
ZÁPISNICA č. 3/2014 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotešovej,  konaného dňa 25.04.2014 

 

Prítomní: viď priloženú prezenčnú listinu, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto  zápisnice 

 

Program:  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Schválenie programu rokovania OZ 

5. Kontrola plnenia uznesení 

6. Rozpočtové opatrenie č. 2/2014 

7. Plat starostu obce 

8. Program odpadového hospodárstva obce Kotešová 

9. Rôzne 

10. Diskusia 

11. Návrh na uznesenie 

12. Záver 

 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

 

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Kotešovej otvoril PhDr. Mgr. Peter Mozolík – 

starosta obce, ktorý privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Hlavná 

kontrolórka obce p. Jozefa Šipková a p.  Mgr. Mária Mihoková - riaditeľka ZŠ a MŠ 

v Kotešovej sa ospravedlnili z dôvodu plnenia iných povinností. Rokovanie obecného 

zastupiteľstva viedol starosta obce. 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

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

overovateľov zápisnice určil poslanca Prof. Ing. Jozefa Jandačku a poslankyňu Alžbetu 

Augustínovú. 

 

3. Voľba návrhovej komisie 

 

Do návrhovej  komisie  starosta  obce navrhol poslancov Jaroslava Hozáka a JUDr. Petra 

Maslovského. Obecné zastupiteľstvo  schválilo návrh na zloženie návrhovej komisie. 

 

Hlasovanie: 

 

za:          9           proti:            0                     zdržali sa:      0 

 

4. Schválenie programu rokovania 

 

Starosta obce predniesol poslancom OZ návrh programu rokovania obecného 

zastupiteľstva. Vyzval poslancov OZ na predloženie ďalších návrhov na  doplnenie alebo 

zmenu programu. Keďže neboli prednesené žiadne doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy 



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

programu zasadnutia OZ ako celku. 

 

 

Hlasovanie:  

   

za:          9            proti:        0              zdržali sa:       0 

 

5. Kontrola plnenia uznesení 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ o plnení jednotlivých uznesení 

z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva.  

 Uznesenie č. 11/2014 -  Projekt vybudovania asfaltových chodníkov na dolnom 

cintoríne v obci Kotešová -  prebehlo verejné obstarávanie na zákazku vybudovania 

chodníkov na  cintoríne, víťazom je firma Dosa Slovakia, s.r.o. Bytča, s ktorou sa 

momentálne uzatvára zmluva. 

  Uznesenie č. 10/2014 - Projekt výsadby zelene pri vstupe do kostola – víťazom 

verejnej súťaže bola firma Ekofit Kotešová,  momentálne prebieha výsadba drevín na 

svahu a ostatné terénne práce.  

 Uznesenie č. 13/2014 - Vyradenie nákladného požiarneho motorového vozidla LIAZ  

Š 706 RT, ev. č. BY580AH z majetku obce Kotešová – hasičské auto bolo 

zlikvidované a vyradené z evidencie, výťažok bol 798,00 eur.  

 Uznesenie č. 14/2014 - Kúpa úžitkového  nákladného motorového vozidla – 9 miestny 

bus Combi - prebehlo verejné obstarávanie, víťazom je firma AT, a.s. FIAT 

profesionál,  v najbližšej dobe bude vozidlo zakúpené. 

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

zastupiteľstvo  na vedomie.  

 

Hlasovanie: 

 

za:           9          proti:       0               zdržali sa:     0 

 

6. Rozpočtové opatrenie č. 2/2014 

 

Daniela Hozáková pracovníčka obce oboznámila poslancov s rozpočtovým opatrením č. 

2/2014. Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej schválilo dňa 29.11. 2013 uznesením č. 

54/2013 rozpočet na rok 2014, ktorý bol zostavený ako prebytkový v príjmovej časti vo 

výške 905 842 € a vo výdavkovej časti vo výške 905 046 € s prebytkom 796 €. 

Rozpočtovým opatrením č. 2/2014 dochádza k zmenám ako na strane  príjmovej tak aj 

 výdavkovej časti rozpočtu a to  zapracovaním  čiastok v príjmoch a výdavkoch  

finančných prostriedkov  poukázaných zo štátneho rozpočtu a následné čerpanie týchto 

dotácií. Ďalej definuje zmeny rozpočtu navýšením, príp. znížením výšky pôvodne 

rozpočtovaných finančných prostriedkov.  Rozpočet po 2. zmene  rozpočtu v roku 2014 

zostáva prebytkový. Tento bod programu bol prerokovaný aj na finančnej komisii, ktorá 

odporučila obecnému zastupiteľstvu  Rozpočtové opatrenie č. 2/2014 schváliť.  

 

 

Hlasovanie: 

 

za:          9           proti:          0         zdržali sa:     0   



7. Plat starostu obce 

 

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

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

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, 

Obecné zastupiteľstvo obce Kotešová uznesením č. 22/2014, zo dňa 25. 4. 2014 

valorizovalo  plat starostu obce podľa priemerného platu v národnom hospodárstve, ktorý 

na základe údajov Štatistického úradu SR predstavoval za rok 2013 sumu vo výške 824,00 

€.  Z uvedeného vyplýva, že plat starostu obce sa vypočítava nasledovne: 824,00 € x 1.98 

(koeficient určený zákonom č. 253/1994 Z. z.) x 60 % (uvedené percenta boli schválené 

uznesením OZ číslo 23/2013, zo dňa 19. 4. 2013, čo predstavuje sumu 2610,43, 

zaokrúhlenú smerom na hor na celé euro vo výške 2611,00 €. Plat starostu obce bol 

obecným zastupiteľstvom opätovne potvrdený  s poukazom a dôrazom najmä na vyvinuté 

úsilie starostu pri budovaní, rozvíjaní a budovaní obce a pre hospodárne a efektívne 

nakladanie s finančnými prostriedkami obce pri obstarávaní tovarov a služieb v rámci 

jednotlivých akcií.  

 

 Hlasovanie: 

 

       za:           9             proti:            0             zdržali sa:      0 

 

8. Program odpadového hospodárstva obce Kotešová 

 

Podľa § 6 ods. 5 zákona 223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je obec povinná 

vypracovať a predložiť na schválenie OÚ Bytča program odpadového hospodárstva obce   

do štyroch mesiacov po vydaní POH Žilinského kraja. Okresný úrad Žilina vydal dňa 

10.1.2014 vyhlášku č. 1/2014, ktorou sa vyhlasuje záväzná časť Programu odpadového 

hospodárstva Žilinského kraja na roky 2011 – 2015. POH nadobudol účinnosť 15. 2. 2014 

Program odpadového hospodárstva obce Kotešová je strategický dokument, ktorý určuje 

smerovanie odpadového hospodárstva na  úrovni samosprávy na  obdobie 2011 -2015 a 

bol vypracovaný v súlade s cieľmi a opatreniami stanovenými v Programe odpadového 

hospodárstva Žilinského kraja. Je dokumentom strategického významu v oblasti 

odpadového hospodárstva s vplyvom na životné prostredie. Stanovuje ciele pre odpadové 

hospodárstvo obce do roku 2015 a navrhuje opatrenia na dosiahnutie stanovených cieľov. 

Poslanci obecného zastupiteľstva tento dokument schválili. Následne bude zaslaný na 

Okresný úrad Žilina 

 

      Hlasovanie:  

 

       za:              9           proti:            0               zdržali sa:      0 

 

9. Rôzne 

 

a) Žiadosti občanov – Peter Mičian, Považská Bystrica, Rozkvet 2038/76 

 

P. Peter Mičian žiada obec Kotešová o vydanie súhlasného stanoviska na vypracovanie 

geometrického plánu a odkúpenie časti parcely E-KN č. 2477/2, evidovanej na LV č. 

2226 vo vlastníctve obce o výmere 93 m². Stavebná komisia vykonala šetrenie 

a odporúča vydať predbežný súhlas sa odpredaj parcely s podmienkou, že bude 



ponechaný vo vlastníctve obce priestor široký približne 100-150 cm pozdĺž cesty, ktorý 

by mohol v budúcnosti slúžiť na rozšírenie cesty. Poslanci obecného zastupiteľstva 

s týmto názorom súhlasili a o predmetnej žiadosti hlasovali. 

    

   Hlasovanie:  

 

       za:          9               proti:              0             zdržali sa:      0 

 

b) Žiadosti občanov – Pavol Puchoň a manželka Antónia Puchoňová, Kotešová 428 
 

P. Pavol Puchoň a manželka požiadali o vydanie súhlasného stanoviska na vypracovanie 

geometrického plánu a odkúpenie  časti parcely E-KN č. 272/10, evidovanej na LV 2226 

vo vlastníctve obce o výmere 28 m². Zameraním bolo zistené, že záujemcovia časť tejto  

parcely  užívajú, sú súčasťou ich dvora a sú na nej postavené dve hospodárske budovy. 

Poslanci obecného zastupiteľstva nemajú výhrady voči prípadnému odpredaju časti 

uvedenej parcely. 

 

      Hlasovanie:  

 

       za:             9            proti:             0              zdržali sa:     0 

 

c) Žiadosti občanov – Anna Tichá, Kotešová 362 

 

P. Anna Tichá  požiadala o vydanie súhlasného stanoviska na vypracovanie 

geometrického plánu a odkúpenie  časti parcely E-KN č. 267/2, evidovanej na LV 2226 

vo vlastníctve obce o výmere 82 m². Časť uvedenej parcely potrebuje z dôvodu 

zabezpečenia prístupu na svoj pozemok. Poslanci obecného zastupiteľstva o tejto žiadosti 

hlasovali nasledovne. 

 

      Hlasovanie:  

 

       za:           8              proti:           0                zdržali sa:      1 

 

d) Žiadosti občanov – Leo Tichý, Kotešová 362 

 

P. Leo Tichý  požiadal o vydanie súhlasného stanoviska na vypracovanie geometrického 

plánu a odkúpenie  časti parcely E-KN č. 267/2, evidovanej na LV 2226 vo vlastníctve 

obce o výmere 58 m². Časť uvedenej parcely potrebuje na získanie prístupu na svoj 

pozemok. Poslanci obecného zastupiteľstva o tejto žiadosti hlasovali. 

 

     Hlasovanie:  

 

       za:           8              proti:            0              zdržali sa:      1 

 

e) Verejné osvetlenie 

 

Zástupcovia firmy AE konzultanti Piešťany predstavili poslancom obecného 

zastupiteľstva prezentáciu o možnosti rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci, ktoré by 

spočívalo v doplnení nových bodov osvetlenia a výmene zastaralých svietidiel za nové, 

také, ktorú budú mať lepšiu svietivosť pri oveľa nižších nákladoch a regulovateľnosť doby 



svietenia. Financovanie tohto projektu by sa rovnalo splácaniu nákladov vo forme úhrady 

rovnakej ako je súčasná platba za spotrebovanú energiu na verejné osvetlenie 

a vykonávaná údržba v obci na verejnom osvetlení. Po realizácii projektu by bolo 

vybudované osvetlenie odovzdané do majetku obce. Poslanci obecného zastupiteľstva si 

vypočuli návrh uvedenej firmy a zhodli sa na názore, že je potrebné zhromaždiť ďalšie 

relevantné podklady a zároveň preskúmať podobné možnosti, ktoré ponúka trh. Na 

základe týchto údajov budú k predmetnej veci rokovať na ďalšom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva, čomu bude predchádzať aktívna analýza v pracovných skupinách 

zástupcov obce.  

 

10. Diskusia 

 

a) Pán Miroslav Hájek chcel vedieť, kedy bude realizovaná výstavba detského ihriska 

v materskej škole. Starosta obce mu odpovedal, že projekty na realizáciu podobných 

ihrísk sú pozastavené. Avšak vybudovanie ihriska v materskej škole bolo obecným 

zastupiteľstvom riadne schválené a finančné prostriedky v rozpočte na tento účel  sú 

vyčlenené, takže v mesiaci jún prebehne verejné obstarávanie na dodávateľa 

a v letných mesiacoch, kedy je prevádzka materskej školy prerušená, bude projekt 

realizovaný. 

 

11. Návrh na uznesenie 

 

Návrh na uznesenie predniesol  predseda návrhovej komisie JUDr. Peter Maslovský. 

Poslanci  obecného   zastupiteľstva  schválili   návrh   na   uznesenie,  z  ktorého 

vyplývajú jednotlivé   Uznesenia obecného zastupiteľstva v Kotešovej. 

 

13. Záver 

 

Nakoľko boli všetky body programu rokovania OZ 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, 25.04.2014                                                   ................................................... 

                                                                                                PhDr. Mgr. Peter Mozolík 

                                                                                                         starosta obce 

 

 

Overovatelia zápisnice:  

Prof. Ing. Jozef Jandačka PhD.                                            ..................................................... 

 

 

Alžbeta Augustínová                                                             .................................................... 

     

Zapisovateľka: 

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

Vyvesené:   30.04.2014                                                        

Zvesené:     16.05.2014 


