
ZÁPISNICA č. 4/2021 

 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotešovej,  konaného dňa 22.10.2021 

 

 

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. 

5. Kontrola plnenia uznesení.  

6. Schválenie uznesenia per rollam – Memorandum o spolupráci obce Kotešová 

s mestom Žilina v rámci kandidatúry na Európske Hlavné Mesto Kultúry 2026 

7. Rozpočtové opatrenie starostu obce  č. 8/2021 

8. Rozpočtové opatrenie obce Kotešová č. 9/2021 

9. Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Kotešová 

10. Odpredaj nehnuteľného majetku občanom, organizácii  

11. Rôzne 

12. Diskusia 

13. Návrh na uznesenie 

14. Záver 

 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

 

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Kotešovej otvoril starosta obce PhDr. Mgr. Peter 

Mozolík, ktorý privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva a hlavnú 

kontrolórku obce p. Jozefu Šipkovú. Mgr. Katarína Kasemová - riaditeľka ZŠ a MŠ 

v Kotešovej, poslanec Mgr. Jozef Bujný, Ján Tichý, Miroslav Hájek a poslankyňa Anna 

Melotová sa ospravedlnili z dôvodu PN a z dôvodu plnenia iných povinností. Rokovanie 

obecného zastupiteľstva viedol starosta obce PhDr. Mgr. Peter Mozolík 

 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

 

Starosta obce určil za zapisovateľku Lýdiu Frolovú. Za overovateľov zápisnice určil Ing. 

Elenu Šutekovú a Jaroslava Hozáka. 

 

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. Zároveň vyzval poslancov 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.  

 

 

Hlasovanie:  

 

za:          5            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. Schválené zámery odpredajov majetku budú pokračovať schvaľovacím 

procesom na tomto zasadnutí. Informáciu o plnení uznesení zobralo obecné zastupiteľstvo  

na vedomie.  

 

Hlasovanie:  

   

za:          5            proti:        0             zdržali sa:       0 

 

6. Schválenie uznesenia per rollam – Memorandum o spolupráci obce Kotešová 

s mestom Žilina v rámci kandidatúry na Európske Hlavné Mesto Kultúry 2026 

 

Dňa 14.09.2021 poslanci obecného zastupiteľstva schválili uznesenie per rollam 

o spolupráci obce Kotešová s mestom Žilina, nakoľko toto uznesenie bolo nevyhnutné 

poslať na mesto Žilina do konca septembra. Mesto Žilina kandiduje na titul Európske 

hlavné mesto kultúry 2026. Obec Kotešová ako aj okolité obce môžu z tohto projektu 

profitovať v rôznych oblastiach kultúry a cestovného ruchu. Poslanci obecného 

zastupiteľstva túto skutočnosť hlasovaním zobrali na vedomie a potvrdili jeho platnosť. 

 

 

Hlasovanie:  

   

za:            5          proti:         0            zdržali sa:       0 

 

 

 

7. Rozpočtové opatrenie starostu obce Kotešová č. 8/2021 

 

Pracovníčka obce p. Bujná oboznámila poslancov s rozpočtovým opatrením č. 8/2021. 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej schválilo dňa 10.12.2020 uznesením č. 73/2020 

rozpočet na rok 2021, ktorý bol zostavený ako prebytkový vo výške 39 402,58  €. 

Rozpočtovým opatrením č. 8/2021 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  dotácia škola, matrika, 

knižnica a príjmov za prenájom hrobových miest. Ďalej definuje zmeny rozpočtu 

navýšením, príp. znížením výšky pôvodne rozpočtovaných finančných prostriedkov 

v programoch všeobecný materiál, školenia, údržba zelene, výpočtová technika, palivá, 

údržba budov. Plánované rozpočtové príjmy v roku 2021 boli upravené na 1 774926,89 €, 

plánované rozpočtové výdavky v roku 2021 boli upravené na 1 744 172,52 €, konečný 

rozpočet po 8. zmene v roku 2021 zostáva prebytkový vo výške  30 754,37 €. Poslanci 

obecného zastupiteľstva Rozpočtové opatrenie č. 8/2021 hlasovaním zobrali na vedomie. 

 

 

Hlasovanie: 

 

       za:         5               proti:          0              zdržali sa:      0 

 

 

 

8. Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 9/2021 

 

Andrea Bujná pracovníčka obce oboznámila poslancov s rozpočtovým opatrením č. 

9/2021. Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej schválilo dňa 10.12.2020 uznesením č. 

73/2020 rozpočet  na rok 2021, ktorý bol zostavený  ako prebytkový  vo výške 39 402,58  

€. Rozpočtovým opatrením č. 9/2021 dochádza k zmenám kapitálových výdavkov 

v programe investície –  na športovo-oddychovú zónu a opravu sietí na ihrisku v areáli 

ZŠ. Rozpočet základnej školy bol upravený o sumu 2 000,00 €. Plánované rozpočtové 

príjmy v roku 2021 boli upravené na 1 774 926,89 €, plánované rozpočtové výdavky v 

roku 2021 boli upravené na 1 774 042,35 €.  Rozpočet po 9. zmene  rozpočtu v roku 2021 

zostáva prebytkový vo výške 884,54 €. Tento bod programu bol prerokovaný aj na 

finančnej komisii, ktorá odporučila obecnému zastupiteľstvu  Rozpočtové opatrenie č. 

9/2021 schváliť. Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovaním schválili rozpočtové 

opatrenie obce Kotešová č. 9/2021. 

 

Hlasovanie:  

   

za:       5              proti:           0           zdržali sa:       0 

 

 

9. Odpredaj nehnuteľného majetku občanom 

 

 

a) Žiadosti organizácie – Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 

010 47 Žilina 

 

Stredoslovenská distribučná, a. s. žiada obec ako vlastníka nehnuteľnosti o vysporiadanie 

majetkových vzťahov k  novo vzniknutej parcele C-KN č. 2065/10, ostatná plocha o 

výmere 5 m2, ktorá vznikla z pôvodnej  parcely E-KN 2480/2, evidovaná na LV č. 2226 

vo  vlastníctve obce Kotešová na základe vyhotoveného geometrického plánu. Na 

uvedenej parcele je v rámci stavby „10902 – Kotešová – Sedliská: rozšírenie NNK“ 

umiestnené energetické zariadenie vo vlastníctve SSE, a.s. Predpokladaná kúpna cena 

bola stanovená na základe znaleckého posudku vo výške 82,45 €. Poslanci obecného 



zastupiteľstva hlasovaním schválili trvalú prebytočnosť majetku o výmere 5 m2 a zámer 

odpredaja uvedeného majetku v prospech žiadateľa. 

 

      Hlasovanie: 

 

za:         5               proti:         0           zdržali sa:           0                 

 

 

b) Žiadosti organizácie – Packeta Slovakia, s.r.o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 

Bratislava 

 

Spoločnosť Packeta Slovensko, ktorá doručuje balíky, žiada obec o prenájom pozemku na 

umiestnenie svojho výdajného miesta – tzv. Z-BOXu, ktorý bude dostupný nepretržite. 

Ide o samoobslužný automat, slúžiaci k vydávaniu zásielok. Z-BOX na svoju prevádzku 

využíva slnečnú energiu zo solárnych panelov. Uvedené zariadenie by bolo umiestnené na 

parcele E-KN č. 1363/3 vo vlastníctve obce Kotešová čo je pri pohostinstve „Hozák“. 

Predpokladaná výška nájomného je 10,- € ročne. Poslanci obecného zastupiteľstva 

hlasovaním schválili prenájom časti uvedeného majetku za účelom umiestnenia výdajného 

zariadenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
 

      Hlasovanie: 

 

za:          5              proti:         0           zdržali sa:             0              

 

 

10. Prerokovanie pozastaveného uznesenia č. 56/2021 k Zmene a Doplnku č. 3 – ÚPN-O 

Kotešová 

 

Uznesenie č. 56/2021 k Zmene a Doplnku č. 3 – ÚPN - O Kotešová zo dňa 27.08.2021, 

ktoré bolo pozastavené starostom obce v zmysle § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení bolo potrebné prerokovať a potvrdiť poslancami obecného 

zastupiteľstva do troch mesiacov od jeho schválenia trojpätinovou väčšinou hlasov 

všetkých poslancov, aby bolo platné. Keďže boli prítomní iba piati poslanci OZ, neboli 

uznášaniaschopní pre tento akt hlasovania a  tým pádom podmienka na jeho potvrdenie 

nebola splnená a Uznesenie č. 56/2021 stratilo platnosť. Bod Rokovanie o Zmene a 

Doplnku č. 3 k  Územnému plánu obce Kotešová bude opätovne prerokovaný na 

zasadnutí OZ v decembri a bude k nemu prijaté nové uznesenie. Na pozvanie starostu sa 

rokovania zúčastnil p. Rudol Staník, ktorý poslancom OZ odprezentoval zámer 

vybudovania Zariadenia pre seniorov v časti obce Buková, ktorému prítomní poslanci 

kládli doplňujúce otázky, na ktoré dostali od p. Staníka odpovede týkajúce sa samotného 

projektu – vybudovanie Zariadenia pre seniorov ale aj záležitostí súvisiacich 

s dobudovaním dopravnej infraštruktúry (mostné napojenie cez rieku Rovňanku) ale aj 

nevyhnutnou prekládkou technickej infraštruktúry.  

 

  

 

 

 

 



11. Rôzne 

 

a) Príprava programového rozpočtu na roky 2022, 2023, 2024 

 

Starosta obce informoval poslancov o tom, že v súčasnosti sa pripravuje programový 

rozpočet na nadchádzajúce roky a vyzval poslancov na podanie prípadných návrhov 

k tvorbe rozpočtu. Poslanci obecného zastupiteľstva túto informáciu zobrali na vedomie. 

 

 

b) Odpredaj ramenového reťazového nosiča kontajnerov – pozastavenie predaja 

 

Starosta obce informoval poslancov o tom, že predaj ramenového reťazového nosiča 

kontajnerov je pozastavený, nakoľko pred nedávnom zakúpený nový nosič má poruchu 

a je v rámci reklamácie v servise. Poslanci OZ uvedenú informáciu zobrali na vedomie. 

 

      

c) Projekt cyklotrasy v obci Kotešová 

 

Starosta obce informoval poslancov o tom, že projekt Zvýšenie atraktivity a prepravnej 

kapacity nemotorovej dopravy vybudovaním cyklotrasy v obci Kotešová už bol podaný. 

Predstavil poslancom projektovú dokumentáciu a smerovanie trasy. Poslanci obecného 

zastupiteľstva uvedenú informáciu zobrali na vedomie. 

 

 

 

d) Cyklotrasa Žilina – Považská Teplá – 2. etapa, úsek Kotešová - Bytča, zmena 

trasy 

 

Starosta obce informoval poslancov o tom, že plánovaná druhá etapa cyklotrasy zo Žiliny 

do Považskej Teplej, ktorú bude realizovať ŽSK a ktorá by mala pokračovať od p. Jána 

Tichého smerom do tunela a okolo ihriska do Bytče, bude zmenená a pôjde na lávku pre 

peších a okolo hrádze popod most cesty II/507 s pokračovaním poza kanál po ceste 

v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku až na starý most v Bytči ponad kanál, 

pričom tam sa už napojí na pôvodný projekt cyklotrasy. Na základe vykonanej štúdie, 

bude potrebné opraviť lávku pre peších ponad kanál, pričom oprava tejto lávky sa bude 

pohybovať v hodnote 200 až 300 tis. eur. Poslanci obecného zastupiteľstva túto 

informáciu zobrali na vedomie. 

 

 

e) Zvýšenie nájmu za prenájom priestorov v budove obecného úradu 

 

Starosta obce informoval poslancov, že obec plánuje zvýšenie nájmov za poskytovanie 

priestorov v budove obecného úradu a to rovnako subjektom, ktoré sú v tejto budove 

v dlhodobom nájme ako aj verejnosti za poskytovanie priestorov na individuálne oslavy. 

Nájomné je potrebné navýšiť z dôvodu neustáleho nárastu cien energií. K tomuto bude 

pripravený dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu, ktoré určuje poplatky za 

prenájom priestorov. Uvedené zvýšenie nájmov je ovplyvnené zvyšovaním energii v SR 

od 1. 1. 2021. Dodatok bude predmetom schvaľovania na ďalšom zasadnutí OZ. 

 

 



12. Diskusia 

 

a) Pán Jaroslav Hozák tlmočil požiadavku na vyčistenie potoka na Bukovej pri 

predajni Koruna. Uvedený potok bude v najbližšej dobe vyčistený. 

 

 

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. 

 

 

18. Záver 

 

Nakoľko boli všetky body programu rokovania OZ vyčerpané a poslanci obecného 

zastupiteľstva nemali viac otázok a pripomienok,  starosta obce PhDr. Mgr. Peter Mozolík 

poďakoval poslancom a ostatným prítomným za účasť  a rokovanie Obecného 

zastupiteľstva v Kotešovej vyhlásil za ukončené.  

 

 

 

 

 

V Kotešovej dňa  22. 10. 2021                                                  ................................................... 

                                                                                                      PhDr. Mgr. Peter Mozolík 

                                                                                                              starosta obce 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

 

 

Ing. Elena Šuteková                                                              .................................................... 

 

 

 

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

           

 

Zapisovateľka: 

 

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

 
 

 

 

 

Vyvesené: 26.10.2021 

Zvesené:   10.11.2021 


