
ZÁPISNICA č. 3/2019 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotešovej,  konaného dňa 26.07.2019 

 

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. Monitorovacia správa čerpania rozpočtu k 30.06.2019 

7. Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 4/2019 

8. Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2019 o výške mesačného príspevku za pobyt 

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

času 

9. Odpredaj nehnuteľného majetku v obci Kotešová 

10. Rôzne 

11. Diskusia 

12. Návrh na uznesenie 

13. Záver 

 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

 

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

starosta obce, ktorý privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva a  hlavnú 

kontrolórku p. Jozefu Šipkovú, zároveň ospravedlnil poslankyňu Annu Melotovú 

a poslanca Miroslava Hájka, ktorí sa nemohli rokovania zúčastniť. 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  Prof. Ing. Jozefa Jandačku PhD. a Petra Jandačku. 

 

 

3. Voľba návrhovej komisie 

 

Do návrhovej  komisie  starosta  obce navrhol poslancov Jána Tichého a Mgr. Jozefa 

Bujného. Obecné zastupiteľstvo  schválilo návrh na zloženie návrhovej komisie. 

 

Hlasovanie: 

 

za:         7            proti:           0                     zdržali sa:      0 

 

4. Schválenie programu rokovania 

 



Starosta obce predniesol poslancom OZ návrh programu rokovania obecného 

zastupiteľstva, zároveň navrhol doplnenie nového bodu Rozpočtové opatrene obce 

Kotešová č. 5/2019 za bod 10. Rôzne a vyzval poslancov OZ na predloženie  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 doplneného bodu. 

 

 

Hlasovanie:  

   

za:       7              proti:          0           zdržali sa:       0 

 

5. Kontrola plnenia uznesení 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ o plnení jednotlivých uznesení 

z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva a konštatoval, že všetky uznesenia 

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

 

 

Hlasovanie:  

   

za:           7         proti:         0            zdržali sa:       0 

 

6. Monitorovacia správa čerpania rozpočtu k 30.06.2019 

 

Starosta obce oboznámil poslancov s Monitorovacou správou čerpania rozpočtu. Správa 

hodnotí plnenie programového rozpočtu k 30. 06. 2019. Obsahuje vyhodnotenie 

finančných limitov v absolútnom ako aj percentuálnom vyjadrení naplnenia a čerpania 

rozpočtu  ako aj hodnotenie ukazovateľov a cieľov v rámci 9 programov: 1. Plánovanie, 

manažment a kontrola, 2. Interné služby obce, 3. Služby občanom, 4. Odpadové 

hospodárstvo, 5. Pozemné komunikácie, 6. Vzdelávanie, 7. Kultúra a šport, 8. Sociálne 

služby a 9. Rozvojové projekty. Jednotlivé programy sú rozčlenené do  podprogramov, 

v ktorých sú špecifikované zámery a výsledky v konkrétnych oblastiach programu 

k 30.06.2019. Tento bod programu bol prerokovaný aj na finančnej komisii, ktorá nemala 

námietky a odporučila OZ zobrať na vedomie bez výhrad. Monitorovaciu správu 

k programovému  rozpočtu obce Kotešová za I. polrok 2019 poslanci OZ vzali na 

vedomie. 

 

Hlasovanie: 

 

za:         7            proti:              0                 zdržali sa:      0 

 

 

7. Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 4/2019 

 

Starosta obce oboznámil poslancov s rozpočtovým opatrením č. 4/2019,  ktoré bolo 

vykonané v kompetencii starostu obce v zmysle Zásad hospodárenia  s finančným 

prostriedkami a platných právnych predpisov. 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. 

4/2019 dochádza k zmenám rozpočtu navýšením, príp. znížením výšky pôvodne 

rozpočtovaných  finančných prostriedkov resp. presunmi medzi jednotlivými položkami 

– konkrétne  zníženie výdavkov v programe údržba budov, navýšenie výdavkov 

v programe matrika, správa obce, stavebný úrad, verejné osvetlenie, údržba ciest, 

zapracovanie dotácie zo štátu na rekonštrukciu ciest . Rozpočet po 4. zmene  rozpočtu 

v roku 2019 zostáva prebytkový vo výške 33,01 €. 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. 4/2019 zobrali na 

vedomie. 

 

Hlasovanie: 

 

za:            7         proti:               0                zdržali sa:      0 

 

8. Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2019 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v 

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

 

 

Starosta obce uviedol, že VZN č. 4/2019 bolo schválené na zasadnutí OZ vo februári, kde 

bola  spracovaná výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej 

jedálni, pričom hodnota stravného bola určená na základe finančného limitu na nákup 

potravín v 4. pásme. Na základe požiadavky vedúcej školskej jedálne bol spracovaný tento 

dodatok, nakoľko sa zmenil finančný limit na nákup potravín zo 4. na 2. pásmo, bolo 

potrebné upraviť výšku príspevku. V súvislosti s tým sa zvyšuje poplatok za poskytnutie 

obedov s účinnosťou od 1.9. 2019. Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovaním schválili 

uvedený  dodatok  a  následne schválili   Všeobecne  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 ako celok. 

 

Hlasovanie: 

 

       za:         7               proti:             0           zdržali sa:   0 

 

 

Hlasovanie: 

 

       za:          7              proti:             0           zdržali sa:      0 

 

 

9. Odpredaj nehnuteľného majetku v obci Kotešová 

 

a) Odpredaj pozemku Adrián Michálek 

 

 

Dňa 27. 05. 2019 Podal p. Adrián Michálek a p. Eva Kampasová žiadosť o odkúpenie 

pozemku vo vlastníctve obce parc. C-KN 1226/2 o výmere 576 m² za účelom výstavby 

rodinného domu. Uvedená parcela sa nachádza v časti obce Buková, možno ju považovať 

za stavebný pozemok, sú tam dostupné všetky inžinierske siete. Na predchádzajúcom 

zasadnutí OZ bola schválená prebytočnosť uvedeného majetku. Poslanci OZ prerokovali 



túto žiadosť a na základe odporúčania finančnej komisie určili predajnú cenu 50 € za 1 

m², nakoľko momentálna cena stavebných pozemkov v obci sa pohybuje v rozpätí od 45 

do 55 € za m². Pán Michálek bol prítomný na zasadnutí OZ a s cenou súhlasil. Na záver 

poslanci OZ schválili prevod  nehnuteľného  majetku a to parcelu C-KN č. 1226/2, 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 576 m
2
, evidovaná na LV č. 1, v katastrálnom 

území obce Kotešová Adrianovi Michálekovi, trvale bytom 013 61 Kotešová č. 293 do 

výlučného vlastníctva v podiele 1/2 a  Eve Kampasovej, trvale bytom 013 25 Stráňavy do 

výlučného vlastníctva v podiele 1/2. 

 

Hlasovanie: 

 

za:        7             proti:               0                 zdržali sa:      0 

 

 

b) Odpredaj pozemku Ján Fiala 

 

Pán Ján Fiala podal dňa 25.06.2019 žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce 

parc. E-KN č. 430/6 o výmere 309 m². Uvedená parcela bezprostredne susedí s jeho 

pozemkom, na ktorom by si chcel postaviť rodinný dom. Jeho pozemok je úzky na stavbu 

domu, preto chce dokúpiť vyššie uvedenú parcelu. Poslanci OZ prerokovali túto žiadosť  

a schválili trvalú prebytočnosť uvedeného majetku, zaviazali žiadateľa predložiť do 

ďalšieho zasadnutia OZ spracovaný geometrický plán a stanovili  predbežnú cenu 

v zmysle platného  Všeobecne záväzného nariadenia obce Kotešová č. 6/2015 o odpredaji, 

zámene a nájme nehnuteľného majetku v obci Kotešová na 25 € za m². 

 

 

Hlasovanie: 

 

za:         7          proti:                0                zdržali sa:      0 

 

 

c) Odpredaj pozemku Milan Majtán ml. 

 

Pán Milan Majtán ml. žiada o odkúpenie časti parcely E-KN č. 430/6 vo vlastníctve obce 

o výmere 52 m². Uvedenú časť parcely dlhodobo užíva ako parkovaciu plochu. Poslanci 

OZ prerokovali túto žiadosť  a schválili trvalú prebytočnosť uvedeného majetku, zaviazali 

žiadateľa predložiť do ďalšieho zasadnutia OZ spracovaný geometrický plán a stanovili  

predbežnú cenu v zmysle platného  Všeobecne záväzného nariadenia obce Kotešová č. 

6/2015 o odpredaji, zámene a nájme nehnuteľného majetku v obci Kotešová na 8 € za m². 

 

Hlasovanie: 

 

za:          7          proti:                0               zdržali sa:      0 

 

 

d) Vysporiadanie pozemku Radoslav Vrana 
 

 

Pán Radoslav Vrana a manželka Malvína Vranová žiadajú o odkúpenie pozemku vo 

vlastníctve obce a to časť parcely E-KN 430/11 o výmere 82 m². Uvedenú plochu 



dlhodobo užívajú ako časť záhrady a nemali vedomosť o tom, že nie je ich. Poslanci OZ 

prerokovali túto žiadosť  a schválili trvalú prebytočnosť uvedeného majetku, zaviazali 

žiadateľa predložiť do ďalšieho zasadnutia OZ spracovaný geometrický plán a stanovili  

predbežnú cenu v zmysle platného  Všeobecne záväzného nariadenia obce Kotešová č. 

6/2015 o odpredaji, zámene a nájme nehnuteľného majetku v obci Kotešová na 8 € za m². 

 

 

Hlasovanie: 

 

za:         7          proti:               0                 zdržali sa:      0 

 

e) Vysporiadanie pozemku Miroslav Pavlík 
 

 

Pán Miroslav Pavlík ml. podal dňa 14.06.2019 žiadosť o odkúpenie častí nasledovných 

parciel: 

E-KN č. 1379/8 vodná plocha o výmere 67 m
2
, z celkovej parcely o výmere 348 m

2
 

E-KN č. 2506/8 vodná plocha o výmere 92 m
2
 v celku, 

E-KN č. 272/11 ttp. o výmere 307 m
2
, z celkovej parcely o výmere 886 m

2
 

E-KN č. 2506/9 vodná plocha o výmere 29 m
2
 v celku, 

E-KN č. 1379/9 vodná plocha o výmere 34 m
2
 v celku 

Svoju žiadosť odôvodňuje tým, že  dostal do vlastníctva rodičovský dom aj s priľahlými 

drobnými stavbami a zistil, že tieto stavby sú na pozemkoch vo vlastníctve obce. 

Nakoľko ich dlhodobo užíva a riadne sa o ne stará, má záujem ich riadne vysporiadať. 

Zároveň predložil notársku zápisnicu zo dňa 09.10.1978, ktorá potvrdzuje, že pán 

Miroslav Pavlík st. odkúpil od Národného výboru v Kotešovej časť parcely č. 819 a to 

o výmere 58 m². . Poslanci OZ prerokovali túto žiadosť  a schválili trvalú prebytočnosť 

uvedeného majetku, zaviazali žiadateľa predložiť do ďalšieho zasadnutia OZ spracovaný 

geometrický plán a stanovili  predbežnú cenu v zmysle platného  Všeobecne záväzného 

nariadenia obce Kotešová č. 6/2015 o odpredaji, zámene a nájme nehnuteľného majetku 

v obci Kotešová na 25 € za m², pričom výmera už odkúpenej časti bude z celkovej 

výmery metrov odpočítaná, nakoľko žiadateľ doložil doklad o tom, že túto plochu už jeho 

otec raz odkúpil.  

 

 

Hlasovanie: 

 

za:        7           proti:                 0               zdržali sa:      0 

 

f) Vysporiadanie pozemku Vladimír Feješ 
 

Pán Vladimír Feješ podal dňa 14.06.2019 žiadosť o odkúpenie časti nehnuteľnosti vo 

vlastníctve obce a to:  

      E-KN č. 54/1 trv. trávnaté porasty o výmere 181 m
2
 – výmera 44 m

2
 

E-KN č. 54/2 trv. trávnaté porasty o výmere 490 m
2
 – výmera 29 m

2
 

C-KN č. 134/2orná pôda o výmere 294 m
2
 – výmera 26 m

2 

Svoju žiadosť odôvodňuje tým, že ako vlastník vedľajšej parcely začal na základe 

právoplatného stavebného povolenia stavať rodinný dom, pričom vstup na jeho parcelu je 

zúžený a za účelom postavenia garáže je nevyhnutné dokúpiť uvedené časti parciel od 

obce. Poslanci OZ prerokovali túto žiadosť  a schválili trvalú prebytočnosť uvedeného 



majetku, zaviazali žiadateľa predložiť do ďalšieho zasadnutia OZ spracovaný geometrický 

plán a stanovili  predbežnú cenu v zmysle platného  Všeobecne záväzného nariadenia 

obce Kotešová č. 6/2015 o odpredaji, zámene a nájme nehnuteľného majetku v obci 

Kotešová na 8 € za m². 

 

Hlasovanie: 

 

za:        7           proti:                  0              zdržali sa:      0 

 

 

g) Vysporiadanie pozemku Branislav Grofčík 
 

Pán Branislav Grofčík a manželka Mária podali dňa 03.07.2019 žiadosť o odkúpenie častí 

parciel E-KN č. 1363/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24209 m2 – výmera 18 m2, 

E-KN č. 426 orná pôda o výmere 99 m2 – výmera 69 m2. Svoju žiadosť odôvodňujú tým, 

že uvedené časti parciel sú súčasťou dvora, nakoľko oplotenie bolo vybudované pred 

niekoľkými desaťročiami. Keďže túto plochu dlhodobo užívajú, chceli by vysporiadať 

vlastnícke vzťahy. Poslanci OZ prerokovali túto žiadosť  a schválili trvalú prebytočnosť 

uvedeného majetku, zaviazali žiadateľa predložiť do ďalšieho zasadnutia OZ spracovaný 

geometrický plán a stanovili  predbežnú cenu v zmysle platného  Všeobecne záväzného 

nariadenia obce Kotešová č. 6/2015 o odpredaji, zámene a nájme nehnuteľného majetku 

v obci Kotešová na 8 € za m². 

 

 

Hlasovanie: 

 

za:          7         proti:                0                zdržali sa:      0 

 

 

h) Prenájom pozemku Poľnohspodárske družstvo Kotešová 
 

Na predchádzajúcom zasadnutí OZ bol prerokovaný bod Zmluva o nájme 

poľnohospodárskej pôdy záujemcom Poľnohospodárske družstvo Kotešová a Tomáš 

Rybárik a poslanci OZ schválili dočasnú prebytočnosť parciel, ktoré majú byť predmetom 

nájmu: 

• LV č. 2226,  parc. E-KN č.412, orná pôda o výmere 827 m2, podiel 1/1,  

• LV č.3142, parc. E-KN č.421/2, orná pôda o výmere 4230 m2, podiel 1/2,  

• LV č. 2226,  parc. E-KN č.1064, orná pôda o výmere 584 m2, podiel 1/1 za  

Poslanci obecného zastupiteľstva diskutovali o možnosti využitia uvedených parciel. Traja 

poslanci vyjadrili nesúhlas s prenájmom uvedených parciel poľnohospodárskemu družstvu 

a žiadajú predložiť návrh zmluvy o nájme. Poslanci OZ sa rozhodli  presunúť tento bod do 

rokovania ďalšieho zasadnutia OZ s tým, že bude na zasadnutie pozvaný štatutárny 

zástupca Poľnohospodárskeho družstva v Kotešovej.  

 

Hlasovanie: 

 

za:      7             proti:              0                  zdržali sa:      0 

 

 

 



i) Prenájom pozemku Tomáš Rybárik 
 

Na predchádzajúcom zasadnutí OZ bol prerokovaný bod Zmluva o nájme 

poľnohospodárskej pôdy záujemcom Poľnohospodárske družstvo Kotešová a Tomáš 

Rybárik a poslanci OZ schválili dočasnú prebytočnosť parciel, ktoré budú predmetom 

nájmu. Na základe určenia parciel jednotlivým záujemcom poslanci OZ odsúhlasili 

prenájom týchto parciel nájomcovi Tomáš Rybárik, Kotešová č. 611:  

 

• LV č. 2226,  parc. E-KN č. 602 trvale trávnaté porasty o výmere 533 m2, podiel 1/1,  

• LV č. 2226, parc. E-KN č.606, orná pôda o výmere 480 m2, podiel 1/1,  

• LV č. 2226, parc. E-KN č.615, trvale trávnaté porasty o výmere 391 m2, podiel 1/1,  

• LV č. 2226,  parc. E-KN č.621, trvale trávnaté porasty o výmere 611 m2, podiel 1/1,  

• LV č. 2477,  parc. E-KN č. 628, orná pôda o výmere 541 m2, podiel 1/2,  

• LV č. 1392,  parc. E-KN č.737, orná pôda o výmere 1760 m2, podiel 5/11 za 

nasledovných podmienok: Celková výmera na prenájom je 4316 m
2
 

 
, cena za prenájom 

bude  stanovená 20.-€ za 1 ha (slovom dvadsať eur za jeden hektár), cena prenájmu 

za uvedenú výmeru je stanovená na sumu 13,32 .-€ 

 

 

Hlasovanie: 

 

za:         7          proti:            0                    zdržali sa:      0 

 

 

j) Odpredaj pozemku JUDr. Peter Maslovský + žiadosť Ján Čuboň 
 

Na predchádzajúcich zasadnutia OZ bola prerokovávaná žiadosť p. Maslovského 

o odkúpenie časti majetku vo vlastníctve obce. Uznesením č. 57/2018 zo dňa 26.10.2018 

bola schválená prebytočnosť časti nehnuteľného majetku a to  46 m2 z parcely E-KN 

2476/1 15 m2 z parcely E-KN 2478/1. Nakoľko bola podaná námietka voči odpredaju 

pánom Čuboňom a pánom Rybárikom, ktorú zdôvodnili tým, že sa tam nachádza domová 

prípojka NN vedená zemným káblom, bola poverená stavebná komisia, aby celú vec 

prešetrila na mieste. Starosta obce oznámil poslancom, že dal na náklady obce vytýčiť 

siete, čím sa zistilo, že elektrické vedenie zemným káblom nezasahuje do uvedených 

parciel. Stavebná komisia vykonala šetrenie, na ktorom boli prítomní všetci zainteresovaní 

a vyslovili svoje námietky a požiadavky. Na základe zhodnotenia situácie stavebná 

komisia konštatovala, že cesta má šírku 4,4 metra čo je dostatočná šírka na prejazd aj na 

vykonanie zimnej údržby, výjazd vozidiel nie je obmedzený, zbúranie oplotenia p. 

Maslovského nie je žiadúce, nakoľko by to spôsobilo upadanie krajnice cesty. Dňa 

01.07.2019 podal pán Ján Čuboň žiadosť o odkúpenie uvedenej parcely. Na zasadnutí OZ 

boli prítomní pán Čuboň, p. Karol Rybárik a p. Mária Rybáriková. Starosta obce opätovne 

popísal a zhrnul celú situáciu, predložil poslancom nákres geodetického zamerania celej 

ulice, ktorý hovorí o tom, že všetci zúčastnení a všetci susedia majú prihradené pozemky, 

ktoré zasahujú do obecných parciel. Z toho vyplýva, že by museli  všetci zbúrať svoje 

oplotenie. Poslanci OZ považujú celú situáciu už za neúnosnú a určili dotknutým osobám 

(Peter Maslovský, Ján Čuboň, Karol Rybárik, Viktor Rybárik), aby na najbližšie 

zasadnutie OZ, ktoré bude 16.09.2019 predložili návrh dohody, resp. riešenia, s ktorým 

budú spokojné všetky zúčastnené strany, nakoľko na zasadnutí OZ 16.09.2019 bude už 

v tejto veci definitívne rozhodnuté. Okrem toho budú všetci vyzvaní na vysporiadanie 



obecných pozemkov, ktoré užívajú. O týchto skutočnostiach poslanci OZ hlasovali 

nasledovne. 

 

Hlasovanie: 

 

za:         7          proti:                0                zdržali sa:      0 

 

 

k) Zámena pozemku s obcou Martin Chupáč 

 

Pán Martin Chupáč podal dňa 10.07.2019 žiadosť o zámenu parcely v jeho vlastníctve E-

KN 580/1 čo je komunikácia v časti obce Dúbrava za časti parciel v blízkosti jeho domu, 

a to:  E-KN č. 271/2 zastavané plochy a nádvorie o výmere 1900 m2 – výmera 288 m2 a 

E-KN č. 266    trv. trávnaté porasty o výmere 4761 m2 – výmera 55 m2. Prítomní boli p. 

Martin Chupáč a p. Anna Chupáčová, ktorí uviedli svoje dôvody, pre ktoré chcú tieto časti 

odkúpiť. Ide o časti pri dome p. Chupáča vrátane potoka prechádzajúceho poza jeho dom. 

Pán Chupáč chce potok zatrubniť a prekryť, aby mal vedľa svojho domu väčší 

manipulačný priestor. Je ochotný sa o tento vodný tok starať a udržiavať ho.  Poslanci 

obecného zastupiteľstva rozobrali v diskusii situáciu ako aj lokalitu, kde je obmedzený 

priestor pre niekoľko domov a s tým súvisiace pomery a susedské vzťahy. Niektorí 

poslanci s odpredajom nesúhlasia, sú presvedčení, že predajom by sa ešte viac 

skomplikovala situácia s parkovaním vozidiel, pri zimnej údržbe ciest a pod. Na záver sa 

poslanci OZ zhodli v názore, že túto žiadosť posunú do rokovania ďalšieho zasadnutia 

OZ, dovtedy situáciu preverí stavebná komisia a p. Chupáč predloží písomné vyjadrenia 

všetkých susedov či voči odpredaju nemajú námietky. 

 

 

l) Žiadosť Ing. Alena Kováčová 
 

 

Dňa 15.03.2019 podala Ing. arch Alena Kováčová žiadosť o odkúpenie časti pozemku C-

KN 1148/1 bez založenia právneho stavu, pôv. stav E-KN 127/2, čo je parcela, ktorú p. 

Ľubica Vangelová odpredáva obci. Pani Kováčová chce časť parcely tesne vedľa jej 

pozemku. Ide o svah vedľa miestnej komunikácie, ktorá vedie k lávke cez derivačný 

kanál. Uvedená parcela je v štádiu prevodu vlastníctva, zmluva bola odovzdaná na 

zavkladovanie na Okresný úrad Bytča, katastrálny odbor. Poslanci obecného 

zastupiteľstva poverili starostu obce, aby rokoval so žiadateľmi, pričom navrhujú 

uprednostniť zámenu za parcelu, ktorou vedie miestna komunikácia k lávke cez kanál.  

 

 

10. Rôzne 

 

 

a) Žiadosť o príspevok Mária Súčiková 

 

Dňa 28.05.2019 podala pani Mária Súčiková žiadosť o poskytnutie príspevku vo výške 2000 

€ na úhradu škody, ktorá jej vznikla počas úniku splaškov z kanalizácie a zaplavila jej dvor. 

Starosta obce v tejto veci oboznámil poslancov s krokmi, ktoré vykonal ešte minulý rok pri 

rovnakej havárii počas silných dažďov. Po roku pani Súčikovej opäť dvor zaplavilo 

splaškami. Obec si splnila svoju povinnosť, povolala záchranné zložky vrátane DHZ 



Kotešová, ktoré havarijnú situáciu zabezpečili. Je potrebné uviesť, že obec nenesie 

zodpovednosť za vzniknutú škodu. Vlastníkom a prevádzkovateľom miestnej kanalizácie je 

Sevak, a.s. Žilina, ktorý je povinný vykonať opatrenia na to, aby kanalizácia fungovala 

bezpečne. Rovnako je v záujme p. Súčikovej, aby mala svoju prípojku realizovanú 

v dostatočnej kvalite. Starosta obce požiadal  Sevak, a.s. Žilina, aby na vlastné náklady 

prerobili prípojku p. Súčikovej vrátane spätnej klapky. Okrem toho obec Kotešová navrhla p. 

Súčikovej zorganizovanie verejnej zbierky na pokrytie nákladov škody, čo p. Súčiková 

odmietla. Poslanci OZ sú toho názoru, že p. Súčiková sa má uchádzať o náhradu škody 

v spoločnosti Sevak, a.s. Žilina, nakoľko je ich riadne platiacim zákazníkom. 

 

 

b) Žiadosť o vybudovanie retardéru Petra Jancová 

 

Dňa 24.06.2019 Podala Ing. Petra Jancová žiadosť o osadenie spomaľovačov dopravy. Túto 

žiadosť podpísalo 11 osôb – obyvatelia v ulici pri vstupe do obce v dolnej časti. Umiestnenie 

retardérov žiadajú z dôvodu neúnosnej dopravnej situácie, nakoľko vodiči nedodržiavajú 

predpísanú rýchlosť a obávajú sa o bezpečnosť svojich detí aj okoloidúcich chodcov. 

Prítomná boli p. Jancová a p. Galovičová. Starosta obce  oboznámil poslancov so situáciou, 

potvrdil, že ich žiadosť je opodstatnená. Dopravná situácia pri vstupe do dolnej časti obce je 

veľmi zlá, nakoľko vodiči nedodržiavajú dopravné predpisy, predovšetkým rýchlosť v obci. 

Ďalej objasnil prítomným všetko čo je z technických, dopravných a legislatívnych procesov 

potrebné pri inštalovaní spomaľovačov dopravy. Po konzultácii s dopravným inšpektorátom 

starosta obce popísal konkrétnu situáciu, pred retardérom musí byť úsek bez zákruty v dĺžke 

80 metrov, čo v tomto úseku nevychádza. Obyvatelia domov, pred kým by boli umiestnené 

nesúhlasia. Ďalej starosta informoval o tom, že momentálne sa realizuje budovanie 

polkruhového objazdu pri vstupe do dolnej časti obce, čo tiež značne ovplyvní a zmení 

situáciu, nakoľko sa zmení odbočovanie z hlavnej cesty. Starosta obce navrhuje počkať 

s umiestnením retardéra nejakú dobu, aby sme videli či polkruhový objazd spomalí premávku 

pri vstupe do obce. Ďalej starosta obce informoval, že touto ulicou povedie cyklotrasa 

Žilinského samosprávneho kraja, v rámci ktorej povedie týmto úsekom cyklistický chodník, 

čo bude mať tiež vplyv na dopravu v obci. Uvedená cyklotrasa je v štádiu vybavovania 

územného konania a bude sa v dohľadnej dobe realizovať. Ďalej starosta obce navrhol 

odvysielanie relácie v obecnom rozhlase, v ktorej budú občania upozornení na dodržiavanie 

pravidiel cestnej premávky. Poslanci obecného zastupiteľstva okrem týchto opatrení navrhli 

ešte požiadať políciu, aby vykonala meranie rýchlosti v uvedenom úseku.  

 

 

c) Slovak Telekom prezentácia Smart City v obci Kotešová 

 

Zástupcovia spoločnosti Slovak Telekom prezentovali poslancom obecného zastupiteľstva 

ponuku svojho produktu Smart City v obci Kotešová. Ide o komplexný systém služieb 

prepojený s mobilnými telefónmi občanov obce, cez ktorý by obec informovala občanov 

o oznamoch, službách, záväzkoch a nedoplatkoch. Rovnako občania by mohli získavať 

prostredníctvom svojich mobilných telefónov informácie od obce. Systém by bol prepojený 

s databázami obce a reagoval by automaticky zasielaním notifikácií alebo sms správ. 

Zástupcovia uvedenej spoločnosti informovali aj o cene a poplatkoch za tento systém. 

Poslanci obecného zastupiteľstva sa zhodli v názore, že systém je moderný, sofistikovaný, 

prináša množstvo benefitov, avšak na prostredie obce a elektronickú gramotnosť 

predovšetkým starších obyvateľov  je dosť náročný. Zároveň sa zhodli v názore, že je na 



momentálne finančné pomery obce značne nákladný. Určite je však eventualitou, nad ktorou 

v budúcnosti obec bude uvažovať.  

 

 

d) Zmluva s T+T, a.s. Žilina o vývoze zmesového komunálneho odpadu a zvýšenie 

poplatkov 

 

Starosta obce informoval poslancov o situácií, ktorá vznikla v súvislosti s vývozom 

zmesového komunálneho odpadu na skládku v Mikšovej. Obec Maršová požaduje značné 

finančné odškodnenie od spoločnosti T+T, a.s. Žilina za umiestnenie skládky odpadov 

v svojom katastri. Spoločnosť T+T tieto vzniknuté náklady premietla do platby za 

uskladnenie odpadu a zaslala obciam dodatky k zmluvám o vývoze odpadu, v ktorých 

navyšuje sadzby za uskladnenie odpadu. Sadzba za uskladnenie zmesového komunálneho 

odpadu sa zvyšuje z 28 € na 44 € za 1 tonu bez DPH čo pre obec robí do konca roka 2019 

navýšenie o 5 000 €. Ďalej starosta obce informoval o legislatívnych zmenách, ktoré 

pripravuje štát a ktoré vyvolajú ďalšie navyšovanie cien za odpad. Je predpoklad, že poplatok 

za vývoz komunálneho odpadu v našej obci bude od 01.01.2020 zvýšený až na 30 € na osobu. 

Poslanci obecného zastupiteľstva túto informatívnu správu zobrali na vedomie. 

 

 

e) Cesta k p. Masarykovi 

 

V súvislosti s problémami a konfliktami, ktoré  vznikajú v lokalite pri pánovi Pavlovi 

Masarykovi a ktoré boli riešené na predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva, 

starosta obce informoval poslancov, že dňa 08.07.2019 sa uskutočnilo stretnutie so 

zainteresovanými obyvateľmi obce, na ktorom sa mala objasniť situácia a nájsť kompromis 

resp. riešenie celej situácie. Vzhľadom na to, že na tomto stretnutí nebola prejavená žiadna 

vôľa rešpektovať vzájomné požiadavky ani hľadať spoločné riešenie, starosta obce oznámil 

poslancom, že obec v tejto veci dá spracovať geometrický plán za účelom vysporiadania 

miestnej komunikácie a nebude riešiť osobné spory vlastníkov nehnuteľností v danej lokalite. 

 

 

f) Cyklotrasa v obci Kotešová 

 

Starosta obce informoval poslancov o postupe pri realizácii projektu „Cyklotrasa v obci 

Kotešová“. Stavebné povolenie je už právoplatné, v závislosti od úspešnosti projektu a 

vzhľadom na predpokladané náklady sa tento projekt bude realizovať v dvoch etapách. 

V prevej etape sa vybuduje úsek od p. Petra Janca po p. Františka Všelku vrátane premostenia 

cez rieku Rovňanku. Týmto úsekom sa sprístupní prechod občanov z dolnej časti Bukovej do 

obce mimo hlavnej cesty.  

 

 

g) Ozvučenie v Dome smútku v Kotešovej 

 

 

Nakoľko už dlhšiu dobu upozorňujú občania na zlé ozvučenie v dome smútku, bolo by 

vhodné urobiť jeho rekonštrukciu. Toto ozvučenie je ešte pôvodné a vplyvom vlhkosti je 

už znehodnotené. Starosta obce dal urobiť predbežné nacenenie, ktoré vychádza na 

1 896,00 €. Poslanci obecného zastupiteľstva nemali voči tomuto námietky a sú toho 



názoru, že je potrebné vymeniť ozvučenie, aby dôstojný priebeh obradov v dome smútku 

nebol neustále rušený výpadkom ozvučenia. 

 

 

h) Dokončenie oplotenia v okolí obecného úradu 

 

Starosta obce informoval poslancov o prácach, ktoré boli vykonané pri budovaní oplotenia 

areálu budovy obecného úradu. Ešte je potrebné osadiť kovové výplne oplotenia. Cenová 

ponuka na túto zákazku je približne v hodnote 5 000 €. 

 

 

i) Detské ihrisko v parku pri obecnom úrade 

 

Starosta obce informoval poslancov o priebehu budovania detského ihriska v parku pri 

obecnom úrade. V súčasnosti je už právoplatné stavebné povolenie, prebehlo verejné 

obstarávanie, je vysúťažený dodávateľ, ktorý nainštaluje komponenty detského ihriska 

v počte kusov 5 v celkovej cene 9 651 €. V parku boli odstránené zvyšky stromu 

a zrovnaný terén, aby mohol byť pripravený podklad pod jednotlivé prvky. Poslanci OZ 

túto informáciu zobrali na vedomie. 

 

 

j) Zvýšenie nájmu pre organizácie využívajúce obecné priestory, pošta, kaderníctvo, 

Slovak telekom 

 

Starosta obce informoval poslancov, že z dôvodu nárastu cien za energie bude musieť 

obec zvýšiť nájomné všetkým subjektom, ktorí užívajú priestory obecného úradu na svoju 

činnosť. Výška nájomného sa nemenila od r. 2013. Starosta obce individuálne 

prekonzultuje výšku nájomného s jednotlivými  nájomcami za účelom dohody. Poslanci 

OZ voči tomuto nemali námietky. 

 

 

k) Čistenie derivačného kanála 

 

Starosta obce informoval poslancov, že Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o ŽP 

vydal povolenie na „Revíziu kaskády Hričov – Mikšová – Považská Bystrica“, čo 

znamená, že od 12.08.2019 sa bude čistiť kanál v rámci ktorého by sa malo realizovať aj 

vyčistenie výpustu. Starosta obce upovedomil zástupcov spoločnosti Správa povodia 

Váhu o stave lávky pre peších cez derivačný kanál, ktorú majú v správe a mali by tiež 

vykonávať je technickú kontrolu a údržbu. 

 

l) Oprava plochy pri zastávke u Šurabu 

 

Na základe požiadaviek občanov žijúcich v blízkosti zastávky pri Šurabovi, starosta obce 

navrhuje vyspraviť úsek zastávky, na ktorom stoja autobusy pri nastupovaní cestujúcich. 

Tento úsek bol ešte v roku 2008 rozkopaný obcou, pri daždi občania čakajúci na autobus 

nemajú kde stáť, keďže sú tam veľké kaluže. Priestory zastávky sú v podstate vstup do 

dvorov rodín Mikulíkovej a Sakalovej čo týmto rodinám narúša súkromie. Obnova 

asfaltového povrchu by bola vykonaná v rámci bežných výdavkov na opravu ciest. 

Celkové náklady boli predbežne vyrátané na 2 653,00 €. Poslanci OZ k tomuto zámeru 

prejavili súhlasné stanovisko. 



 

 

m) Kanalizácia v Oblazove 

 

Dňa 25.07.2019 bol na obec doručená žiadosť o vydanie stanoviska k vydaniu územného 

rozhodnutia k projektu odvedenia odpadových splaškových vôd z obcí Dlhé Pole, 

Svederník a Divinka. Starosta obce obratom zaslal list so žiadosťou o  informáciu o tom 

či by nebolo možné do tohto projektu zahrnúť aj odkanalizovanie časti Oblazov.  

 

n) Voľba riaditeľa školy 

 

Starosta obce informoval poslancov o tom, že bolo vyhlásené výberové konanie na 

funkciu riaditeľa školy. V podateľni obecného úradu boli zaregistrované štyri žiadosti. 

V utorok 23.07.2019 zasadala komisia na otváranie obálok záujemcov. Sú zaregistrovaní 

štyria záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu. Výberové konanie sa uskutoční dňa 

22.08.2019. 

 

 

11. Rozpočtové opatrenie č. 5/2019 

 

 

Starosta obce oboznámil poslancov s rozpočtovým opatrením č. 5/2019,  ktorým sa 

zapracujú finančné prostriedky z predaja majetku obce do rozpočtu. Navyšujú sa položky 

rekonštrukcia ciest, rekonštrukcia obecného rozhlasu, ozvučenie v dome smútku, údržba 

budov a komunálny odpad. Rozpočet po 5. zmene  rozpočtu v roku 2019 zostáva 

prebytkový vo výške 33,01 €. Poslanci obecného zastupiteľstva Rozpočtové opatrenie č. 

5/2019 hlasovaním schválili. 

 

 

Hlasovanie: 

 

za:        7           proti:              0                  zdržali sa:      0 

 

 

12. Diskusia 

 

a) Reakcia na jednostranné podávanie informácií a zavádzanie občanov počas 

oznamov pri nedeľných svätých omšiach v kostole v Kotešovej 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva na základe podnetov od občanov navrhli 

prekonzultovanie opakujúcich sa podnetov smerom od správcu farnosti JCLic. PaedDr.  

Stanislava Duníka  k občanom obce počas oznamov na nedeľných svätých omšiach, 

ktorými jednostranne poukazuje na dianie v obci pričom spochybňuje konanie 

štatutárneho zástupcu starostu obce,   poslancov obecného zastupiteľstva a taktiež aj 

zamestnancov obce. Rovnako starosta obce PhDr., Mgr Peter Mozolík, na základe 

viacerých sťažnosti občanov, ako aj poslancov OZ, ktorí boli prítomní na uvedených 

svätých  omšiach v kostole dňa 21. 7. 2019, t. j.  v nedeľu a boli pobúrení s a sklamaní z 

konania správcu farnosti Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Kotešová p. JCLic. PaedDr. 

Stanislavom Duníkom, ktorý v oznamoch pre veriacich, bez akéhokoľvek právneho 

a vecného podkladu „zaútočil“ na orgány samosprávy obce Kotešová, ako aj vedenia 



obce v tom zmysle že mu obec nechce prispievať na obnovu kostola, že po kúrii (ktorá je 

v súkromnom vlastníctve manželov Beláčkovcov, ktorí jej rekonštrukciu financovali 

v zásade z vlastných finančných zdrojov)  je to druhá pamiatka o ktorú je potrebné sa 

riadne starať a žiada si obnovu svojho vzhľadu a na to by mala prispieť finančnou sumou 

aj obec. Ďalej p. farár uviedol, že hlavne že obec prispieva do futbalu sumou 9000.-€ a aj 

oni sú združenie a bude pýtať z obce peniaze na túto ich činnosť a hlavne že si opravili 

kultúrny dom aj vnútorné priestory za viac ako 600000.-€ a jemu sa peniaze nedávajú. 

Taktiež práce, ktoré doposiaľ vykonala obec – zamestnanci obce, sú len „zanedbateľné“.  

Poslanci obecného zastupiteľstva sú toho názoru, že tento bezprecedentný slovný útok na 

samosprávu obce bol jednostranný a obec sa nemala ako brániť a ani vyjadriť, tak 

poslanci na dnešnom rokovaní OZ uviedli, že je potrebné zverejniť riadne a pravdivé 

stanovisko k danému prejavu. Aj keď nikomu z vedenia obce Kotešová ako samosprávy 

sa nepatrí starať sa do činnosti Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Kotešová, obec Kotešová 

sa musí ráznym spôsobom ohradiť voči správcovi farnosti, aby sa do budúcna  takéto 

výroky neopakovali. 

Obec Kotešová ako samosprávny orgán v zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 

Zb., je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje 

osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za 

podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s 

vlastnými príjmami. Majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej 

hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je 

neprípustné, ak osobitný predpis neustanovuje inak. To znamená, že obec môže 

investovať finančné prostriedky zásadne na zveľaďovanie vlastného majetku a nie 

majetku vo vlastníctve iných fyzických a právnických osôb (rímskokatolícka cirkev).  

V súvislosti s financovaním futbalového klubu ide obci v prvom rade o zachovanie 

zdravého životného štýlu našich deti a mládeže, aby sa rozvíjala ich fyzická zdatnosť, aby  

naša mládež nevysedávala v pohostinských zariadeniach a taktiež nevysedávala len pri 

počítačoch. Taktiež obec musí dodržiavať podmienky § 64 a § 65 zákona o športe č. 

440/2015 Z. z.. Okrem toho obec na svojom území ma zriadené aj iné občianske 

združenia, ktoré sú povinné zo zákona ako Dobrovoľný hasičský zbor v Kotešovej, ďalej 

ďalšie 3 organizácie, ktorých činnosť a finančnú podporu schválilo Obecné zastupiteľstvo 

v Kotešovej na základe uznesení ako sú Obecný stolnotenisový klub v Kotešovej, Obecný 

klub záhradkárov a Klub dôchodcov a invalidov pri obecnom úrade v Kotešovej, pričom 

na ich rozvoj a činnosť sa im prispieva finančnými prostriedkami z rozpočtu obce 

Kotešová.  

V súvislosti s informáciou, že obec Kotešová  opravila kultúrny dom za 600 000.-€ 

starosta obce na vysvetlenie uviedol, že projekt: „Zníženie energetickej náročnosti 

budovy Obecného úradu v Kotešovej“ bol financovaný zo zdrojov Európskej únie (85%) 

a štátneho rozpočtu SR (10 %), čo predstavovalo sumu vo výške 304 536,38 €. Obec 

Kotešová v rámci spoluúčasti na projekte vo výške 5%  a prác, ktoré bolo nevyhnutné 

vykonať počas realizácie diela a taktiež rekonštrukciu vnútorných priestorov v budove 

Obecného úradu v Kotešovej (tieto práce nemohli byť zrealizované z finančných 

prostriedkov EÚ a ŠR, avšak bez projektu EÚ by sa nedali zrealizovať) zaplatila zo 

svojho rozpočtu sumu vo výške 223 608,15 €.  

Na túto spoluúčasť si zobrala úver 100 000.-€, ktorý doteraz spláca. Celkové náklady na 

projekt boli vo výške 528 144,53 €. Tento projekt si vyžiadal neskutočne veľa 

vynaloženej energie pri získavaní finančných prostriedkov, ale aj samotnej realizácie 

projektu a množstvo vynaloženej námahy a  práce zo strany starostu obce, aby sa obecný 

majetok zveľadil. V súvislosti s realizáciou tohto projektu boli vykonané 3 hĺbkové 

kontroly a posledná 4. kontrola bola vykonaná v rámci vládneho auditu, pričom 



konštatovali záver v písomnej podobe, že neboli zistené žiadne závady. Tento majetok 

slúži všetkým občanom obce Kotešová ako aj návštevníkom obce a jeho predchádzajúci 

vzhľad absolútne nespĺňal požiadavky na činnosť samosprávy v dnešnej dobe. 

Nehovoriac o to, že je to priestor pre kultúrne, spoločenské ale aj športové vyžitie 

občanov a hlavne vytvára predpoklad pre organizovanie veľkých akcií v obci, kde sa 

občania môžu zhromažďovať  čo prispieva k rozvoju kumunitného spôsobu života, cirkev 

nevynímajúc, čoho svedectvom sú aj organizované omše v drevenom altánku, čo by bez 

vytvoreného zázemia, ako je v súčasnosti nebolo možné.  

Obec Kotešová v minulosti investovala nemalé finančné prostriedky na dlažbu okolo 

kostola (cca 10 000.-€), výsadbu zelene – svah pri vstupe do kostala,  výstavbu 

asfaltového koberca od spodného parkoviska smerom ku kostolu v hodnote cca 13 000.-

€, vybudovanie prístupovej cesty zo zadnej časti od líp – nového asfaltového koberca ku 

kostolu v hodnote cca 10 000.-€, Vybudovanie asfaltových chodníkov na hornom 

cintoríne vrátane osadenia lavičiek, prívodu vody a terénnych úprav v celkovej hodnote     

28 885,03 €, vyasfaltovanie spodného parkoviska pred kostolom, vyasfaltovanie 

parkoviska pred farou, odvoz komunálnych odpadov a kosenie vnútorných priestorov 

v okolí fary. Obec Kotešová zobrala do nájmu farský pozemok oproti obecnému úradu na 

uskladňovanie svojej techniky za nadštandardnú finančnú náhradu, aby správca farnosti 

mal príjem naviac, taktiež sme zakúpili vyhrievacie telesa v počte 3 kusy a zabezpečili 

sme ich inštaláciu v kostole v rátane demontáže starých vyhrievacích telies na 

vykurovanie, pričom každú chvíľu je počuť z radov veriacich, ktorí chodia do kostola, že 

sa tam už dva roky nekúri. Tieto typy vykurovacích telies si vyberal sám p. farár, avšak 

sú tam len na okrasu. Taktiež sme v tomto roku odpredali pozemok pod kaplnkou pri 

družstve farnosti Kotešová za 1 euro o výmere 55 m
2
ako prípad hodný osobitného 

zreteľa, pričom reálna cena za odpredaj uvedeného pozemku bola 440 € (55m²x8€). 

Starosta obce Kotešová uviedol, že už počas jeho „starostovania“ je tu tretí správca 

farnosti, ktorého zažil vo svojich funkčných obdobiach, po p. Týlešovi a p. Masnom 

a vždy vedel nájsť spoločnú reč s uvedenými správcami farnosti a nikdy to neviedlo 

k takým osobným invektívam ako v poslednom čase s terajším správcom farnosti, ktorý 

stále požaduje finančné príspevky od obce spôsobom, ktorý nie je vhodný. Pri jednom 

z osobných rozhovorov požadoval aspoň 6 000,-  eur ročne na činnosť farnosti, lebo 

podľa neho všetky obce v okolí bez problémov takto pristupujú k farárom a dávajú im 

takúto sumu. Na stretnutí so starostami okolitých obcí starosta obce preveril túto 

informáciu, ale nikto neprispieva na činnosť farnosti vo svojej obci finančnou 

hotovosťou. Taktiež p. farár potrebuje dotáciu na bleskozvod, na opravu kostola. Starosta 

obce v roku 2018 odporučil správcovi farnosti, aby si požiadal v rámci projektu 

financované z programu Interreg – cezhraničná spolupráca Poľsko -Slovensko o finančnú 

dotáciu z európskej únie na rekonštrukciu kultúrnej pamiatky, kde mohol získať dotáciu 

do výšky    45 000.-€, pričom aj odporučil odborníka v tejto oblasti p. Ing. Juraja Bielika 

z firmy Agentúra Európa, s ktorým má aj obec dobré skúsenosti pri získavaní 

prostriedkov z EÚ a dal mu aj telefonický kontakt na uvedeného pána. Starosta uviedol, 

že tieto projekty si vyžadujú značné pracovné nasadenie pri zabezpečovaní podkladov pre 

úspešné zrealizovanie a získanie dotácie a že keby schválili našej farnosti tieto 

prostriedky, obecné zastupiteľstvo by už mohlo podporiť 5 % účasť v prospech farnosti 

z rozpočtu obce Kotešová. Pri tomto projekte dokonca farnosť v gmine Stryszawa 

hľadala partnera na našej strane, čo vzhľadom na to, že máme neustále spoločné kontakty 

a spoluprácu, by nebolo problém zabezpečiť. Náš p. farár však absolútne nevyužil túto 

možnosť. Keď p. starosta uviedol nášmu p. farárovi, že farnosť v Trnovom išla do 

takéhoto projektu a vybudovala za 40000.-€ prekrásnu zvonicu, tak starostovi uviedol, že 

on sa bol pýtať na VÚC a že tieto výzvy neboli na opravu kostolov. 



Ďalej poslanci aj starosta obce uviedli, že v poslednom období je u nás málo sobášov a že 

na úrad chodia oznámenia z iných obcí, kde sa sobášia naši spoluobčania, alebo to isté je 

aj v prípade krstov. V roku 2018 bolo uzavretých 17 manželstiev občanov obce (kde 

obaja snúbenci mali stav „slobodný“), z toho v kostole v Kotešovej boli 3 sobáše. Tieto 

všetky sťažnosti viedli k jedinému bodu a to je neochota zo strany p. farára prispôsobiť 

svoju službu k občanom. Pričom aj z takejto činnosti by mohol mať správca farnosti 

určitý finančný príjem. Ľudia zjavne prehlasujú, že už nemienia dávať neustále na 

zbierky do kostola, keď aj tak nevedia, kde tieto finančné prostriedky končia, nerobí sa 

žiadna správa pre nich, ktorá by im povedala, kde boli takéto finančné prostriedky 

vynaložené a taktiež doteraz sa sťažujú na to, že v hlbokej minulosti sa ešte nestalo, aby 

v Kotešovej na štedrý deň nebola polnočná omša, ako bolo v roku 2017.  

Ďalej starosta obce uviedol, že Pán Tomáš Galis Mons. doc. ThDr. PhD. - diecézny 

biskup žilinskej diecézy na pracovnom stretnutí u starostu obce Kotešová počas vizitácie 

farnosti v obci Kotešová dňa 20. 9. 2018, pochválil, ako obec perfektne zrekonštruovala 

Obecný úrad v Kotešovej, v prospech všetkých občanov a taktiež pochválil, ako sa obec 

stará o vonkajšie priestory okolo kostola, že sa bol poprechádzať a veľmi sa mu celé 

prostredie páčilo, ako sú porobené chodníky, vysadená zeleň a cele to veľmi pekne 

pôsobí na vzhľad v okolí kostola. Tieto slova boli veľmi hrejivé v súvislosti s činnosťou 

a snahou obecného úradu v prospech našej farnosti. Taktiež obecné  slávnosti ako je 

Cyrilo-Metodsky deň, alebo Kotešovské hodové dni, kde sa konajú slávnostné sväté omše 

v drevenom altáne za obecným úradom, sa v obci zaviedli  na propagáciu našej obce ale 

aj farnosti a kresťanských tradícii, ktoré navštevuje aj veľa  ľudí z okolitých obci a má to 

vždy veľkú odozvu, ako je to zorganizované. Aj týmto spôsobom sa obec snaží prispieť 

ku činnosti našej farnosti a ku pomoci, avšak nie je možné, aby sa neustále takýmto 

spôsobom útočilo na obec, ako to bolo počas omše dňa 21. 7. 2019, čo bolo vyvrcholením 

a prekročilo hranicu únosnosti a tolerancie zo strany orgánov obce voči takémuto konaniu 

správcu farnosti.   

Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Kotešová má voju samostatnú právnu subjektivitu a je 

jej povinnosťou, aby si zveľaďovanie majetku zabezpečila svojou činnosťou. Veď keby 

boli všetky vzťahy korektné v tejto oblasti, našli by sa aj sponzori, ktorí by vedeli 

prispieť určitou sumou v zbierke na opravu kostola.  

Poslanci na záver diskusie odporučili starostovi obce, aby zvážil návštevu u p. Tomáša 

Galisa Mons. doc. ThDr. PhD. – diecézného biskupa  žilinskej diecézy (za čo aj 

hlasovali) a vysvetlil mu stav, ktorý dlhodobo pretrváva v obci Kotešová v rámci 

spolupráce a že konanie tohto druhu správcu farnosti je zo strany obce ďalej 

neakceptovateľné, nakoľko orgány obce majú za to, že podpora a pomoc zo strany obce 

je nadštandardná a aj napriek tomu je tu nespokojnosť zo strany správcu farnosti. Na 

záver  je však potrebné aj uviesť, že v obci je  všeobecná nespokojnosť s konaním 

správcu farnosti voči potrebám občanov pre jeho spupný, arogantný a odmietavý prístup 

pri akejkoľvek požiadavke občanov a toto tiež nie je orgánom obce ľahostajné, nakoľko 

sa občania na obecnom úrade sťažujú. 

 

 

Hlasovanie: 

 

za:        7           proti:              0                  zdržali sa:      0 

 

 

 

 



13. Návrh na uznesenie 

 

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Peter Jandačka . 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, 26. 07. 2019                                                 ................................................... 

                                                                                                PhDr. Mgr. Peter Mozolík 

                                                                                                         starosta obce 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

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

 

 

 

Peter Jandačka       .................................................... 

 

 

Zapisovateľka: 

 

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

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené: 31.07.2019 

 

Zvesené:   15.08.2019                                             


