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UZNESENIA č. 1 - 29/2019 
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotešovej, 

konaného dňa 22. februára 2019  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 1/2019 
Schválenie programu zasadnutia OZ 
 
Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  
     1. schvaľuje 
         a) program zasadnutia OZ   
         b) zloženie návrhovej komisie  

 
Uznesenie č. 2/2019 
Kontrola plnenia uznesení 
 
Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 
     1. berie na vedomie 
         a) stanovisko starostu obce o stave  plnenia uznesení 
 
Uznesenie č. 3/2019  
Zloženie sľubu novozvoleného poslanca 
 
Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 
     1. konštatuje  
         a) že novo zvolený poslanec obecného zastupiteľstva v Kotešovej Peter Jandačka zložil  
             zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva  
 
Uznesenie č. 4/2019  
Voľba zástupcu starostu obce Kotešová 
 
Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 
     1. Volí 
         a) p. Petra Jandačku za zástupcu starostu obce Kotešová v zmysle §-u 13b, ods. 1, zákona 
   SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  
 
Uznesenie č. 5/2019  
Doplnenie komisií Obecného zastupiteľstva v Kotešovej 
 
Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 
     1. Schvaľuje 
         a) p. Petra Jandačku  za člena komisie: 

 Finančná komisia, 
 Komisia kultúry, mládeže, vzdelávania a športu, 

         b) p. Annu Ostrochovskú za členku komisie: 
 Sociálna komisia 

 
 
Uznesenie č. 6/2019  
Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu za rok 2018 
 
Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

1.   berie na vedomie 
            a) Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu za rok 2018 
 



Uznesenie č. 7/2019  
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kotešová za rok 2018 
 
Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

1.   berie na vedomie 
 a) správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce p. Jozefy Šípkovej za rok 2018 
 
Uznesenie č. 8/2019  
Rozpočtové opatrenie starostu obce Kotešová č. 9/2018 
 
Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  
      1.  berie na vedomie 
           a) rozpočtové opatrenie starostu obce Kotešová  č. 9/2018 
 
 
Uznesenie č. 9/2019 
Rozpočtové opatrenie obce Kotešová č. 1/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  
      1.  schvaľuje 
           a) rozpočtové opatrenie obce Kotešová  č. 1/2019 
 
 
Uznesenie č. 10/2019 
Informatívna správa k inventarizácii majetku obce 
 
Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 
     1.   berie na vedomie 

a) informáciu o výsledku Inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov  
obce Kotešová k 31. 12. 2018  

 
Uznesenie č. 11/2019 
Štatút obce Kotešová 
 
Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 
     1.   schvaľuje 
           a) štatút obce Kotešová 
 

Uznesenie č. 12/2019 
Všeobecné záväzné nariadenie obce Kotešová č. 1/2019 o používaní zábavnej pyrotechniky na 
území obce Kotešová 
 
Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 
     1.   schvaľuje 

a) Všeobecné záväzné nariadenie obce Kotešová č. 1/2019 o používaní zábavnej pyrotechniky 
na území obce Kotešová 

 
 



Uznesenie č. 13/2019 
Všeobecné záväzné nariadenie č.2/2019  o udržiavaní čistoty verejných priestranstiev, 
komunikácií, chodníkov, zelene a o ochrane životného prostredia na území obce Kotešová  
 
Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 
     1.   schvaľuje 

a) Všeobecné záväzné nariadenie č.2/2019  o udržiavaní čistoty verejných priestranstiev, 
komunikácií, chodníkov, zelene a o ochrane životného prostredia na území obce Kotešová  

 
 
Uznesenie č. 14/2019 
Všeobecne záväzné nariadenie obce  Kotešová č. 3/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa 
na plnenie povinnej školskej dochádzky  
 
Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

1.   schvaľuje 
 a) Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie 
 povinnej školskej dochádzky - Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 
 v Základnej škole s materskou školou Kotešová 378, v školskom roku 2019/2020 sa 
 uskutoční Základnej škole s materskou školou Kotešová 378,   4. triedna   (stará budova) 
 budova ZŠ, na poschodí v učebni I. ročníka dňa: 

 8. apríla 2019 (pondelok) v čase od 14.00 hod. do 16.00 hod. 
 

Uznesenie č. 15/2019  
Všeobecné záväzné nariadenie obce Kotešová č. 4/2019 o výške   mesačného  príspevku   za  
pobyt dieťaťa v materskej  škole, v  školskom  klube  detí a v centre voľného času 
 
Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 
     1.   schvaľuje 

a) Všeobecné záväzné nariadenie obce Kotešová č. 4/2019 o výške   mesačného  príspevku   za  
pobyt dieťaťa v materskej  škole, v  školskom  klube  detí a v centre voľného času 
 

Uznesenie č. 16/2019  
Dodatok č. 1 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 2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 
     1.   schvaľuje 

     a)  Dodatok č. 1 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 2019 

 
Uznesenie č. 17/2019  
Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Kotešovej 
 
Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 
     1.   schvaľuje 

a) Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Kotešovej 



Uznesenie č. 18/2019  
Smernica starostu obce Kotešová č. 1/2019 o verejnom obstarávaní 
 
Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 
     1.   berie na vedomie 

a) Smernicu starostu obce Kotešová č.1/2019 o verejnom obstarávaní 
 
Uznesenie č. 19/2019 
Vybudovanie detského ihriska v obci Kotešová 
 
Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  
     1.    schvaľuje 
            a) Vybudovanie detského ihriska  v obci Kotešová v rámci vyhlásenej  výzvy Úradu 
 vlády SR „Podpora rozvoja športu na rok 2019, Podprogram 2 – výstavba 
 detských ihrísk, v rátane spolu financovania obce na uvedenom projekte.   
 
 b) Rekonštrukciu multifunkčného ihriska v areáli Základnej školy s materskou školou 
 Kotešová 378 v rámci vyhlásenej výzvy Úradu vlády SR „Podpora rozvoja športu na 
 rok 2019, Podprogram 3 – údržba ihrísk a štadiónov i inej športovej infraštruktúry, 
 v rátane spolu financovania obce na uvedenom projekte.  
 
Uznesenie č. 20/2019 
Zmluva medzi obcou Kotešová a SEVAK, a. s. Žilina 
 
Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

1.   schvaľuje  
 a) Podmienky zmluvy o prevode projektovej dokumentácie, práv k pozemkom a o potvrdení  
            právneho nástupníctva účastníka stavebného konania č.  6/2019 medzi obcou Kotešová a 
 Severoslovenskými vodárňami a kanalizáciami,  a.s. Žilina na stavbu Rozšírenie vodovodu - 
 Kotešová, časť Oblazov, za odplatu vo výške 10.-€ (slovom desať eur).  
 
Uznesenie č. 21/2019 
Delegovanie  členov do Rady školy Základnej školy s materskou školou v Kotešovej 
 
Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

1. schvaľuje 
a) delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy Základnej školy s materskou školou 

 Kotešová 378 v novom zložení: Ing. Elena Šuteková, Lýdia Frolová, Mgr. Jozef Bujný 
a Branislav Grofčík 

 
Uznesenie č. 22/2019  
Schválenie výkonu auditora v obci Kotešová 
 
Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

1.   schvaľuje 
a) výber auditora  - Ing. Tibor Bátory, Predmestská 22, 010 01 Žilina, číslo licencie 409, na 
výkon auditu riadnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky a spracovanie 
správy o preverení súladu hospodárenia obce Kotešová so zákonom č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy za rok 2018. 

 



Uznesenie č. 23/2019 
Žiadosti občanov: odpredaj časti parcely  – Pavol Kiška trvalé bytom 013 61 Kotešová – 
Buková č. 686 
 
Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

      1. schvaľuje  
a) prevod - predaj nehnuteľného  majetku vedeného na LV č. 2226 a  to  novo vzniknutá 
parcela C-KN č. 2037/15, zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m2 a parc. C-KN č. 
2037/16, zastavané plochy a nádvorie o výmere 18 m2, ktoré vznikli z pôvodnej parcely E-
KN 1363/4 zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 24438 m2 , evidovaná na LV č. 2226 – 
obec Kotešová, v katastrálnom území obce Kotešová, na základe vypracovaného 
geometrického plánu č. 47353210-170/2018, vypracoval  p. Stanislav Klobucký dňa 21. 11. 
2018, úradne overený Okresným úradom Bytča, katastrálny odbor, overila Ing. Jana 
Šebeňová dňa 27. 11. 2018 pod číslom 579/2018, v súlade § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí, kupujúcemu Pavlovi Kiškovi, trvalé bytom 013 61 Kotešová – Buková č. 686 
do výlučného vlastníctva v podiele 1/1.  
 
b) spôsob jeho prevodu – odpredaj,  ako prípad hodný osobitného zreteľa, na  ktorého 
schválenie je  potrebná  3/5  väčšina  všetkých  poslancov  v zmysle §-u 9a, ods. 8, písm.  e),   
zákona  č. 138/1991  Zb.  o majetku   obce. Prípad hodný osobitného zreteľa je v tom, že  
novovzniknuté parcely – pozemky sú prihradené k parcelám C-KN č. 1302/2 a C-KN č. 1304, 
ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa, menovaný sa o tieto pozemky riadne staral, udržiaval 
a užíval ich ako svoje pozemky, pričom až pri vysporiadaní majetku zistil, že sa jedná o časť 
pozemku vo vlastníctve obce Kotešová. Obec Kotešová neplánuje na uvedenom pozemku 
v budúcnosti budovať žiadne stavby ani iným spôsobom využívať uvedený pozemok. 
 
c) za týchto podmienok: Celková výmera je 23 m2  za kúpnu cenu 5.-€ / 1 m2, celková suma 
za odpredaj pozemku je 115,00 € (slovom stopätnásť eur) v zmysle §-u 10, ods. 1, písm. a) 
Stanovenie sadzby – určenie všeobecnej hodnoty na odpredaj nehnuteľnosti Všeobecne 
záväzného nariadenie obce Kotešová č. 6/2015 o odpredaji, zámene a nájme nehnuteľného 
majetku v obci Kotešová. Náklady spojené s návrhom na vklad  znáša kupujúci.  
 

Uznesenie č. 24/2019 
Žiadosti občanov: Odpredaj čas parcely  – Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Kotešová, 013 61 
Kotešová 530, 
 
Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

      1. schvaľuje  
a) prevod - predaj nehnuteľného  majetku vedeného na LV č. 2226 a  to  novo vzniknutá 
parcela C-KN č. 307/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2, C-KN č. 307/4, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 12 m2,a parc. C-KN č. 1145/4, zastavané plochy 
a nádvorie o výmere 10 m2, ktoré vznikli z pôvodnej parcely E-KN č. 221 zastavaná plocha 
a nádvorie  o výmere 252 m2 , evidovaná na LV č. 2226 – obec Kotešová, ďalej 
novovzniknutá parcela C-KN č. 313/2, zastavané plochy a nádvorie o výmere 18 m2, ktorá 
vznikla z pôvodnej parcely C-KN č. 221 zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 216 m2 , 
evidovaná na LV č. 2226 – obec Kotešová, v katastrálnom území obce Kotešová, na základe 
vypracovaného geometrického plánu č. 47353210-5/2019, vypracoval  p. Stanislav Klobucký 
dňa 8. 1. 2019, úradne overený Okresným úradom Bytča, katastrálny odbor, overila Ing. Jana 
Šebeňová dňa 11. 1. 2019 pod číslom 5/2019, v súlade § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. 



o majetku obcí, kupujúcemu Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Kotešová, 013 61 Kotešová 
530, do výlučného vlastníctva v podiele 1/1,   
b) spôsob jeho prevodu – odpredaj,  ako prípad hodný osobitného zreteľa, na  ktorého 
schválenie je  potrebná  3/5  väčšina  všetkých  poslancov  v zmysle §-u 9a, ods. 8, písm.  e),   
zákona  č. 138/1991  Zb.  o majetku   obce. Prípad hodný osobitného zreteľa je v tom, že  
novovzniknuté parcely – pozemky sú pod stavbou kaplnky, ktorá je vo vlastníctve 
Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Kotešová a taktiež prilahlé časti pozemkov vedľa kaplnky, 
ktoré dlhodobo slúžia pre verejnosť a Farnosť Kotešová pri vykonávaní bohoslužieb a vo 
verejnom záujme. Farnosť Kotešová v zastúpení p. farárom sa o tieto pozemky riadne starala, 
udržiavala a užívala ich ako svoje pozemky, pričom až pri vysporiadaní majetku zistila, že sa 
jedná o časti pozemku vo vlastníctve obce Kotešová. Obec Kotešová neplánuje na uvedenom 
pozemku v budúcnosti budovať žiadne stavby ani iným spôsobom využívať uvedený 
pozemok. 
c) za týchto podmienok: Celková výmera je 55 m2  za celkovú sumu za odpredaj pozemku 
vo výške 1,00.-€ (slovom jedno euro) v zmysle §-u 10, ods. 2 Stanovenie sadzby – určenie 
všeobecnej hodnoty na odpredaj nehnuteľnosti Všeobecne záväzného nariadenie obce 
Kotešová č. 6/2015 o odpredaji, zámene a nájme nehnuteľného majetku v obci Kotešová. 
Náklady spojené s návrhom na vklad  znáša kupujúci.  

 
Uznesenie č. 25 /2019 
Kúpa pozemku do vlastníctva obce Kotešová od občianky Ľubica  Vangelová, 
Gerlachovská 3105/11 010 08 Žilina   
 
Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 
      1.   schvaľuje  

a) zámer kúpiť pozemok parc. C-KN č. 1148/1 zastavané plochy a nádvoria, o výmere 
446m², bez evidovania právneho vzťahu, v E-KN stave parcela č. 127/2 záhrada, o výmere 
444 m2, evidovaná na LV č. 2317 –  vlastníčka nehnuteľnosti Ľubica  Vangelová, 
Gerlachovská 3105/11 010 08 Žilina, v katastrálnom území Kotešová, do vlastníctva obce 
Kotešová, 

     b) spôsob jeho prevodu – kúpa pozemku,  ako prípad hodný osobitného zreteľa, na  
ktorého schválenie je  potrebná  3/5  väčšina  všetkých  poslancov  v zmysle §-u 9a, ods. 8, 
písm.  e),   zákona  č. 138/1991  Zb.  o majetku   obce.    Prípad hodný osobitného zreteľa je 
v tom, že  uvedená miestna komunikácia, ktorá prechádza cez pozemok C-KN 1148/1 (bez 
právneho vzťahu a založenia LV) - Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - 
cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko 
a ich súčasti s kódom využitia 22, v E-KN stave parcela E-KN 127/2 , bola postavená ešte 
v rokoch 1958-1962 počas výstavby Hričovského derivačného kanála ako významná 
strategická verejnoprospešná stavba, ktorá je zaevidovaná v katastrálnej mape na katastrálnom 
odbore v Bytči a je aj v zmysle schváleného právoplatného Územného plánu obce Kotešová 
uznesením č. 17/2009, zo zasadnutia OZ v Kotešovej zo dňa 19. 6. 2009, Zmeny a Doplnku č. 
1, schválenej uznesením  č. 8/2015, zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotešovej dňa 
13. 2. 2015, Zmeny a Doplnku č. 2, schválenej uznesením Obecného zastupiteľstva 
v Kotešovej č. 52/2015, zo dňa 27. 7. 2015 zahrnutá ÚPN-O Kotešová ako významná 
verejnoprospešná stavba, ktorá je určená pre nemotorovú dopravu na presun chodcov z hornej 
časti obce Kotešová do dolnej časti obce Kotešová a naopak, ako jediná spojovacia cesta pre 
peších a pre cyklistov. Taktiež je aj zaevidovaná v ÚPN-O Kotešová  ako miestna 
komunikácia pre cyklotrasu smerom do hornej časti obce. Vysporiadanie pozemku sa 
uskutoční kúpou uvedenej parcely medzi vlastníčkou Ľubicou  Vangelovou, Gerlachovská 
3105/11 010 08 Žilina  a  obcou Kotešová. 



     c) za týchto podmienok – celková výmera novovzniknutej parcely C – KN č. 1148/1, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 446 m2 bude presne určená na základe novo 
vzniknutého geometrického plánu. Obec Kotešová má zámer kúpiť uvedenú parcelu od 
vlastníčky Ľubici  Vangelovej, Gerlachovská 3105/11 010 08 Žilina, na základe stanovenej 
ceny dohodou vo výške 7,00.-€/1 m2, do vlastníctva obce Kotešová. Náklady spojené 
s vyhotovením geometrického plánu a zavkladovania znáša predávajúca. 

 
Uznesenie č. 26/2019 
Schválenie projektu    z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A PL-SK 2014-2020 
- mikroprojekty, 
 
Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

      1. schvaľuje  
     a) projekt  z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A PL-SK 2014-2020 -     
     mikroprojekty, prioritná os 1: Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva    
     cezhraničného územia s názvom: "Kotešová a Stryszawa - pokračovanie v ochrane    
     nášho spoločného dedičstva" s 5 % spoluúčasťou obce. 
 
Uznesenie č. 27/2019 
Schválenie činnosti nového združenia obci Kotešová 
 
Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

1.   schvaľuje  
           a) činnosť a pôsobenie novej organizácie v obci Kotešová s názvom: 
               „Obecný klub záhradkárov Kotešová“  

b) financovanie nového klubu z rozpočtu obce Kotešová poskytnutím príspevku na jeho 
činnosť 

 
Uznesenie č. 28/2019 
Žiadosť Slovenského zväzu telesne postihnutých ZO Bytča 
 
Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

      1. schvaľuje  
            a) príspevok vo výške 50.-€ pre Slovenský zväz telesné postihnutých ZO Bytča, za účelom 
 podpory našich občanov obce Kotešová, registrovaných v tomto združení.  

Uznesenie č. 29/2019 
Žiadosť Slovak Telekom o vydanie súhlasu na vybudovanie optickej siete v obci Kotešová 
 
Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

      1. schvaľuje  
            a) vybudovanie optickej „Telekomunikačnej siete INS_FTTH-BY-BYTC-02_Kotešová“                                     
                spoločnosti Slovak Telekom v obci Kotešová.  
      

 
______________________________  

               PhDr., Mgr. Peter Mozolík 
       starosta obce Kotešová 


