalé bytom 013 61 

Kotešová č. 511 za celkovú sumu 430,00 €. 

 

Hlasovanie: 

za:           8        proti:                    0             zdržali sa:      0 

 

 

d) Odpredaj majetku Viktor Nemček 

 

Na predchádzajúcom zasadnutí OZ poslanci schválili zámer odpredaja časti 

nehnuteľného  majetku vo vlastníctve obce  vedeného na LV č. 2226 a to časť  parc. E-



KN 272/6 o výmere 56 m².  Poslanci obecného zastupiteľstva schválili prevod   novo 

vzniknutej parcely C-KN č. 913/3 ostatná plocha o výmere 29 m2, ktorá vznikla 

z pôvodnej parcely E- KN č. 272/6 trvale trávnaté porasty o výmere 9446 m2, 

v katastrálnom území obce Kotešová,  na základe vypracovaného geometrického plánu 

Viktorovi Nemčekovi za celkovú cenu 145,00 €. 

 

Hlasovanie: 

  za:           8        proti:           0                      zdržali sa:      0 

 

 

e) Odpredaj majetku Antonina Chovanec 

 

Na predchádzajúcom zasadnutí OZ poslanci schválili zámer odpredaja časti 

nehnuteľného  majetku vo vlastníctve obce  vedeného na LV č. 2226 a to výmeru  40 m2 

z parcely E-KN 3004/1. Poslanci obecného zastupiteľstva na základe predloženého 

geometrického plánu hlasovaním schválili prevod nehnuteľného  majetku vedeného na 

LV č. 2226  a  to  novo vzniknutú parcelu C-KN č. 1152/13 zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 40 m2, ktorá vznikla  z pôvodnej parcely E- KN č. 3004/1 za celkovú sumu 

200,00 € Antoníne Chovanec. 

 

 

Hlasovanie: 

  za:          8        proti:             0                    zdržali sa:      0 

 

 

f) Odpredaj majetku Pavel Čerňan 

 

Na predchádzajúcom zasadnutí OZ poslanci schválili zámer odpredaja časti 

nehnuteľného  majetku vo vlastníctve obce  vedeného na LV č. 2226 obce a to parc. E-

KN č. 1366 o výmere 71 m². Poslanci obecného zastupiteľstva na základe predloženého 

geometrického plánu hlasovaním schválili prevod nehnuteľného  majetku vedeného na 

LV č. 2226  a  to  novo vzniknuté parcely C-KN č. 2103/16, zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 32 m2 a C-KN č. 2103/17, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 39 m2,  ktoré 

vznikli z pôvodnej parcely E-KN č. 1366 v celkovej výmere 71 m² za cenu 568,00 € 

Pavlovi Čerňanovi a Viere Čerňanovej. 

 

 

Hlasovanie: 

  za:        8           proti:           0                      zdržali sa:      0 

 

 

g) Odpredaj majetku Jozef Rybárik  

  

Na  zasadnutí dňa 16.09.2020 OZ poslanci schválili zámer odpredaja časti nehnuteľného  

majetku vo vlastníctve obce  vedeného na LV č. 2226 obce a to E-KN 2478/1 o výmere 

33 m². Poslanci obecného zastupiteľstva na základe predloženého geometrického plánu 

hlasovaním schválili prevod nehnuteľného  majetku vedeného na LV č. 2226  a  to  novo 

vzniknuté parcely C-KN č. 2053/16, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 29 m2, ktorá 

vznikla z pôvodnej parcely E-KN č. 2478/1  a C-KN č. 2053/17, zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 22 m2,  ktorá vznikla z pôvodnej parcely E-KN č. 2478/1  a E-KN č. 



2477/1 v celkovej výmere 51 m² za cenu 408,00 € Jozefovi Rybárikovi a Jaroslave 

Rybárikovej. Poslanci obecného zastupiteľstva na základe predloženého geometrického 

plánu hlasovaním schválili prevod nehnuteľného  majetku vedeného na LV č. 2226  a  to   

 

 

Hlasovanie: 

  za:        8           proti:             0                    zdržali sa:      0 

 

h) Odpredaj majetku Dušan Gália 

 

Na predchádzajúcom zasadnutí OZ poslanci schválili zámer odpredaja časti 

nehnuteľného  majetku  parcely E-KN č. 1366 vo vlastníctve obce, evidovanej na LV 

2226 a to výmeru 98 m². Poslanci obecného zastupiteľstva na základe predloženého 

geometrického plánu hlasovaním schválili prevod nehnuteľného  majetku vedeného na 

LV č. 2226  a  to novo vzniknutá parcela C-KN č. 2103/18, zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 98 m2, ktorá vznikla  z pôvodnej parcely E-KN č.  1366 za celkovú cenu 

784,00 € Dušanovi Gáliovi a Božene Gáliovej. 

 

 

Hlasovanie: 

  za:            8       proti:             0                    zdržali sa:      0 

 

i) Odpredaj majetku Peter Mičian 

 

Na predchádzajúcom zasadnutí OZ poslanci schválili zámer odpredaja časti 

nehnuteľného  majetku  to parc. E-KN č. 2477/2 o výmere 96 m². Poslanci obecného 

zastupiteľstva na základe predloženého geometrického plánu hlasovaním schválili prevod 

nehnuteľného  majetku vedeného na LV č. 2226  a  to  novo vzniknutá parcela C-KN č. 

2053/15 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 96 m2, ktorá vznikla  z pôvodnej parcely 

E- KN č. 2477/2 za celkovú sumu 768,00 € Petrovi Mičianovi. 

 

Hlasovanie: 

  za:         8          proti:              0                   zdržali sa:      0 

 

 

j) Zámer odpredať majetok Karol Rybárik a manželka a AAD GROUP Žilina 

 

Dňa 11.12.2019 podali p. Karol Rybárik, Ing. Mária Rybáriková a p. Ján Čuboň žiadosť 

o odkúpenie časti nehnuteľného  majetku vedeného na LV č. 2226 a  to výmeru 46 m2 

z parcely E-KN 2476/1 orná pôda o výmere 295 m2  a výmeru 15 m2 z parcely E-KN 

2478/1 orná pôda o výmere 2300 m2. O odkúpenie toho istého majetku požiadala dňa 

13.01.2020 aj spoločnosť AAD GROUP, a.s.. Poslanci obecného zastupiteľstva rokovali 

o týchto žiadostiach. Prešli celou genézou, nakoľko o uvedenom pozemku sa rokovalo 

dlhodobo, keďže ho pôvodne chcel odkúpiť JUDr. Maslovský. Tento odpredaj bol 

sporný, stavebná komisia niekoľko krát posudzovala situáciu. Z uvedených dôvodov sa 

poslanci OZ zhodli v názore, že najvhodnejším riešením v tejto situácii bude nepredávať 

tento majetok. Existujúci plot by mal byť odstránený, k čomu bude nový vlastník 

pozemku vyzvaný. Zároveň poslanci hlasovaním zrušili uznesenie č. 57/2018 zo dňa 

26.10.2018, ktorým bola schválená prebytočnosť uvedeného majetku a zámer jeho 

odpredaja. 



 

Hlasovanie: 

  za:           8        proti:                0                 zdržali sa:      0 

 

 

k) Zámer odpredať majetok Ing. Kamil Mičúch a Jozef Sádecký 

 

Dňa 12.02.2020 podali p. Jozef Sádecký a Ing. Kamil Mičúch žiadosť o odkúpenie 

podielu obce Kotešová 1/6 v parcele E-KN č. 21 zastavané plochy a nádvoria o rozlohe 

141 m². Podiel chcú nadobudnúť každý v 1/3. Sú podielový spoluvlastníci v uvedenej 

parcele a majú záujem tento majetok vysporiadať. Poslanci obecného zastupiteľstva 

uvedenú žiadosť prerokovali a schválili trvalú prebytočnosť a zámer odpredať uvedený 

majetok. Zároveň zaviazali žiadateľov predložiť do ďalšieho zasadnutia OZ spracovaný 

geometrický plán na zameranie  parcely. 

 

 

Hlasovanie: 

  za:          8         proti:                     0            zdržali sa:      0 

 

 

l) Zámer odpredať majetok Margita Bubicová 

 

Dňa 08.01.2020 podala p. Margita Bubicová žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku 

vo vlastníctve obce a to parcely E-KN č. 1379/4 vodná plocha o výmere 19 m² a E-KN č. 

2506/4  vodná plocha o výmere 22 m².  Žiadosť odôvodňuje tým, že obidve parcely 

dlhodobo užíva. Poslanci OZ prerokovali túto žiadosť a schválili trvalú nehnuteľnosť 

a zámer odpredaja uvedeného majetku. 

 

Hlasovanie: 

  za:         8          proti:             0                    zdržali sa:       

 

 

m) Martin Chupáč, Róbert Dornák , Mária Bárdyová - žiadosti 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ, že na niekoľkých predchádzajúcich zasadnutiach 

OZ boli prerokovávané žiadosti p. Chupáča, p. Dornáka a p. Bárdyovej o zámenu a 

odkúpenie častí pozemkov v bezprostrednej blízkosti ich domov vo vlastníctve obce. 

Poslanci OZ sa zhodli v názore, že je potrebné v tejto veci rozhodnúť, zároveň vyslovili 

stanovisko, že uvedená lokalita by mala zostať v pôvodnom stave, nakoľko predajom, 

resp. zámenou by sa ešte viac skomplikovala situácia s parkovaním vozidiel 

a vykonávaním zimnej údržby ciest. Čo sa týka potoka poza p. Chupáča, tento zachytáva 

vodu aj z cesty čo sa ukázalo aj počas nedávnych dlhotrvajúcich dažďov a prekrytie tejto 

časti by mohlo spôsobiť upchatie a následné vyliatie z koryta. Z uvedených dôvodov 

nebude vyhovené ani jednej žiadosti. S p. Martinom Chupáčom bude vedené osobitné 

rokovanie o odkúpení alebo zámene za iný pozemok jeho časti pozemku, ktorá sa 

nachádza v ceste smerom na Dúbrave. 

 

 

Hlasovanie: 

za:     8            proti:               0                  zdržali sa:      0 



 

 

17. Rokovanie o Zmene a Doplnku č. 3 k Územnému plánu obce Kotešová 

 

Starosta obce informoval poslancov, že obec má zákonnú povinnosť každých päť rokov 

prerokovať územný plán obce. Je to rozsiahly proces,  zahŕňajúci mnohé úkony 

a vyjadrenia a tiež finančné náklady. Bolo doručených dvadsaťjeden žiadostí o zmenu 

zaradenia parciel v územnom pláne obce. Je potrebné zriadiť komisiu, ktorá posúdi 

jednotlivé žiadosti a relevantnosť zmien v územnom pláne tak, aby mohli byť 

spracovateľovi poskytnuté všetky podklady k začatiu procesu obstarávania Zmeny 

a Doplnku č. 3 k Územnému plánu obce Kotešová. Nakoľko prerokovanie jednotlivých 

žiadostí je rozsiahla téma, poslanci OZ sa týmto budú zaoberať na budúcom zasadnutí OZ, 

po preskúmaní určenou komisiou a predložením ich stanoviska na rokovanie OZ.  

Poslanci OZ hlasovaním schválili otvorenie územného plánu a začatie procesu vykonania 

potrebných zmien. 

 

 

Hlasovanie: 

za:      8            proti:               0                  zdržali sa:      0 

 

18. Rôzne 

 

a) Žiadosť Slovenského zväzu telesne postihnutých ZO Bytča 

 

Dňa 05.03.2020 Podal Slovenský zväz telesne postihnutých ZO Bytča žiadosť 

o poskytnutie finančného príspevku na svoju činnosť, nakoľko jeho členmi sú aj občania 

obce Kotešová. Poslanci obecného zastupiteľstva schválili SZTP ZO Bytča finančnú 

príspevok vo výške 50,00 €.  

 

Hlasovanie: 

za:       8            proti:                  0               zdržali sa:      0 

 

b) Vyjadrenie Riaditeľky  ZŠ a MŠ Kotešová k situácii ohľadom účasti 

zamestnankyne školy v Taliansku  

 

Poslankyňa OZ p. Ing. Šuteková informovala poslanecký zbor o skutočnosti, že ako 

predsedkyňa Rady školy pri ZŠ s MŠ bola dňa 10. 03. 2020 oslovená ďalšou členkou RŠ, 

ktorá sa zaujímala o situáciu na Základnej škole s otázkou, čo je na tom pravdy, že 

administratívna pracovníčka školy bola vo februári na výlete v Taliansku, nepodstúpila 

domácu izoláciu a že sa mala pohybovať v priestoroch školy.  K položenej otázke sa pani 

poslankyňa vyjadrila, že nevie aká je skutočnosť, že preverí situáciu u pani riaditeľky, 

prerokujú predmetnú vec na finančnej komisii, ktorá sa práve v ten deň mala konať, 

prípadne na rokovaní OZ, ktoré bolo plánované na 13. 03. 2020 a následne ju vyrozumie. 

Zavolala pani riaditeľke, ktorá ju informovala, že práve predmetnú záležitosť riešila 

s pánom starostom, ktorého informovala o všetkých skutočnostiach a následne opísala 

skutočnosti, ktoré v predmetnej veci sa udiali, ktoré pani poslankyňa s vedomím, že o veci 

je informovaný  aj zriaďovateľ poskytla  na nasledujúci deň pani, ktorá sa o vec zaujímala.  

 

Následne vyzvala pani riaditeľku, aby celému poslaneckému zboru opísala skutočnosti, 

ktoré sa v danej  veci na škole a následne potom udiali.  



 

P. riaditeľka uviedla, že ihneď uvedenú vec osobne konzultovala so starostom obce dňa 

10. 3. 2020 ohľadom uvedenej situácie a podrobne ho oboznámila so situáciou okolo 

zamestnankyne a že už prešiel aj čas karantény a zamestnankyňa nevykazovala 

symptómy,  cíti sa zdravotne v poriadku a nestretávala sa s deťmi ani inými 

zamestnancami v škole. Ďalej uviedla, že má vedomosť o komunikácii poslanca p. Hájeka 

na faceboooku, ktorý je zároveň aj člen rady školy, že p. poslanec uviedol, že v škole sa 

pohybuje zamestnankyňa školy, ktorá bola v Taliansku a neostala doma v karanténe a teda 

neprešla karanténou.. Mgr. Kasemová uviedla, že uvedená zamestnankyňa v škole pracuje 

ako administratívna sila na 3 hodinový denný úväzok a že bola na jednodňovom zájazde“ 

v Taliansku dňa  22. 2  2020, pričom bezprostredne ostala doma v ochrannej karanténe. 

V tom čase ešte neplatili opatrenia na území SR ohľadom núdzového stavu a tak p. 

riaditeľka oznámila poslancom na vysvetlenie, že nasledovné stanovisko  v súvislosti s  

obavou šírenia COVID-19 v základnej škole jednou zo zamestnankýň školy riešila 

v zmysle usmernenia Ministerstva školstva SR k opatreniam na zabránenie šírenia 

koronavírusu a to: 1. Usmernenie MŠVVŠ SR č.1 (2020/9906:1-A1000) z 28. 02. 2020, 2. 

Usmernenie MŠVVŠ SR č.2 (2020/10204:1-A0111) z 09.03.2020, podľa ktorých sa 

riadila v danej situácii a ktoré konkretizujú postup pri zavádzaní opatrení pre žiakov i 

zamestancov škôl.  Škola postupovala dôsledne podľa týchto usmernení, uvedená 

zamestnankyňa bola v dočasnej domácej karanténe, jej zdravotný stav bol pravidelne 

kontrolovaný a k žiadnemu ohrozeniu či zamestnancov alebo žiakov nemohlo dôjsť. 

Úplná karanténa pre školstvo bola vyhlásená až od 16.03.2020. V tejto súvislosti 

riaditeľka školy vystúpila proti šíreniu dezinformácií na internete a požiadala o korektné 

overovanie zverejňovaných informácií člena zastupiteľstva p. Hájka. Ďalej uviedla, že je 

potrebné, aby každý zo svoje strany prispel k navodeniu pokoja a predchádzal šíreniu 

poplašných správ. Poslanec p. Hájek na otázku prečo tieto veci rozoberal na facebooku 

s inými osobami a nezavolal jej, tak, uviedol, že aj on má v škole svoje deti a obáva sa 

o ich zdravie. Potom vystúpil k danej problematike poslanec prof. Ing. Jozef Jandačka, 

PhD, ktorý uviedol aj ako odpoveď p. poslancovi Hájekovi, že tu nejde o nejaké 

protirečenia si, ale my ako poslanci by sme mali smerom von dať občanom jasne najavo, 

že nám všetkým záleží na zdraví nie len našich deti, dospelých osôb, ale aj na tom, že by 

sme jasne mali zaujať stanovisko a nešíriť v tejto ťažkej dobe dezinformácie, ak sa 

nezakladajú na pravde, lebo by to mohlo spôsobiť medzi občanmi paniku. 

Poslankyňa Šuteková uviedla, že prilievať olej do ohňa v súčasnej situácii nikomu 

nepomôže, my všetci máme povinnosť riešiť veci uvážlivo a zodpovedne  ako voči sebe, 

tak aj voči ostatným a spôsobom, aby sme sa v prvom rade uistili, že nakladáme so 

správnymi a vierohodnými informáciami je základ ako neprispievať k šíreniu paniky 

a máme povinnosť prispieť veci riešiť konštruktívnym spôsobom.  

 

19. Diskusia 

 

a) Bod diskusia bol bez príspevkov 

 

20. Návrh na uznesenie 

 

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

Poslanci  obecného   zastupiteľstva  schválili   návrh   na   uznesenie,  z  ktorého 

vyplývajú jednotlivé   Uznesenia obecného zastupiteľstva v Kotešovej. 

 

21. 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, 13.03.2020                                                   ................................................... 

                                                                                                PhDr. Mgr. Peter Mozolík 

                                                                                                        starosta obce 

 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

Jaroslav Hozák                                                                     ..................................................... 

 

 

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

                

Zapisovateľka: 

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

 
Vyvesené: 18.03.2020 

Zvesené:   02.04.2020                                              

 


