
ZÁPISNICA č. 5/2012 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotešovej,  konaného dňa 07.09.2012 

 

 

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. Výstavba biometánovej stanice na území obce Kotešová 

7. Územný plán obce Kotešová 

8. Rozpočtové opatrenie č. 2 a č. 3 

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,   p. Mgr. 

Máriu Mihokovú riaditeľku ZŠ s  MŠ v Kotešovej a hlavnú kontrolórku obce p. Jozefu 

Šipkovú. Poslanec Ing. Jozef Hlavoň sa vopred ospravedlnil z rokovania OZ. Rokovanie 

obecného zastupiteľstva viedol starosta obce. 

 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

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

zápisnice určil poslancov  Jozefa Rybárika  a Milana Chrásta. 

 

3. Voľba návrhovej komisie 

 

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

Augustínovú. 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. Vyzval poslancov obecného zastupiteľstva na predloženie  návrhov na  

doplnenie alebo zmenu programu. Keďže poslanci OZ nemali doplňujúce ani 

pozmeňujúce návrhy, starosta obce dal hlasovať o predloženom návrhu programu 

zasadnutia.  

 

 

Hlasovanie:  

   

za:       8               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. 27/2012 – vysporiadanie parc. E-KN č. 302/2 v miestnej časti „Dúbrava“ 

– čaká sa na doloženie podkladov od p. Jána Hackemberga. Po doložení 

geometrického plánu bude podaný návrh na vklad na správu katastra v Bytči.  

 Uznesenie č. 29/2012 – Róbert Keblúšek, Kotešová 544 odkúpenie parcely E-KN  č. 

1058/2  - voči tomuto uzneseniu bolo podané odvolanie, ktoré bude predmetom 

jednania v bode 9. Rôzne.  

 Uznesenie č. 30/2012 – Irena Brňáková,  Kotešová  467  odkúpenie  parciel CKN č.   

819/3, 804/4, 805/4, 805/7,  805/6, 805/2, 804/5 – voči tomuto uzneseniu bolo podané 

odvolanie, ktoré bude predmetom jednania  v bode 9. Rôzne.  

 Na základe uznesenia č. 71/2011 bod 3 písmeno a) v nadväznosti na uznesenie č. 

46/2011 bod 4 písmeno d) a uznesenie č. 61/2011 bod 2 písmeno a)  hlavná 

kontrolórka obce p. Jozefa Šipková predložila správu o plnení  opatrení prijatých 

starostom obce.  

 Všetky ostatné  uznesenia boli splnené.  

 Informáciu o plnení uznesení zobralo obecné zastupiteľstvo na vedomie. 

 

 

Hlasovanie: 

 

za:       8               proti:         0                        zdržali sa:       0 

 

 

 

 

6. Výstavba biometánovej stanice na území obce Kotešová 

 

Firma ELLEVEN, s.r.o. Bratislava požiadala obec Kotešová o vydanie stanoviska 

k predpokladanému investičnému zámeru výstavby biometánovej stanice na území obce 

Kotešová, na parcelách CKN č. 1983/6 a 1983/7 (vo vlastníctve Slovenského 

pozemkového fondu) v časti  za kanálom smerom na Hliník. Zástupca firmy Róbert 

Rajninec prezentoval na zasadnutí obecného zastupiteľstva podstatu fungovania takejto 



stanice. Biometánová stanica sa skladá  z betónových fermentačných nádrží, do ktorých 

sa naváža vstupná surovina a vo fermentore následne vyhníva, čím sa uvoľňuje bioplyn. 

Identický proces nastáva pri kompostovaní, s tým rozdielom, že v biometánovej stanici sa 

vyrobený bioplyn zachytáva v tzv. plynojeme, čo je nepriepustná dvojplášťová 

membrána tesne nad telesom fermentora, ktorá zabraňuje úniku vyrobeného bioplynu 

a teda aj možnému vzniku zápachu. Bioplyn je z plynojemu odvádzaný do čistiacej 

jednotky a následne vtláčaný do distribučnej siete spoločnosti SPP-D, a.s. 

Poslanci obecného zastupiteľstva mali k tejto téme množstvo otázok: 

Poslanec JUDr. Peter Maslovský sa spýtal, kde by mala byť umiestnená kogeneračná 

jednotka. Zástupca firmy odpovedal, že kogeneračná jednotka nebude v našej obci 

umiestnená.  

Poslanec Prof. Ing. Jozef Jandačka PhD. sa zaujímal o to, aký  objem biomasy plánujú 

ročne spotrebovať , odkiaľ ju budú brať a ako chcú realizovať prepravu biomasy - do akej 

miery tento projekt zaťaží miestnu dopravnú infraštruktúru a či plánujú budovať 

infraštruktúru a investovať do ciest. Stanovisko investora: Predpokladané množstvo 

biomasy by malo byť 18 tisíc ton ročne, z ktorej by sa vyprodukovalo 3 milióny 

kubických metrov biometánu. Biomasu chcú odoberať od poľnohospodárskych subjektov 

v okolí. Chcú používať existujúce komunikácie v obidvoch smeroch – na Bytču aj na 

Žilinu, s tým, že niektoré úseky by museli rozšíriť. Predpokladané obdobie zvozu 

biomasy je približne jeden mesiac v roku, resp. letné obdobie.  

Starosta obce PhDr. Mgr. Peter Mozolík sa zaujímal o to, čo sa stane s použitým 

materiálom, teda odpadom po spracovaní. Zástupca firmy odpovedal, že odpad, ktorý 

vzniká spracovaním metanogénnymi baktériami je vlastne biohnojivo, ktoré sa dodáva 

späť do pôdy. Z 18 tisíc ton biomasy vznikne 3500 ton odpadu. 

Poslanec Prof. Ing. Jozef Jandačka PhD. sa ďalej zaujímal aký zdroj tepla budú používať, 

keďže tento proces nemôže fungovať bez tepla a pre koho realizujú tento zámer. Zástupca 

firmy uviedol, že v lete teplo nie je potrebné, v prípade potreby budú používať kotol na 

biomasu.  Na druhú otázku uviedol, že firma Elleven, s.r.o. Bratislava je investor a 

zároveň aj prevádzkovateľ.  

Poslankyňa Ing. Elena Šuteková sa spýtala vzhľadom na vyhýbavú formu odpovedí ako 

tento investičný zámer zaťaží obec vzhľadom na plánovanú kapacitu projektu ale aj 

sekundárny efekt tohto projektu – vzniknutý odpad  z pohľadu ochrany životného 

prostredia. Kedže zástupca firmy neposkytol dostatočne konkrétne odpovede na dopad 

výroby biometánu na našu obec, navrhuje, aby firma vypracovala základný dokument – 

Swot analýzu – silné a slabé stránky – pozitíva a riziká projektu z pohľadu ekonomiky 

ako aj ochrany životného prostredia, vrátane štúdie realizovateľnosti, ktorú požaduje 

poslanec Prof. Ing. Jozef Jandačka PhD. 

Poslanec JUDr. P. Maslovský sa spýtal zástupcu firmy či majú niekde na Slovensku 

podobné zariadenie, akými vozidlami by prepravovali biomasu a či majú na tento zámer 

vybrané aj iné lokality a koľko osôb plánujú zamestnať. Zástupca firmy odpovedal, že 

zatiaľ nemajú žiadne fungujúce zariadenie, ale podobný zámer majú spracovaný 

v Krupine, ktorý je zatiaľ bez negatívneho stanoviska. Prepravu biomasy by 

zabezpečovali jej producenti, teda poľnohospodárske družstvá, ktoré by ju prepravovali 

svojimi vozidlami, prevažne traktormi a nákladnými vozidlami. Na tento zámer rokujú 

ešte v lokalite Varína, kde priestor na umiestnenie investície považujú za hraničný. Na 

fungovanie biometánovej stanice budú potrebovať štyroch zamestnancov. 

Poslanec Jozef Rybárik podotkol, že cesta do časti obce pri „Kurínoch“ je úzka a bez jej 

rozšírenia by preprava nebola možná. Finančný prínos z tohto projektu považuje za 

neadekvátny k tomu, že by bola naša obec neustále zaťažená vozením „hnoja“. 



Poslanec Milan Chrást predpokladá, že  výhrady voči tomuto zámeru bude mať aj Mesto 

Bytča, ďalej sa obáva  možného zamedzenia prístupu do doliny, ktorá je za časťou, kde 

by bola prevádzka na výrobu biomenátu postavená. 

Poslanec Prof. Ing. J. Jandačka PhD. vidí hlavný problém v infraštruktúre, podľa neho je 

prínos pre obec neistý a tiež je veľmi dôležité, čo zostane po tejto prevádzke v obci, keď 

firma skončí svoju činnosť, pretože na výrobu biometánu a uskladnenie biomasy sú 

potrebné veľké zariadenia a betónové stavby s rozmermi okolo dvadsať metrov na výšku 

a päťdesiat metrov na šírku. Takéto stavby potom obec nebude schopná zlikvidovať ani 

ich nebude mať ako využiť. Čo sa týka zamestnancov, nie je isté, že firma zamestná ľudí 

z našej obce. Tak isto predpokladá, že zápach sa bude šíriť pri prevoze materiálu ako aj 

z uskladnenej siláže, čo by  malo dopad na okolité územie, keďže sa v blízkosti  nachádza 

lokalita s plánovanou individuálnou výstavbou. Finančný prínos pre obec sa mu nezdá až 

taký vysoký, predpokladaná veľkosť zastavanej plochy je 5 tisíc metrov štvorcových, 

z čoho ročná daň z nehnuteľnosti nevyváži negatívny vplyv na obec, hlavne zaťaženie 

komunikácií, zničenie ciest a náklady na ich údržbu. Navrhuje zrealizovanie exkurzie do 

podobného zariadenia v Českej republike.  

Starosta obce PhDr. Mgr. Peter Mozolík sa spýtal zástupcu firmy, na koľko rokov je 

predpokladaný tento zámer, aký druh materiálu budú spracovávať. Zároveň podotkol, že 

finančný príspevok, ktorý sa zaväzujú poskytnúť obci nie je vymožiteľný a nie je 

primeraný. Predpokladaná doba fungovania tohto zariadenia je pätnásť rokov, 

spracovával by sa všetok rastlinný materiál, vrátane maštaľného hnoja. O výške 

finančného príspevku pre obec sú ochotní rokovať.  

Poslanec JUDr. P. Maslovský podporuje túto investíciu. Podľa neho v obci nie je nič, 

z čoho by mohla profitovať, žiadne turistické zaujímavosti, preto treba využiť túto 

možnosť, netreba návrh hneď zamietnuť ale o podmienkach rokovať. 

Na záver tejto diskusie sa poslanci zhodli na tom, že ak má firma naďalej záujem 

o uskutočnenie svojho investičného zámeru v našej obci, predloží štúdiu 

realizovateľnosti, predpokladané konkrétne negatívne dopady na našu obec, prípadne iné 

argumenty o výhodnosti projektu v prospech občanov našej obce. Na základe toho obec 

vydá stanovisko k tomuto zámeru a určí podmienky v súlade so záujmami obce. 

 

 

 

7. Územný plán obce Kotešová 

 

Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s cenovou ponukou k „Zmene 

a doplnku č. 1 územného plánu obce Kotešová“, ktorú spracoval Ing. Arch. Peter Krajč – 

autorizovaný architekt. Predpokladaná cena riešenia šiestich lokalít je 5940,00 € s DPH, 

z čoho lokalita Buková (L) – IBV tvorí 10% ceny, lokalita Podlúčie (IBV) (E) 5% 

celkovej ceny, lokalita Staré centrum (A) zmena OV na IBV 10 %,  lokalita Nivy pod 

kanálom (A) zmena IBV na OV 10 %, lokalita Nivy priemysel (A) zmena priemyselnej 

výroby na IBV 55% a lokalita Záhumnie (E) nová IBV 10% z celkovej ceny. 

Predpokladané náklady obstarávateľa predstavujú sumu 3600,00 €. Celkové náklady na 

aktualizáciu Územného plánu obce Kotešová by nemali presiahnuť sumu 10.000,- €, 

pričom náklady na zmeny územného plánu, ktoré sa týkajú súkromných osôb obec bude 

hľadať riešenie dohody o spolufinancovaní.  Je možné sa uchádzať aj o dotáciu na 

aktualizáciu územného plánu, o ktorú je možné požiadať Ministerstvo dopravy SR vo 

výške 80% nákladov a 20 % z prostriedkov obce.  Na dotáciu nie je právny nárok. Proces 

schvaľovania  musí byť ukončený  v  tom roku, v ktorom obec o dotáciu požiada. Ak chce  



obec využiť možnosť poskytnutia dotácie, je potrebné podať žiadosť v termíne od 15.01. 

do 28.02.2013. Poslanci sa zhodli na postupe, že zo strany starostu obce nech je 

pripravovaný celý proces aktualizácie územnoplánovacej dokumentácie v kontúrach 

predrokovaného rozsahu tak, aby mohla obec v termíne požiadať o dotáciu Ministerstvo 

dopravy, výstavby a region. rozvoja SR, pričom konečný rozsah zmien územnoplánovacej 

dokumentácie bude odsúhlasený na samostatnom rokovaní OZ. 

 

Hlasovanie: 

 

za:       8               proti:         0                        zdržali sa:       0 

 

 

8. Rozpočtové opatrenie č. 2/2012 a č. 3/2012 

 

Účtovníčka obce Daniela Hozáková  oboznámila poslancov s rozpočtovými opatreniami, 

ktoré je potrebné prijať. Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej schválilo dňa 25.11.2011 

uznesením 72/2011 rozpočet na rok 2012.  

Rozpočtové opatrenie č. 2/2012 nadväzuje na zmeny, ktoré boli v schválenom rozpočte 

vykonané rozpočtovým opatrením č. 1/2012. Rozpočtovým opatrením č. 2/2012 dochádza 

k zmenám v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a to zapracovaním                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

a zmenou vybratých príspevkov v škole,  účelovo  určených   finančných   prostriedkov  

zo štátneho  rozpočtu  a  z Európskej  únie  do  rozpočtu  obce, zmenou   rozpočtu  

uskutočnenými  presunmi   finančných   prostriedkov  na  základe   reálnych potrieb a 

zmenou  rozpočtu  zvýšením,   príp.  znížením   výšky  pôvodne  rozpočtovaných  

finančných   prostriedkov,  pričom  dochádza k celkovému   zvýšenie  rozpočtu  ako na 

príjmovej   aj   výdavkovej časti  rozpočtu. Plánované   rozpočtové    príjmy   v  roku 2012  

vo  výške 1 624 714 € boli upravené na  1 663 101,94 €. Plánované  rozpočtové výdavky 

v roku  2012  vo  výške  1 624 693,78 €  boli upravené na 1 634 893,78 €. Konečný 

rozpočet po 2 zmene v roku 2012 zostáva prebytkový vo výške 28 208,16 €.  

Rozpočtové opatrenie č. 3/2012 nadväzuje na zmeny, ktoré boli vykonané rozpočtovým 

opatrením č. 2/2012. Rozpočtovým opatrením č. 3/2012 došlo k nasledovným zmenám 

programového rozpočtu. Plánované   rozpočtové  príjmy   v  roku 2012  vo  výške 

1 663 101,94 € boli upravené na  1 714 993,23 €. Plánované  rozpočtové výdavky v  roku  

2012  vo  výške  1 634 893,78 €  boli upravené na 1 670 338,73 €. Konečný rozpočet po 3 

zmene v roku 2012 zostáva prebytkový vo výške 44 654,50 €. Súčasťou Rozpočtového 

opatrenia č. 3 bolo aj zapracovanie preklenovacieho úveru (schváleného osobitným 

uznesením OZ) na financovanie projektu Regenerácia centier, ktorý je v štádiu finalizácie. 

Podrobnejšie členenie oboch rozpočtových opatrení  je uvedené v dokumentoch, ktoré 

tvoria súčasť materiálov prerokúvaných na OZ. 

Ďalej účtovníčka obce Daniela Hozáková predniesla poslancom obecného zastupiteľstva 

Monitorovaciu správu plnenia programového rozpočtu k 30.06.2012, ktorá podrobne 

informuje o plnení rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti za obdobie I. polroka 2012. 

Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie Monitorovaciu správu  plnenia 

programového rozpočtu za I. polrok 2012. 

Poslanci OZ zobrali na vedomie časť A Rozpočtového opatrenia č. 2/2012, schválili časť 

C Rozpočtového opatrenia č. 2/2012 a schválili Rozpočtové opatrenie č. 3/2012. 

 

Hlasovanie: 

 

za:     8                          proti:      0                          zdržali sa:      0  



 

9. Rôzne 

 

a) Žiadosti občanov - Róbert Keblúšek, Kotešová č. 544 – odvolanie sa proti 

uzneseniu č. 29/2012 zo dňa 22.06.2012 

 

 

Pán Róbert Keblúšek s manželkou podali odvolanie voči uzneseniu č. 29/2012 zo dňa 

22.06.2012, nakoľko nesúhlasia s cenou, ktorú schválilo obecné zastupiteľstvo za 

odpredaj  parcely vo vlastníctve obce  KN-E  č. 1058/2 – orná pôda o výmere 173 m². Pán 

Keblúšek toto odvolanie zdôvodnil tým, že menovaná parcela je pre obec nepodstatná, 

keďže nemá prístupovú cestu. Chce zjednotiť svoje pozemky, aby mohol vybudovať 

oplotenie, lebo mu do záhrady chodí divá zver. Tento pozemok by musel udržiavať aj 

v prípade že ho neodkúpia, nakoľko ich dieťa je alergik. Nesúhlasí s cenou aj z toho 

dôvodu, že je to orná pôda a nie stavebný pozemok. Primeraná cena pre nich predstavuje 

sumu 6 € za 1m². 

Pani Keblúšková sa spýtala poslancov OZ prečo určili cenu 20 € za 1 m² a že oni 

prejavujú záujem odkúpenia pozemku v rozlohe, ktorá ešte spadá pod 100 m2, aby 

dosiahli nižšiu cenu.  

Poslanec Prof. Ing. J. Jandačka PhD. uviedol, že v Žilinskom kraji je minimálna cena 

stavebných pozemkov 20,- – 35,-/ 1m2  € a podľa toho bola stanovená minimálna suma. 

Obec sa musí správať trhovo v záujme všetkých občanov.  

Poslankyňa Ing. E. Šuteková dodala, že obec sa musí riadiť platným VZN a zákonom 

o správe majetku obcí, podľa ktorých ich mohla zaviazať vypracovaním znaleckého 

posudku, ktorý by určil trhovú cenu daného pozemku. Taktiež môže obec ponúknuť túto 

parcelu na predaj vyhlásením dražby, keďže sa nachádza v blízkosti lokality IBV a je tu 

predpoklad možnosti odpredaja predmetnej parcely ako stavebného pozemku, keďže 

v danej lokalite je v územnom pláne schválené rozširovanie individuálnej bytovej 

výstavby a preto nie je možné na daný pozemok prihliadať len ako na ornú pôdu. Zároveň  

uviedla, že v prípade, že by chceli odkúpiť len časť pozemku, je nevyhnutné dať 

spracovať geometrický plán, pričom však nie je prípustné sa riadiť požiadavkou 

odčlenenia do 100 m2, ale prirodzenými obmedzeniami (priekopa, stávajúce oplotenia 

susediacich domov a pod.) a tak rešpektovať ucelené novovytvorené parcely v území.  

Pán Keblúšek ďalej uviedol, že týmto pozemkom vedú káblové rozvody, nakoľko dom, 

v ktorom býva, slúžil pôvodne ako rozvodňa telekomunikačných káblov.  

Poslankyňa Ing. E. Šuteková navrhla, na základe uvedených skutočností ohľadom 

káblových rozvodov, že ide o novú – významnú skutočnosť, ktorá môže mať zásadný 

vplyv na rozhodovanie, o  ktorej poslanci OZ pri schvaľovaní uznesenia neboli 

informovaní. Predložila návrh, aby bol celý prípad postúpený stavebnej komisii, nakoľko 

sa objavili nové skutočnosti a je potrebné zistiť, v akom rozsahu telekomunikačné vedenie 

obmedzuje predmetný  pozemok.   

Poslanci obecného zastupiteľstva sa zhodli na závere, že vzhľadom na zmenené okolnosti, 

nebude k tomuto bodu prijaté uznesenie.  

Pán Keblúšek doloží potrebné doklady a dokumentáciu a podľa výsledkov šetrenia 

stavebnej komisie Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej prehodnotí alebo potvrdí  

podmienky odpredaja tejto parcely. 

 

 

b) Žiadosti občanov - Irena Brňáková, Kotešová č. 467 – odvolanie sa proti 

uzneseniu č. 30/2012 zo dňa 22.06.2012 



 

 

Pani Irena Brňáková podala odvolanie proti uzneseniu č. 30/2012 zo dňa 22. 06. 2012 

nakoľko nesúhlasí s podmienkami odpredaja  parciel C-KN č.   819/3, 804/4, 805/4, 

805/7,  805/6, 805/2, 804/5, resp. so sčítaním parciel. Pani Brňáková ponúka obci 

možnosť zámeny za parcelu pri zastávke pri Základnej škole s materskou školou 

v Kotešovej  E-KN 295 o výmere 124 m² záhrady v ½ a E-KN 296 o výmere 88 m² v ½ , 

ktoré sú evidované na LV č. 2249. Vlastníkom druhej polovice týchto parciel je vedený 

Slovenský pozemkový fond. Celková výmera vo vlastníctve p. Brňákovej činí 106 m².  

Poslankyňa Ing. Elena Šuteková podotkla, že pristúpením k zámene pani Brňáková získa 

podstatne výhodnejšie postavenie jediného vlastníka, pričom obec  zámenou získa len 

podiel v rozsahu v ½ so SPF na  predmetnej parcele, ktorá je navyše priekopa, čo má pre 

obec podstatne nižšiu hodnotu.  Taktiež uviedla, že poslanci musia prihliadať na záujmy 

obce a  chrániť záujmy väčšiny  občanov  a nie podliehať tlakom jednotlivcov, pričom 

musia uplatňovať všeobecne záväzne pravidlá stanovené zákonom alebo VZN.   

Poslanec Prof. Ing. Jozef Jandačka PhD. navrhol uskutočniť výmenu parciel tak, že pani 

Brňákovej bude odrátaná výmera ponúkaných parciel od parcely s výmerou nad 100 m², 

ktorú chce ona odkúpiť od obce. Zároveň uviedol, že toto je jediný možný ústupok, ktorý 

môže obec urobiť, aby neporušila VZN.  

Starosta obce PhDr. Mgr. Peter Mozolík súčasne upozornil na skutočnosť,  že žiadateľ  p. 

Brňáková bude znášať  všetky náklady súvisiace so správnymi poplatkami – Návrh na 

vklad do katastra nehnuteľností ako aj prípadné náklady na spracovanie pokladov 

k realizovaniu zámeny.  

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili toto predbežné stanovisko o dohode s tým, že 

je potrebné overiť na Správe katastra v Bytči proces, ktorý je potrebné v tomto prípade 

dodržať. Ďalej bude v tejto veci obecné zastupiteľstvo rokovať na zasadnutí v mesiaci 

november 2012, kedy prehodnotí alebo potvrdí uznesenie OZ.  

 

 

      Hlasovanie: 

 

      za:     8                          proti:      0                          zdržali sa:      0  

 

 

c) Žiadosti občanov - Ing. Melánia Malíková, Kotešová 494 – žiadosť o povolenie 

vymerania parcely C-KN č. 1132 

 

Pani Ing. Melánia Malíková žiada obec o povolenie vymerania parcely C-KN č. 1132 

(pôv. stav E-KN 272/6 trvalé trávne porasty), ktorá sa nachádza v jej susedstve z dôvodu 

záujmu o odkúpenie tejto parcely. Starosta obce navrhol postúpiť túto žiadosť stavebnej 

komisii, ktorá vykoná obhliadku na mieste a podľa záveru stavebnej komisie bude Obecné 

zastupiteľstvo v Kotešovej ďalej rokovať v tejto veci.  

Poslanec JUDr. P. Maslovský navrhol, aby bola možnosť odkúpenia tejto parcely 

ponúknutá aj ďalším občanom, ktorí susedia s touto parcelou. 

 

 

 

d) Informatívna správa k osvetleniu priechodu pre chodcov pri centrálnej zastávke 

v Kotešovej. 

 



Starosta obce podal poslancom obecného zastupiteľstva informatívnu správu k ponuke 

Žilinského samosprávneho kraja na vybudovanie osvetlenia priechodu pre chodcov pri 

centrálnej zastávke v Kotešovej. ŽSK ponúka vypracovanie projektovej dokumentácie 

v hodnote 1500,00 €. Obec by sa na tomto projekte podieľala spoluúčasťou vo výške 

4 000,00 €. Vzhľadom na to, že časový interval osvetlenia priechodu pre chodcov je 

závislý od verejného osvetlenia, ktoré sa vypína o 23:30 hod, nebolo by toto osvetlenie 

funkčné celú noc. Takéto osvetlenie by v prípade potreby obec mohla vybudovať 

svojpomocne s menšími nákladmi. Poslanci Obecného zastupiteľstva v Kotešovej túto 

správu zobrali na vedomie. 

 

      Hlasovanie: 

 

      za:     8                          proti:      0                          zdržali sa:      0  

 

e) Informatívna správa k projektu „Rregenerácia centra obce Kotešová“ 

 

Starosta obce informoval poslancov o stave realizácie a financovaní uvedeného projektu. 

Dňa 28. 8. 2012 bola uvedená stavba skolaudovaná a bolo vydané právoplatné kolaudačné 

rozhodnutie. Dňa 6. 8. 2012 bola na účet predfinancovania obce Kotešová na tento projekt 

zaslaná požadovaná finančná čiastka z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

Bratislava a dňa 8. 8. 2012 bola uhradená plná výška faktúry pre zhotoviteľa I.B.S., s. r. o. 

Žilina vo výške 520.427,76 €  a externý manažment Nitra vo výške 2.689,68 €. Uvedené 

platby boli do 21 dni zúčtované na SO/RO pre ROP Žilina. Dňa 3. 9. 2012 bola zaslaná 

záverečná monitorovacia správa a zároveň aj záverečná Žiadosť o platbu v rámci 

refundácie vo výške 33.496,52 €. Po odpočítaní našej 5 % spoluúčasti by nám mali naspäť 

na účet zaslať v druhej polovici mesiaca november sumu 31.821,69 €, avšak najskôr 20. 

septembra 2012 bude vykonaná následná kontrola k uvedenému projektu zo strany 

SO/RO pre ROP Žilina pri Žilinskom  samosprávnom kraji. Poslanci uvedenú informáciu 

vzali na vedomie. 

 

      Hlasovanie: 

 

      za:     8                          proti:      0                          zdržali sa:      0  

 

f) Zabezpečenie volieb prísediacich Okresného súdu v Žiline 

 

Okresný súd Žilina požiadal obec Kotešová o zabezpečenie volieb prísediacich Okresného 

súdu Žilina v zmysle zákona č. 385/200 Z. z. o sudcoch a prísediacich v platnom znení. 

Nakoľko narastá počet trestných vecí, je potrebné zvýšiť počty prísediacich. Podľa § 140 

Zákona č. 385/2000 Z. z. prísediacich volia obecné zastupiteľstvá v obvode príslušného 

súdu z kandidátov z radov občanov, ktorí majú trvalý pobyt alebo pracujú v obvode súdu. 

Funkcia prísediaceho je čestná funkcia, preto nie je možné od nej očakávať finančný 

profit. Prísediacich navrhuje starosta obce. Starosta obce navrhol za kandidáta do volieb 

prísediacich Okresného súdu Žilina Ing. Elenu Šutekovú a zároveň vyzval poslancov, aby 

predniesli ďalšie návrhy. Poslanci súhlasili s návrhom starostu obce, žiadne ďalšie návrhy 

nemali a zvolili Ing. Elenu Šutekovú za prísediacu na Okresný súd v Žiline. 

 

Hlasovanie: 

 

za:     8                          proti:      0                          zdržali sa:      0 



10. Diskusia 

 

Bod diskusia bol bez príspevkov. 

 

 

 

11. Návrh na uznesenie 

 

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

Poslanci  obecného   zastupiteľstva  schválili   návrh   na   uznesenie,  z  ktorého 

vyplývajú jednotlivé   Uznesenia obecného zastupiteľstva v Kotešovej. 

 

 

13. 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, 07. 09. 2012 

 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

Jozef Rybárik                                                                     ..................................................... 

 

 

Milan Chrást                                                                      .................................................... 

                 

 

Zapisovateľka:   

 

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


