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UZNESENIA č. 51 - 67/2013 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotešovej, 

konaného dňa 29. novembra 2013 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 51/2013 

Schválenie programu zasadnutia OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  

1. schvaľuje 

a) program zasadnutia OZ   

b) zloženie návrhovej komisie  

 

Uznesenie č. 52/2013 

Kontrola plnenia uznesení 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

    1.     berie na vedomie 

            a) stanovisko starostu obce o stave  plnenia uznesení 

Uznesenie č. 53/2013 

Rozpočtové opatrenie obce Kotešová č. 3/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  

1. schvaľuje      

a)  pozmeňujúci návrh v Programovom rozpočte obce Kotešová na roky 2013 – 2015 
v programe č. 6 – vzdelávanie 

b)  rozpočtové opatrenie obce Kotešová č. 3/2013 

 

Uznesenie č. 54/2013  

Programový rozpočet obce Kotešová na roky 2014 - 2016 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

1.   berie na vedomie 

      a) odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu Programového   

          rozpočtu obce Kotešová na roky 2014 - 2016 

2. schvaľuje 

a)  zmeny v Programovom rozpočte obce Kotešová na  roky 2014 - 2016 na strane   

     príjmov a výdavkov predložené finančnou komisiou 

b) Programový rozpočet obce Kotešová na roky 2014 - 2016  



Uznesenie č. 55/2013 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2014 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

       1.  schvaľuje 

            a) Plán  kontrolnej činnosti na 1. polrok 2014 

       2.  poveruje 

 b) hlavnú kontrolórku   vykonať    kontroly   v zmysle  schváleného Plánu kontrolnej         

               činnosti na 1. polrok 2014 

 

Uznesenie č. 56/2013 

Dodatok č. 1 ku Všeobecnému záväznému nariadeniu obce Kotešová č. 8/2012 o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  

1.  schvaľuje 

a) Dodatok č. 1 ku Všeobecnému záväznému nariadeniu obce Kotešová č. 8/2012 
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  

      2.  poveruje starostu obce 

a) vydať Všeobecne záväzne nariadenie obce Kotešová č. 8/2012 o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady po zapracovaní dodatku č. 1 v úplnom 
znení s účinnosťou od 1. 1. 2014 

 

Uznesenie č. 57/2013 

Dodatok č. 1 ku Všeobecnému záväznému nariadeniu obce Kotešová č. 9/2012 o nakladaní 
s odpadom a drobným stavebným odpadom 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

       1.   schvaľuje 

a) Dodatok č. 1 ku Všeobecnému záväznému nariadeniu obce Kotešová č. 
9/2012 o nakladaní s odpadom a drobným stavebným odpadom 

       2.   poveruje starostu obce 

  a)   vydať Všeobecne záväzne nariadenie obce Kotešová č. 9/2012 o nakladaní s odpadom 
a drobným stavebným odpadom po zapracovaní dodatku č. 1 v úplnom znení 
s účinnosťou od 1. 1. 2014 

 



Uznesenie č. 58/2013 

Všeobecne záväzne nariadenie obce Kotešová č. 3/2013 o Prevádzkovom poriadku pohrebísk 
a domu smútku obce Kotešová 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

       1.   schvaľuje 

a) zmenu §-u 2 ods. 4, VZN 3/2013 – „ Na základe oznámenia pozostalých 
prevádzkovateľovi pohrebísk – Obec Kotešová, môže činnosti  definované v § 3ods. 1 
tohto VZN vykonávať aj iná oprávnená fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická 
osoba, za podmienok dodržiavania ustanovení zákona č. 131/2010 o pohrebníctve ako 
aj tohto VZN.“ ...“ 

b) doplnenie §-u 3 ods. 1, písm. e),  VZN 3/2013 -  „zodpovedá za vzniknuté škody 
spojené s výkonom jeho činnosti na pohrebiskách“  

c) Všeobecne záväzne nariadenie obce Kotešová č. 3/2013 o Prevádzkovom poriadku 
pohrebísk a domu smútku obce Kotešová 

Uznesenie č. 59/2013  
 
Územný plán obce Kotešová  
 
Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

1. prerokovalo 
 
a) zmeny a doplnenie Územného plánu obce Kotešová, schváleného Obecným 
zastupiteľstvom v Kotešovej zo dňa 19. 6. 2009, číslo uznesenia 17/2009 
 

2. potvrdzuje schválený zámer zaradiť na dopracovanie Doplnku a zmien 
 
a) v rámci Územného plánu obce Kotešová, schváleného Obecným zastupiteľstvom 
v Kotešovej zo dňa 19. 6. 2009, číslo uznesenia 17/2009 za účelom podania žiadosti 
o poskytnutie dotácie na spracovanie Územného plánu obce Kotešová nasledovné zmeny 
a doplnenie územného plánu: 
1.Lokalita „L„ na Bukovej , 
2.Lokalita „4“ Podlú čie 
3.Lokalita „A“  zmena z občianskej vybavenosti na individuálnu bytovú výstavbu 
4.Lokalita Záhumnie za p. Jurajom Chrumkom v jednom rade 
5.Lokalita Nivy „A“ a „C“ zmena z individuálnej bytovej výstavby a občianskej 

vybavenosti na výstavbu bytových domov, sociálnych zariadení a občianskej vybavenosti. 
      

 3.  poveruje  
           a)  starostu     obce    vypracovať    žiadosť   o  dotáciu na spracovanie Územného plánu obce   
                Kotešová v rozsahu navrhovaných zmien na rok 2014 
 

4. schvaľuje 

a) že  proces  obstarávania a schvaľovania  územno-plánovacej dokumentácie potrvá 
najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie. 

 



 
Uznesenie č. 60/2013  
 
„Projekt obnovy dediny 2014 – Zelená dedina“ 
 
Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 
 
      1.   schvaľuje   

 a) „projekt Obnovy dediny 2014 – Zelená dedina“ v celkovej sume 5000.-€  s 5 %   
spoluúčasťou obce a vypracovaním projektu vo výške 400.-€, s umiestnením v areáli 
Základnej školy s materskou školou Kotešová 

 
2.  poveruje  

 
           a)  starostu     obce    vypracovať    žiadosť   na   uvedený  projekt a zapracovanie finančných   

prostriedkov  do rozpočtu na strane príjmov a výdavkov v Programovom rozpočte obce 
Kotešová na rok 2014 

 
Uznesenie č. 61/2013 

Eugen Minarčík a manželka Mgr. Zuzana Minarčíková, 013 61 Kotešová 600 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

1. schvaľuje 
 

a) prebytočnosť  nehnuteľného  majetku, vedeného na LV č. 2226  a  to,  pozemku   
� parc. č. C-KN  č.  1487/15 zastavané plochy a nádvoria o výmere 114 m2,   
� parc. č. C-KN  č.  1487/16 zastavané plochy a nádvoria o výmere 7 m2,  
� parc. č. C–KN č. 979/1 záhrady o výmere 22 m2,  
� parc. č. C–KN 1012/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 82 m2,  
� parc. č. C-KN č. 1014/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2,  
� parc. č. C-KN č. 1014/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 28 m2,  ktoré vznikli 

na základe geometrického plánu č. 2/2013, vyhotoveného Ing. Františkom Smatanom 
zo dňa 20. 9. 2013, úradne overeného Okresným úradom, katastrálny odbor, Ing. 
Jana Šebeňová, zo dňa 10. 10. 2013 pod číslom 304/13 a   

 

b) spôsob jeho  prevodu - odpredaj, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na  ktorého 
schválenie je  potrebná  3/5  väčšina  všetkých  poslancov  v zmysle §-u 9a, ods. 8, písm.  
e),   zákona  č. 138/1991  Zb.  o majetku   obce kupujúcemu  občanovi   Eugen Minarčík 
a manželka Zuzana, Kotešová 600 

 

c) za  týchto podmienok: 



• Cena za odpredaj uvedených parciel je stanovená v  zmysle VZN č. 5/2008 na 
základe vypracovaného znaleckého posudku - Znalecká organizácia PBT, s.r.o., ul. 
Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina, číslo znaleckého posudku 55/2013 nasledovne: 

C-KN   č.  1487/15 zastavané plochy a nádvoria o výmere 114 m2= 114*1,72.-€ za 1/m2=196,08.-€ 
C-KN   č.  1487/16 zastavané plochy a nádvoria  o výmere 7 m2= 7*3,62.-€ za 1/m2=25,34.-€ 
C–KN  č.    979/1 záhrady o výmere 22 m2= 22*1.91.-€ za 1/m2=42,02.-€ 
C–KN  č.  1012/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 82 m2=82*1.91.-€ za 1/m2=156,62.-€ 
C-KN   č.  1014/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2=6*1.91.-€ za 1/m2=11,46.-€ 
C-KN   č.  1014/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 28 m2=28*1.91.-€ za 1/m2=53,48.-€  
v celkovej sume 485,00.-€.  
Náklady spojené so zavkladovaním na správe katastra znáša kupujúci, ako aj náklady 
spojené s vybavením zmeny druhu pozemku v zmysle platného geometrického plánu, ktoré 
sú podmienkou na uzatvorenie kúpnej zmluvy. 

 

d) Prípad hodný osobitného zreteľa je v tom, že tento majetok bol v minulosti dlhodobo 
využívaný žiadateľmi, ktorí ho v dobrej viere užívali ako svoj na potreby parkovania 
osobného motorového vozidla na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Obce 
Kotešová pričom predmetné nehnuteľnosti  upravovali a udržiavali a v značnej miere aj do 
nich  investovali, čím ich stabilizovali a zároveň  zhodnotili  a  bude aj naďalej slúžiť na 
uvedené účely.  

 

e) prenájom pozemku v súlade s článkom 5 ods. 1 písm. b) VZN č. 1/2010 Zásad hospodárenia 
s majetkom obce Kotešová parc. C-KN č. 1013/1 vodné plochy o výmere 91m², evidovanej 
na LV č. 2226 –  obec Kotešová, ďalej parcely C-KN č. 1014/4 ostatné plochy o výmere 
12m², C-KN č. 1487/13 zastavané plochy a nádvoria o výmere 6m², ktoré vznikli na základe 
geometrického plánu č. 2/2013, vyhotoveného Ing. Františkom Smatanom zo dňa 20. 9. 
2013, úradne overeného Okresným úradom, katastrálny odbor, Ing. Jana Šebeňová, zo dňa 
10. 10. 2013 pod číslom 304/13 na dobu do 31. 12. 2063 za celkovú sumu prenájmu 1,00 €.  
Na uvedených parcelách sa zakazujú vykonávať akékoľvek stavebné úpravy bez súhlasu 
vlastníka Obec Kotešová a nájomca je povinný sa o prenajatý priestor riadne starať  
a udržiavať  ho priebežným čistením, aby bol priechodný.  

Náklady spojené so zavkladovaním na správe katastra znáša kupujúci, ako aj náklady 
spojené s vybavením zmeny druhu pozemku v zmysle platného geometrického plánu, ktoré 
sú podmienkou na uzatvorenie kúpnej zmluvy. 

Uznesenie č. 62/2013 

Bc. Mariana Bárdyová, Kotešová 599 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

      1.   schvaľuje 
 

a) prebytočnosť  nehnuteľného  majetku, vedeného na LV č. 2226  a  to  pozemku parc. č.  C - 
KN   č.  1487/12,  ostatné plochy o výmere 56 m2, ktorá vznikla na základe geometrického 



plánu č. 54/2013, vyhotoveného Ing. Mariánom Forbachom zo dňa 11. 10. 2013, úradne 
overeného Okresným úradom, katastrálny odbor, Ing. Jana Šebeňová, zo dňa 18. 10. 2013 
pod číslom 321/13 a  

 
b) spôsob jeho prevodu  - odpredaj, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na  ktorého 

schválenie je  potrebná  3/5  väčšina  všetkých  poslancov  v zmysle §-u 9a, ods. 8, písm.  e),   
zákona  č. 138/1991  Zb.  o majetku   obce kupujúcemu  občanovi -  Bc. Mariana Bárdyová   
 

c) za týchto podmienok -   cenu  stanovenú  v  zmysle VZN č. 5/2008  -  do 100 m2  - 4,- €/m2. 
Celková cena je 224,00 €. Náklady spojené so zavkladovaním na katastrálnom odbore znáša 
kupujúci, ako aj náklady spojené s vybavením zmeny druhu pozemku v zmysle platného 
geometrického plánu, ktoré sú podmienkou na uzatvorenie kúpnej zmluvy.  

d) Prípad hodný osobitného zreteľa je v tom, že tento majetok bol v minulosti dlhodobo 
využívaný rodičmi žiadateľky, ktorí ho v dobrej viere užívali ako svoj na potreby 
parkovania osobného motorového vozidla na základe predchádzajúceho písomného súhlasu 
Obce Kotešová a bude aj naďalej slúžiť na uvedené účely.  
 

Uznesenie č. 63/2013 

Jozef Hariš, Kotešová 350 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

     1.   schvaľuje 
 

a) prebytočnosť  nehnuteľného  majetku vedeného na LV č. 1 a  to pozemku  parc. č.   C - KN   
č.  388/5,  záhrada o výmere 90 m2, ktorá vznikla na základe geometrického plánu č. 
47353210-7/2013, vyhotoveného Ing. Jánom Lapinom zo dňa 25. 9. 2013, úradne overeného 
Okresným úradom, katastrálny odbor, Ing. Jana Šebeňová, zo dňa 2. 10. 2013 pod číslom 
294/13 a 

 
b) spôsob jeho prevodu – odpredaj,  ako prípad hodný osobitného zreteľa, na  ktorého 

schválenie je  potrebná  3/5  väčšina  všetkých  poslancov  v zmysle §-u 9a, ods. 8, písm.  e),   
zákona  č. 138/1991  Zb.  o majetku   obce  kupujúcemu  -  Jozef Hariš a manželka Eva 
Harišová, Kotešová 350,  

 
c) za týchto podmienok  -   cenu  stanovenú  v  zmysle VZN č. 5/2008  -  do 100 m2  - 4,- €/m2. 

Celková cena je 360,00.- €.  Náklady spojené so zavkladovaním na správe katastra znáša 
kupujúci. 

  
d) prípad hodný osobitného zreteľa je v tom, že tento majetok bol v minulosti dlhodobo 

využívaný rodičmi žiadateľa, ktorý ho v dobrej viere užívali ako svoj,   pričom až pri 
usporadúvaní dedičského konania bol tento majetok identifikovaný ako obecný. Rozhodným 
faktorom je, že k pozemku nie je možnosť prístupu a je obkľúčený pozemkami žiadateľa. Ide 
o vysporiadanie dlhodobo neriešeného problému, ktoré je prospešné pre všetky zmluvné 
strany.  



 

Uznesenie č. 64/2013 

Jaroslav Bujný, Kotešová 352 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

1.   schvaľuje 
a) prebytočnosť  nehnuteľného  majetku vedeného na LV č. 1  a  to pozemku  parc. č.   C - KN   
č.  388/1,  záhrada o výmere 91 m2, ktorá vznikla na základe geometrického plánu č. 
47353210-7/2013, vyhotoveného Ing. Jánom Lapinom zo dňa 25. 9. 2013, úradne overeného 
Okresným úradom, katastrálny odbor, Ing. Jana Šebeňová, zo dňa 2. 10. 2013 pod číslom 
294/13 a  

 
b) spôsob jeho prevodu - odpredaj, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na  ktorého schválenie 

je  potrebná  3/5  väčšina  všetkých  poslancov  v zmysle §-u 9a, ods. 8, písm.  e),   zákona  
č. 138/1991  Zb.  o majetku   obce kupujúcemu  - Jaroslav Bujný a manželka Daniela Bujná, 
rod. Harišová, Kotešová 350,   

 
c) za  týchto podmienok - cenu  stanovenú  v  zmysle VZN č. 5/2008  -  do 100 m2  - 4,- €/m2. 

Celková cena je 364,00.- €.  Náklady spojené so zavkladovaním na správe katastra znáša 
kupujúci. 

 
d) Prípad hodný osobitného zreteľa je v tom, že tento majetok bol v minulosti dlhodobo 

využívaný rodičmi žiadateľa, ktorý ho v dobrej viere užíval ako svoj,   pričom až pri 
usporadúvaní dedičského konania bol tento identifikovaný ako obecný. Rozhodným 
faktorom je, že k pozemku nie je možnosť prístupu a je obkľúčený pozemkami žiadateľa. Ide 
o vysporiadanie dlhodobo neriešeného problému, ktoré je prospešné pre všetky zmluvné 
stravy.  
 

Uznesenie č. 65/2013 

Jozefína Fialová, Kotešová 631 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

1.   schvaľuje 
 

a) prebytočnosť  nehnuteľného  majetku vedeného na LV č. 1  a to pozemku  parc. č.   C - KN   
č.  868/1,  orná pôda o výmere  178 m2, evidovaného na LV č. 1 Obec Kotešová a parc. C-
KN č. 869/1 orná pôda o výmere  497 m2, ktorá vznikla na základe geometrického plánu č. 
36418897-257/2013, vyhotoveného Ing. Milanom Kubáňom zo dňa 18. 10. 2013, úradne 
overeného Okresným úradom, katastrálny odbor, Ing. Jana Šebeňová, zo dňa 24. 10. 2013 
pod číslom 330/13 a 

 
b) spôsob jeho prevodu -  odpredaj, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na  ktorého 

schválenie je  potrebná  3/5  väčšina  všetkých  poslancov  v zmysle §-u 9a, ods. 8, písm.  e),   



zákona  č. 138/1991  Zb.  o majetku   obce  kupujúcemu - občanovi   Jozefíne Fialovej, 
Kotešová 631,   

 
c) za týchto podmienok -  cenu  stanovenú  v čase prvého schválenia Obecným zastupiteľstvom 

v Kotešovej uznesením č. 12/2008, zo dňa 30. 4. 2008 -  nad  100 m2  - 10,00.-€/m2.  
Celková cena je 6750,00.-€. Náklady spojené so zavkladovaním na správe katastra znáša 
kupujúca. 

 
d) Prípad hodný osobitného zreteľa je v tom, že tento majetok bol v minulosti dlhodobo 

využívaný žiadateľkou, ktorá ho v dobrej viere užívala ako svoj, Obecné zastupiteľstvo 
v Kotešovej uznesením č. 12/2008 zo dňa 30. 4. 2008 schválilo odpredaj uvedených parciel 
za sumu 300.-Sk/m2, avšak do dnešného dňa nebol tento chválený prevod majetku 
zrealizovaný kúpnou zmluvou medzi Obcou Kotešová a p. Jozefínou Fialovou a prevodom 
na Okresnom úrade, katastrálnom odbore v Bytči.  
 
 

Uznesenie č. 66/2013 

Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Kotešovej na rok 2014 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

1. berie na vedomie 

a) harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Kotešovej na rok 2014 s 
nasledovným rozpisom zasadaní:  

• 14. 2. 2014,  
• 25. 4. 2014,  
• 20. 6. 2014,  
• 12. 9. 2014,  
• 14. 11. 2014.  

 

Uznesenie č. 67/2013 

Žiadosti občanov – Dominik Vlčák a manželka Alena – predĺženie nájmu rod. domu č. 
432 v obci Kotešová u maloletého Jozefa Veizera 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

        1.  schvaľuje 

a)  predĺženie nájomnej zmluvy medzi Jozefom Veizerom, zastúpeným Obcou Kotešová 
a manželmi Dominikom a Alenou Vlčákovými na rok 2014 za podmienok uvedených 
v zmluve bez navýšenia nájomného  s termínom od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014 

 

                 ––––––––––––––––––––––––––––    
                                     PhDr. Mgr. Peter Mozolík 

                                                                                                               starosta obce  


