
 ZÁPISNICA č. 1/2021 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotešovej,  konaného dňa 05.03.2021 

 

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 2020 

7. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kotešová za rok 2020 

8. Rozpočtové opatrenie starostu  obce  č. 11/2020 

9. Rozpočtové opatrenie starostu obce  č. 1/2021 

10. Informatívna správa k inventarizácii majetku obce k 31.12.2020 

11. Všeobecne záväzné nariadenie obce  Kotešová č. 1/2021 o určení miesta a času zápisu 

dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v roku 2021 

12. Dodatok č. 3 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 2021 

13. Schválenie odpredajov majetku obce občanom, kúpa pozemkov 

14. Schválenie kúpy tovaru – „Kúpa ramenového reťazového nosiča kontajnerov“ 

15. Schválenie projektu – „Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej 

dopravy vybudovaním cyklotrasy v obci Kotešová“ 

16. Schválenie stavebných prác – „Doasfaltovanie miestnych komunikácií v obci Kotešová 

2021“ 

17. Prerokovanie zámeru vypracovania projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie 

a stavebné povolenie vrátane inžinierskych služieb pre projekt s názvom „Vybudovanie 

športovo – oddychovej zóny v obci Kotešová“ 

18. Informatívna správa k realizácii okružnej križovatky v obci Kotešová 

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

20. Rôzne 

21. Diskusia 

22. Návrh na uznesenie 

23. 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. 

Poslanci Ján Tichý, Mgr. Jozef Bujný a Anna Melotová sa rokovania nezúčastnia 

z dôvodu PN. Poslanec Prof. Ing. Jozef Jandačka oznámil, že bude na rokovanie meškať. 

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 poslancov Jaroslava Hozáka a Miroslava Hájka 



3. Voľba návrhovej komisie 

 

Do návrhovej  komisie  starosta  obce navrhol poslancov Petra Jandačku a Ing. Mareka 

Čebeka.   Obecné zastupiteľstvo  schválilo návrh na zloženie návrhovej komisie. 

 

Hlasovanie: 

za:           5          proti:                  0               zdržali sa:      0 

 

4. Schválenie programu rokovania 

 

Starosta obce predniesol poslancom OZ návrh programu rokovania obecného 

zastupiteľstva  a vyzval poslancov OZ na predloženie   návrhov na  doplnenie alebo 

zmenu programu. Zároveň navrhol doplnenie bodu Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému 

nariadeniu č. 4/2019 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej  škole, v  

školskom  klube  detí a v centre voľného času za bod 11,  Rozpočtové opatrenie Obce 

Kotešová č. 2/2021 za bod č. 14 a Vybudovanie chodníkov na cintoríne v miestnej časti 

Kotešová – Oblazov za bod 16. Ostatné body programu sa posúvajú. Keďže neboli 

prednesené žiadne  doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy k programu rokovania zo 

strany poslancov, starosta obce dal hlasovať o schválení programu zasadnutia OZ vrátane 

doplnenia. 

 

Hlasovanie:  

za:        5            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:      5            proti:            0         zdržali sa:       0 

 

6. Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu za rok 2020 

 

Andrea Bujná  predniesla poslancom obecného zastupiteľstva Hodnotiacu správu plnenia 

programového rozpočtu k 31.12.2020, ktorá podrobne informuje o plnení rozpočtu 

v príjmovej a výdavkovej časti za rok 2020 ako aj vyhodnocuje podľa jednotlivých 

programov stav plnenia nastavených cieľov a ukazovateľov. Ide o zákonnú povinnosť 

vyplývajúcu zo zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy pri obciach 

s viac ako 2.000 obyvateľmi, ktoré majú povinnosť viesť rozpočet v programovej 

štruktúre. Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie Hodnotiacu správu  

plnenia programového rozpočtu za rok 2020. 
 

Hlasovanie: 

za:        5          proti:          0        zdržali sa:     0 

 

7. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kotešová za rok 2020 

 

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

Kotešová za rok 2020, ktorú je v zmysle zákona povinná predložiť obecnému 

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



2020 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 2020 zobrali na vedomie. 

 

 Hlasovanie: 

       za:        5              proti:          0               zdržali sa:      0 

 

8. Rozpočtové opatrenie starostu obce  č. 11/2020 

 

Andrea Bujná pracovníčka obce oboznámila poslancov s rozpočtovým opatrením č. 

11/2020,  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 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. 11/2020 

dochádza k úpravám rozpočtu v súlade s uznesením OZ na konci roka 2020 -  navýšenie, 

príp. zníženie výšky pôvodne rozpočtovaných  finančných prostriedkov na základe 

poslednej úpravy rozpočtu resp. presuny medzi jednotlivými položkami, napr. navýšenie 

v položke vývoz kontajnerov, všeobecné služby zeleň, zapracovanie dotácie na knižnicu, 

zníženie v položkách špeciálne služby, energie, všeobecný materiál, palivá, poistenie, 

údržba komunikácií. Plánované rozpočtové príjmy v roku 2020 boli upravené na 

1 986 981,16 €, plánované rozpočtové výdavky v roku 2020 boli upravené na 

1 920 168,57 €, konečný rozpočet po 11. zmene v roku 2020 zostáva prebytkový vo 

výške 66 812, 59 €. 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. 11/2020 zobrali na vedomie. 

 

      Hlasovanie:  

      za:          5              proti:        0                zdržali sa:      0 

 

9. Rozpočtové opatrenie  starostu obce  č. 1/2021 

 

Andrea Bujná pracovníčka obce oboznámila poslancov s rozpočtovým opatrením č. 

1/2021. 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. 1/2021 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 úhradu nákladov pre školu, refundácia nákladov na testovanie COVID 

19, dotácia na sčítanie obyvateľov,  údržba budov a iné. V RO č. 1/2021 sú zapracované 

navýšenie v časti podielové dane, nakoľko v čase schvaľovania rozpočtu boli hodnoty 

stanovené odhadom a úprava sa opiera o zverejnené prognózy MF SR v oblasti 

podielových daní pre rok 2021. Plánované rozpočtové príjmy v roku 2021 boli upravené 

na 1 543 557, 26 €, plánované rozpočtové výdavky v roku 2021 boli upravené na 

1 435 055, 76 €, konečný rozpočet po 1. zmene v roku 2021 zostáva prebytkový vo výške 



108 501,50 €. 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. 1/2021 zobrali na vedomie. 

 

      Hlasovanie:  

      za:            5            proti:          0               zdržali sa:     0 

 

10. Informatívna správa k inventarizácii majetku obce k 31.12.2020 

 

Pracovníčka obce Andrea Bujná podala poslancom obecného zastupiteľstva správu 

o inventarizácii stave majetku,  rozdielu majetku a záväzkov obce  k 31.12.2020, ktorá 

bola vykonaná na základe príkazu starostu obce zo dňa 10.12.2020 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. 

Poslanci správu o inventarizácii majetku zobrali na vedomie. 

 

      Hlasovanie:  

      za:       5                 proti:           0              zdržali sa:     0 

 

11. Všeobecne záväzné nariadenie obce Kotešová č. 1/2021 o určení miesta a času zápisu 

dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v roku 2021 

 

Starosta obce oznámil poslancom, že v zmysle VZN 1/2021 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 2021/2022. Zápis sa koná v Základnej škole s materskou školou 

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

dňoch: 5. apríla 2021 (pondelok) v čase od 14.00 hod. do 16.00 hod., 6. apríla 2021 

(utorok) v čase od 14.00 hod. do 16.00 hod., 7. apríla 2021 (streda) v čase od 14.00 hod. 

do 16.00 hod. v prípade priaznivej situácie s pandémiou Covid – 19.   V prípade 

nepriaznivej situácie s pandémiou Covid – 19,  bude prebiehať zápis deti v mesiaci apríl 

2021 prostredníctvom online formulára uverejneného na stránke školy 

www.zskotesova.edupage.org/. Poslanci OZ hlasovaním toto všeobecne záväzné 

nariadenie schválili. 

 

Hlasovanie: 

za:        5           proti:                 0                zdržali sa:      0 

 

12. Dodatok č.2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2019 o výške mesačného 

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

voľného času 

 

Starosta obce informoval, že na základe žiadosti a predloženého návrhu prepočtu 

stravných jednotiek školskej jedálne bolo upravené uvedené všeobecne záväzné 

nariadenie, kde Obec Kotešová v súlade s ustanoveniami § 140 ods. 10 školského zákona 

určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej 

jedálni a v súlade s ustanovením  § 140 ods.9 zák.č.245/2008 Z.z. obec  Kotešová   určuje   

platiť úhradu režijných  nákladov  zákonným   zástupcom   detí   v materskej  škole 



a žiakov v základnej škole v školskej jedálni. Poslanci obecného zastupiteľstva  Dodatok 

č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2019 o výške mesačného príspevku za pobyt 

dieťaťa v materskej  škole, v  školskom  klube  detí a v centre voľného času hlasovaním 

schválili. 

 

Hlasovanie: 

za:      5             proti:            0                     zdržali sa:      0 

 

13. Dodatok č. 3 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 na rok 2021 

 

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

poskytnutej dotácie  na rok 2021 pre jednotlivé strediská Materská škola, Školský klub 

detí, Školská jedáleň, Centrum voľného času od obce v rámci originálnych kompetencií. 

Výška  dotácie v rámci originálnych kompetencií sa každý rok mení. Na rok 2021 bol 

určený jednotkový normatív vo výške 91,47 eura, čo je oproti roku 2020 o 4 eura menej. 

Starosta obce uviedol poslancom, že uvedený Dodatok číslo 3 je vypracovaný na základe 

výpočtov normatívov a koeficientov a počtu detí v jednotlivých strediskách, avšak je 

navýšený o sumu, ktorá zohľadňuje aktuálnu potrebu našej školy v rámci originálnych 

kompetencií. V tejto súvislosti sa vyjadrila aj riaditeľka ZŠ s MŠ Mgr. Kasemová, ktorá 

zhodnotila fungovanie školy v núdzovom stave. Poslanci Obecného zastupiteľstva 

prekonzultovali predmetnú problematiku s dôrazom na zmeny vyplývajúce z režimu v 

dôsledku pandemickej situácie, vyjadrili sa, že si plne uvedomujú, že súčasný stav nie je 

komfortný pre žiadnu zo zainteresovaných skupín – na jednej strane učiteľov, ktorí musia 

hľadať nové spôsoby realizácie vyučovacieho procesu, na strane druhej rodičov, ktorí sú 

asi najviac touto situáciou zasiahnutí, keď musia zvládať svoju prácu ako aj vytvárať 

zázemie pre svoje deti v domácom prostredí pre zvládnutie problematiky vzdelávania ale 

najviac zasiahnutou skupinou sú práve deti, ktoré v čase svojho vývinu a dospievania sa 

musia vyrovnávať s touto ťaživou situáciou bez rozvoja sociálnych kontaktov a bez 

možnosť prezenčného vzdelávania, čo je nepochybne veľmi náročné.  

Bol odsúhlasený poslanecký návrh, ktorým sa v § 3 ods. 1, písm. d) bude krátiť výška 

finančných  prostriedkov určených na mzdy a prevádzku Centra voľného času o 5 000 €, 

práve s dôrazom, že je predpoklad, že CVČ s určitosťou do 30. 06. 2021 nebude svoju 

činnosť aktivovať a rozvíjať. Starosta obce dal hlasovať o tomto poslaneckom návrhu. 

 

Hlasovanie: 

za:      5          proti:              0                   zdržali sa:      0 

 

Poslanci OZ Dodatok č. 3 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 v rátane zmeny poslaneckým návrhom. 

 

Hlasovanie: 

za:         5       proti:               0                  zdržali sa:      0 

 

14. Rozpočtové opatrenie Obce Kotešová č. 2/2021 

 

Pracovníčka obce Andrea Bujná oboznámila poslancov s rozpočtovým opatrením č. 

2/2021. 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. 1/2021 dochádza k zmenám a to zapracovaním 

kapitálových výdavkov na budovanie detského ihriska, vypracovanie dokumentácie 

k Zmene a doplnku územného plánu,  zakúpenie veľkokapacitných kontajnerov 

a zapracovanie krátenia dotácie pre školu vo výške 5 000 €. Plánované rozpočtové príjmy 

v roku 2021 boli upravené na 1 543 557, 26 €, plánované rozpočtové výdavky v roku 

2021 boli upravené na 1 505 978, 38 €, konečný rozpočet po 2. zmene v roku 2021 

zostáva prebytkový vo výške 37 578, 88 €. Tento bod programu bol prerokovaný aj na 

finančnej komisii, ktorá nemala námietky a odporučila OZ uvedené rozpočtové opatrenie 

schváliť. Poslanci najprv hlasovali o zmenách v rozpočtovom opatrení č. 2/2021. 

 

Hlasovanie: 

za:       5            proti:                 0                zdržali sa:      0 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva potom Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 hlasovaním 

schválili aj vrátane zmien ako celok. 

 

Hlasovanie: 

za:         5          proti:                 0                zdržali sa:      0 

 

Poslanec Prof. Ing. Jozef Jandačka sa dostavil na rokovanie OZ a ospravedlnil sa za 

meškanie z dôvodu pracovných povinností. 

 

15. Schválenie odpredajov majetku obce občanom, kúpa pozemkov 

 

a) Odpredaj majetku Miloš Gálus a manželka Lenka Gálusová 

 

Na predchádzajúcom zasadnutí OZ poslanci schválili zámer odpredaja časti 

nehnuteľného  majetku E-KN č. 412 vo vlastníctve obce o výmere 116 m². Poslanci OZ 

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

novovzniknutú  parcelu C-KN č. 855/21, trvalý trávnatý porast  o výmere  116 m2 

kúpnu cenu 35.-€ / 1 m2, celková suma  za odpredaj pozemku je 4 060,- € 

 

Hlasovanie: 

za:          6         proti:                0                 zdržali sa:      0 

 

b) Odpredaj majetku Peter Papšo 

 

Na predchádzajúcom zasadnutí OZ poslanci schválili zámer odpredaja časti parcely E-

KN č. 412 vo vlastníctve obce o výmere 49 m². Poslanci OZ hlasovaním schválili prevod 

nehnuteľného majetku  vedeného na  LV č. 2226 a  to novovzniknutú parcelu C-KN č. 

855/22, trvalý trávnatý porast  o výmere 49 m2 za cenu 35.-€ / 1 m2, celková suma za 

odpredaj pozemku je 1 715,- € 

 

Hlasovanie: 

za:        6           proti:                 0               zdržali sa:      0 

 

c) Odpredaj majetku Ľubomír Kaplík a manželka Zuzana Kaplíková 

 

Pán Ľubomír Kaplík a manželka podali žiadosť o odkúpenie časti nehnuteľného  majetku 

vedeného na LV č. 2226 a to parc. 28 m² z parc. C-KN č. 134/2, ktorú užívajú a chceli by 



svoj pozemok zarovnaťso susednými parcelami. Ďalej parcelu C-KN č. 421/1 o výmere 

29 m², ktorá je súčasťou ich dvora a dávno je ohradená, by chceli vysporiadať. Poslanci 

OZ hlasovaním schválili trvalú prebytočnosť a zámer odpredaja uvedeného majetku. 

 

Hlasovanie: 

za:        6           proti:               0                  zdržali sa:       0 

 

d) Kúpa pozemku do vlastníctva obce od Martina Zajaca a Zuzany Zajacovej 

 

Starosta obce informoval poslancov o zámere odkúpenia časti parcely  C-KN č. 1942/189 

o výmere 49 m². Ide o lokalitu Nivy, pričom novovzniknutá parcela bude slúžiť na 

vybudovanie prečerpávacej stanice č. 4 pre vybudovanie budúcej kanalizácie a vodovodu 

v lokalite Nivy. Je potrebné, aby bola táto parcela vo vlastníctve obce, aby mohlo byť na 

obec Kotešová  vydané  územné rozhodnutie a stavebné povolenie. Následne môže  

spoločnosť SEVAK, a.s. Žilina  zaradiť projekt s názvom „Odkanalizovanie miestnej 

časti Nivy a vybudovanie vodovodu v miestnej časti Nivy v obci Kotešová“ 

v katastrálnom území obce Kotešová,  do svojho investičného plánu na roky 2022 až 

2023. 

 

Hlasovanie: 

  za:       6            proti:               0                  zdržali sa:      0 

 

16. Schválenie kúpy tovaru – „Kúpa ramenového reťazového nosiča kontajnerov“ 

 

Starosta obce informoval poslancov, že je potrebné zakúpiť nový ramenový nosič 

kontajnerov, nakoľko všetka technika je už opotrebovaná do takej miery, že je potrebné 

ju postupne vymieňať. Poslanci OZ  odsúhlasili uvedenú kúpu a poverili starostu obce na 

základe určenej predpokladanej hodnoty zákazky zabezpečiť proces verejného 

obstarávania, vypracovať kúpnu zmluvu s úspešným uchádzačom, zapracovať náklady 

spojene s budúcou kúpou do rozpočtu obce Kotešová v roku 2021 z rezervného fondu a 

po jeho schválení v rámci Záverečného účtu obce Kotešová  za rok 2020 ako kapitálový 

výdavok  predložiť poslancom  na  schválenie na najbližšom zasadnutí OZ.  

Hlasovanie: 

  za:        6           proti:                 0                zdržali sa:      0 

 

17. Schválenie projektu – „Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej 

dopravy vybudovaním cyklotrasy v obci Kotešová“ 

Starosta obce informoval poslancov, že Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka 

SR v rámci  Integrovaného regionálneho operačného programu vydalo výzvu na 

podávanie projektov v programe 1.2.2  Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity 

nemotorovej opravy (predovšetkým  cyklistickej dopravy) na celkovom počte 

prepravených osôb, v rámci ktorého by sme chceli podať projekt  s názvom „Zvýšenie 

atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy vybudovaním cyklotrasy v obci 

Kotešová“. Týmto projektom by sa riešilo vybudovanie cyklistického chodníka 

a chodníka pre peších, ktorý by spájal hornú časť obce a Bukovú poza rieku Rovnianku. 

Projekt by mal zahŕňať celú trasu, ktorá bola pôvodne naprojektovaná vrátane dvoch 

premostení s celkovým rozpočtom 476 000,- €. Projektová dokumentácia aj stavebné 

povolenie sú pripravené. Žiadosť je potrebné podať do 5. mája tohto roku. Poslanci OZ 

schválili realizáciu uvedeného projektu a poverili starostu obce  vypracovať a podať 



žiadosť na uvedený projekt a zapracovať do rozpočtu obce Kotešová náklady na podanie 

žiadosti.  

Hlasovanie: 

  za:         6          proti:               0                  zdržali sa:      0 

 

18. Schválenie stavebných prác – „Doasfaltovanie miestnych komunikácií v obci 

Kotešová 2021“ 

 

Starosta obce informoval poslancov, že na decembrovom zasadnutí v rámci 

programového rozpočtu na rok 2021 bolo naplánované doasfaltovanie niektorých 

miestnych komunikácií. Konkrétne miestna komunikácia po realizácii vodovodu 

v Oblazove, ulica od p. Mariána Mičúcha po p. Martina Daniša až k p. Antonovi 

Žilinčárovi, ulica k p. Tiborovi Podkrivackému, úsek v dĺžke 130 m. k p. Róbertovi 

Gajdičiarovi a plocha medzi  budovou obecného úradu a plechovým hangárom. 

Predpokladané náklady na asfaltovanie sú približne 80 000,- €. Poslanci OZ schválili túto 

plánovanú investíciu a poverili starostu obce  zabezpečiť proces verejného obstarávania a 

vypracovať Zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom, zapracovať náklady spojené 

s budúcou realizáciou uvedeného stavebného diela do rozpočtu obce. 

 

Hlasovanie: 

 za:         6          proti:                0                 zdržali sa:      0 

 

19. Vybudovanie chodníkov na cintoríne v Oblazove 

 

Starosta obce informoval poslancov, že približne v mesiaci máj by sa realizovalo 

vybudovanie chodníkov na cintoríne v Oblazove čo je už dlhodobo plánované. Po 

obhliadke na mieste a zhodnotení reálneho stavu, taktiež vzhľadom na svahovitý terén, je 

zrejmé, že chodníky musia byť betónové a tiež musia mať oporné múry. Predpokladané 

náklady na uvedenú stavbu sú približne 25 000,- € bez DPH. Poslanci OZ realizáciu 

chodníkov na cintoríne v Oblazove odsúhlasili. 

 

Hlasovanie: 

 za:         6          proti:                0                 zdržali sa:      0 

 

20. Informatívna správa k realizácii okružnej križovatky v obci Kotešová 

 

Starosta informoval poslancov o priebehu prípravných prác k projektovej dokumentácii 

pre územné rozhodnutie pre okružnú križovatku v obci Kotešová na križovatke ciest 

II/507 a II/541. Do projektovej dokumentácie boli zapracované niektoré menšie zmeny, 

napr. plocha pre stánok na predaj zeleniny, úprava niektorých vjazdov a iné. Kompletná 

projektová dokumentácia bude odovzdaná na ŽSK za účelom začatia územného konania. 

Obec Kotešová bude vydávať územné rozhodnutie po podaní žiadosti ŽSK v rámci prvo 

stupňového konania a potom v druhom stupni bude vydávať stavebné povolenie 

špecializovaný stavebný úrad Okresného úradu, odbor cestnej dopravy a pozemných 

komunikácii. Samotná realizácia, ak budú k dispozícii finančné prostriedky na strane ŽSK 

a obce Kotešová, sa predpokladá v roku 2022 až 2023. Poslanci OZ informatívnu správu 

zobrali na vedomie. 

 

Hlasovanie: 

 za:       6            proti:                 0                zdržali sa:      0 



21. Prerokovanie zámeru vypracovania projektovej dokumentácie pre územné 

rozhodnutie a stavebné povolenie vrátane inžinierskych služieb pre projekt s názvom 

„Vybudovanie športovo – oddychovej zóny v obci Kotešová“ 

 

Starosta obce informoval poslancov,  že je už dlhodobým zámerom obce vybudovať 

športovo oddychovú zónu na ploche medzi Hričovským derivačným kanálom a hlavnou 

cestou. V prípade, že by boli vyhlásené výzvy na poskytnutie prostriedkov na budovanie 

telocviční alebo iných športových objektov, je potrebné, aby mala obec už vypracovanú 

projektovú dokumentáciu v rátane územného a stavebného povolenia, ktorá by mohla byť 

použitá v možných žiadostiach o poskytnutie dotácie. Projektová dokumentácia by mala 

zahŕňať všetky stavebné objekty, ktoré by boli súčasťou športovo oddychovej zóny. Ide 

o telocvičňu so sociálnym a skladovým zázemím, tenisové ihrisko, multifunkčné ihrisko, 

workoutové ihrisko, detské ihrisko, lavičky a sadové úpravy, korčuliarska dráha, 

elektrická prípojka NN, plynová STL prípojka, vodovodná prípojka, kanalizačná 

prípojka, spevnené plochy a parkovisko, dažďová kanalizácia, vonkajšie NN rozvody 

a osvetlenie a most. Poslanci OZ sa jednohlasne zhodli na postup, že realizácia takéhoto 

projektu je veľmi žiadúca a aj napriek skutočnosti, že bude dlhodobá, v závislosti na 

možnosti poskytnutia dotácie ale možná realizovať podľa  jednotlivých objektov, ktoré sa 

budú postupne dobudovávať v budúcnosti. Do projektovej dokumentácie je potrebné 

zahrnúť už všetky objekty, ktoré budú tvoriť ucelený športový areál, ktorý sa bude 

postupne budovať. Poslanci OZ hlasovaním schválili zámer na vypracovanie projektovej 

dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie v rátane inžinierskych 

služieb pre projekt s názvom „Vybudovanie športovo – oddychovej zóny v obci 

Kotešová“ v rozsahu predloženého starostom a poverili starostu obce na základe 

vypracovanej predpokladanej hodnoty zákazky v sume 60 158,45 € bez DPH na uvedené 

projektové práce a inžinierske služby zabezpečiť proces  verejného  obstarávania,  

vypracovať  kúpnu  zmluvu s úspešným uchádzačom a  zapracovať  náklady spojene s  

obstarávaním projektovej dokumentácie do rozpočtu obce. Poslanci potom hlasovali 

o tomto projekte.  
 

Hlasovanie: 

 za:        6           proti:                0                 zdržali sa:      0 

 

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

 

 Starosta obce otvoril bod rokovanie o Zmene a Doplnku č. 3 k územnému plánu. Poslanci 

OZ s poukazom na skutočnosť, že problematika územného plánovania je jednou 

z najdôležitejších kompetencií OZ a aj s dôrazom na legitimitu rozhodnutí v tejto oblasti 

a keďže viacerí poslanci neboli prítomní - z dôvodu zdravotných komplikácií, prítomní 

poslanci sa zhodli na postupe, že tento bod rokovania  sa odkladá na ďalšie rokovanie 

OZ, s dôrazom na skutočnosť, že je potrebné, aby  poslanecký zbor bol v čo najširšom 

počte zastúpený pre zvýšenie legitimity rozhodovania v tak dôležitej oblasti, ako je 

oblasť územného plánovania v obci.  

 

23. Rôzne 

 

a) Odpredaj hasičského nákladného motorového vozidla T-805 

 

Na predchádzajúcom zasadnutí OZ poslanci schválili trvalú prebytočnosť nákladného 

motorového vozidlo TATRA 805, ev. č. BY581AH,  za účelom budúceho odpredaja. Na 

základe  odborného  vyjadrenia spoločnosti NALIA, s.r.o., Ing. Štefan Stanko 



Tomášikova 16550/3, 821 01 bola stanovená hodnota tohto vozidla na 2500 €. Úhrada 

odborného vyjadrenia bola vo výške  209 €. Poslanci OZ stanovili minimálnu predajnú 

cenu  vo výške 3 000,- € s tým, že ponuka bude zverejnená na stránke obce, na úradnej 

tabuli, v obecnom rozhlase a bude propagovaná aj v regionálnej tlači. Poslanci OZ 

hlasovaním odsúhlasili odpredaj uvedeného vozidla za stanovenú minimálnu cenu a 

poverili starostu obce zverejniť výzvu za účelom predloženia cenových ponúk. 

 

Hlasovanie: 

za:         6          proti:              0                   zdržali sa:      0 

 

b) Informatívna správa k projektu „Rekonštrukcia a modernizácia verejného 

osvetlenia v obci Kotešová“ 

 

Starosta obce informoval poslancov o tom, že 21.06.2021 končí päťročná záruka na 

verejné osvetlenie. Ozrejmil poslancom systém fungovania verejného osvetlenia, ktoré je 

riadené GPS signálom, v obci sú štyri riadiace jednotky, z ktorých sa šíri signál, 

prechádza z jedného svetla na ďalšie. Poruchu alebo výpadok je možné odstrániť 

centrálne v elektronickom systéme alebo fyzicky na mieste resetovaním riadiacej 

jednotky. Osvetlenie v dolnej časti obce bolo často poruchové. Opravy sa vykonávali 

v záruke. Po ukončení záruky máme možnosť vykonávať servis sami, ďalej je tu možnosť 

prejsť na pôvodný systém bez automatického stlmovania, čo by znamenalo veľký nárast 

spotreby, alebo máme možnosť uzatvoriť zmluvu so spoločnosťou Lightech, s.r.o., ktorá 

bude vykonávať údržbu riadiaceho systému verejného osvetlenia. Zmluva by sa 

uzatvorila na základe vyrokovania ceny a bola by na 5 rokov platná. Opravy a kúpa 

jednotlivých nových svietidiel by boli samostatne mimo tejto zmluvy.  Starosta uviedol, 

že za 5 rokov môžu prísť nové technologické prostriedky a poslanci sa zhodli na tom, že 

keď je už systém v elektronickej podobe zavedený z hľadiska funkcionality, je potrebné 

v ňom pokračovať. Poslanci obecného zastupiteľstva Informatívnu správu k projektu 

„Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Kotešová“ zobrali na 

vedomie 

 

Hlasovanie: 

za:         6          proti:              0                   zdržali sa:      0 

 

c) Osadenie informačného panelu pre meranie rýchlosti vozidiel 

 

Starosta obce informoval poslancov o ponuke na zakúpenie, resp. osadenie informačného 

panelu pre výstražné meranie rýchlosti vozidiel.  Panel má rozmery 80x80cm a cena 

vrátane montáže je 1 950,- €. Poslanci OZ odsúhlasili zakúpenie a umiestnenie panelu 

v časti obce Buková pri vstupe do obce v smere z Veľkého Rovného, pričom zároveň 

navrhli, že pokiaľ sa toto riešenie osvedčí, bude ho obec inštalovať aj v ostatných 

častiach obce.  

 

Hlasovanie: 

za:         6          proti:              0                   zdržali sa:      0 

 

24. Diskusia 

 

a) Bod diskusia bol bez príspevkov 

 

 



25. Návrh na uznesenie 

 

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Marek Čebek. Poslanci  

obecného   zastupiteľstva  schválili   návrh   na   uznesenie,  z  ktorého vyplývajú 

jednotlivé   Uznesenia obecného zastupiteľstva v Kotešovej. 

 

26. 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, 05.03.2021                                                   ................................................... 

                                                                                                PhDr. Mgr. Peter Mozolík 

                                                                                                        starosta obce 

 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

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

 

 

Miroslav Hájek                                                                     .................................................... 

                

Zapisovateľka: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
Vyvesené: 10.03.2021 

Zvesené:   25.03.2021                                              

 


