
ZÁPISNICA č. 7/2012 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotešovej,  konaného dňa 14.12.2012 

 

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 uznesenia 

6. Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy za dieťa materskej školy, školskej jedálne a školského klubu 

detí v Kotešovej 

7. Dodatok č. 2 k zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami obce 

Kotešová 

8. VZN č. 6/2012 obce Kotešová o udržiavaní čistoty verejných 

priestranstiev, komunikácií, chodníkov, zelene a o ochrane životného 

prostredia na území obce Kotešová 

9. VZN č. 7/2012 obce Kotešová o miestnych daniach 

10. VZN č. 8/2012 obce Kotešová o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady 

11. VZN č. 9/2012 obce Kotešová o nakladaní s odpadom a drobným 

stavebným odpadom 

12. Rozpočtové opatrenie č. 4/2012 

13. Vstup obce Kotešová do členstva OZ „MAS – pre rozvoj 

mikroregiónov Javorníky – Hričov“ 

14. Rôzne 

15. Diskusia 

16. Návrh na uznesenie 

17. Záver 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

 

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

starosta obce, ktorý privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva,  pani  Mgr. 

Máriu Mihokovú - riaditeľku ZŠ a MŠ v Kotešovej. Hlavná kontrolórka obce p. Jozefa 

Šipková sa ospravedlnila z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z funkcie hlavného 

kontrolóra v obciach, kde prerokúvali rozpočet obce. 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 JUDr. Petra Maslovského. 

 

 

 

 



3. Voľba návrhovej komisie 

 

Do návrhovej  komisie  starosta  obce navrhol poslancov Jozefa Rybárika a Ing. Jozefa 

Hlavoňa. Obecné zastupiteľstvo  schválilo návrh na zloženie návrhovej komisie. 

Hlasovanie: 

 

za:    8                 proti:      0                           zdržali sa:     0 

 

4. Schválenie programu rokovania 

 

Starosta obce predniesol poslancom obecného zastupiteľstva návrh programu rokovania 

obecného zastupiteľstva a zároveň navrhol zaradenie ďalšieho bodu programu VZN č. 

10/2012 Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Kotešová  za bod 

č. 11. Vyzval poslancov OZ na predloženie ďalších návrhov na  doplnenie alebo zmenu 

programu. Keďže poslanci OZ nemali ďalšie doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy, starosta 

obce dal hlasovať o navrhnutej zmene a predloženom návrhu programu zasadnutia ako 

celku.   

 

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 a konštatoval, že všetky uznesenia 

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

     

6. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2012 obce Kotešová o určení 

výšky dotácie na prevádzku a mzdy za dieťa materskej školy, školskej jedálne 

a školského klubu detí v Kotešovej. 

 

Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s Dodatkom č. 1 k VZN č. 

4/2012, ktoré  bolo schválené 11.02.2012. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia 

je určiť výšku poskytnutia a spôsob použitia dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa 

materskej školy, školskej jedálne, školského klubu detí a školského strediska záujmovej 

činnosti s právnou subjektivitou, zriadenej na území obce Kotešová, ktorej zriaďovateľom 

je obec Kotešová. Obec Kotešová poskytuje z rozpočtu obce Kotešová dotáciu pre tieto 

zložky v rámci originálnych kompetencií vo výške určenej v Programe č. 6 – vzdelávanie 

podľa schváleného Programového rozpočtu obce Kotešová na príslušný rok. Dodatok č. 1 

k tomuto VZN upravuje určenie výšky dotácie na ďalšie obdobie, nakoľko pôvodné VZN 

pojednávalo o určení výšky dotácie iba na rok 2012. Poslanci obecného zastupiteľstva 

hlasovaním schválili Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2012 a poverili starostu obce vydať toto 

VZN po zapracovaní Dodatku č. 1 v úplnom znení s účinnosťou od 01.01.2013. 

 

Hlasovanie: 

 

za:    8                    proti:      0               zdržali sa:     0     

 

 



7. Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Kotešová. 

 

Poslankyňa Ing. Elena Šuteková vysvetlila poslancom obecného zastupiteľstva obsah 

Dodatku č. 2 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami obce, kde sa upravuje 

rozsah niektorých kompetencií, na základe ktorých starosta obce môže rozhodnúť 

o zmene rozpočtu v priebehu roka presunom rozpočtovaných finančných prostriedkov 

medzi jednotlivými programami v rozsahu max. 2% bežných výdavkov, pričom nedôjde 

k zmene celkovej výšky výdavkovej časti rozpočtu. V príjmovej časti rozpočtu môže 

zapojiť do rozpočtu príjmy, ktoré sa ukážu ako novoobjavené a môže s nimi nakladať aj 

vo výdavkovej časti rozpočtu. Ďalej môže starosta obce rozhodnúť o zmene rozpočtu 

viazaním rozpočtových výdavkov v prípade, ak je ich krytie ohrozené neplnením 

rozpočtovaných príjmov alebo by neplnenie bežných príjmov mohlo narušiť vyrovnanosť 

bežného rozpočtu, pričom zostala povinnosť informovať OZ o rozpočtových opatreniach 

a ich rozsahu na najbližšom rokovaní OZ. Poslankyňa Ing. Šuteková zdôraznila, že 

nutnosť zapracovania takýchto zmien vychádza z doterajšej praxe a zavedené zmeny 

prispejú k operatívnejšiemu a lepšie vykonateľnému postupu pri nakladaní s finančnými 

prostriedkami obce. Poslanci obecného zastupiteľstva Dodatok č. 2 k Zásadám 

hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Kotešová schválili a zároveň poverili 

starostu obce vydaním Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Kotešová po 

zapracovaní dodatku č. 2 v úplnom znení s účinnosťou od 17. 12. 2012. 

 

Hlasovanie: 

 

      za:     8                   proti:      0                    zdržali sa:      0 

  

8. Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2012 obce Kotešová o udržiavaní čistoty 

verejných priestranstiev, komunikácií, chodníkov, zelene a o ochrane životného 

prostredia na území obce Kotešová. 

 

Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s obsahom VZN č. 6/2012. 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je v rámci právomoci obce a v súlade 

s platnými predpismi usmerňovať vytváranie a zabezpečovanie zdravého životného 

prostredia na území obce Kotešová. Nariadenie určuje všetkým obyvateľom 

i návštevníkom obce práva a povinnosti pri udržiavaní čistoty v obci, ochrane zelene 

a ostatných zložiek životného prostredia, užívaní verejného priestranstva a obecných 

komunikácií, chove hospodárskych  a domácich zvierat, ako aj povinnosti občanov pri 

dotváraní celkového vzhľadu obce. Starosta obce zároveň uviedol, že účelom tohto 

všeobecne záväzného nariadenia nie je obmedzovanie občanov, ale snaha o určenie 

základných pravidiel, ktoré prispejú k zlepšeniu estetického obrazu obce a skvalitneniu 

vzájomného spolunažívania obyvateľov obce. Poslanci obecného zastupiteľstva 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2012 obce Kotešová o udržiavaní čistoty verejných 

priestranstiev, komunikácií, chodníkov, zelene a o ochrane životného prostredia na území 

obce Kotešová hlasovaním schválili. 

 

 

Hlasovanie: 

 

za:       8                 proti:          0               zdržali sa:    0 

 

   



9. Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2012 obce Kotešová o miestnych daniach. 

 

Starosta obce vyzval Mgr. Alenu Babčanovú – pracovníčku obce poverenú správou 

miestnych daní na predloženie návrhu Všeobecne  záväzného nariadenia Obce Kotešová 

č. 7/2012 o miestnych daniach. Mgr. Alena Babčanová uviedla, že zmeny niektorých 

zákonov upravujúcich miestne dane, ako aj proces správy daní v priebehu roka 2012, si  

budú v priebehu roku 2013 vyžadovať okrem iného aj iný postup pri priznávaní, 

vyrubovaní a platení miestnych daní. Tieto zmeny boli premietnuté  do nového 

všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach, ktoré bude po pripomienkovom 

konaní a po schválení Obecným zastupiteľstvom v Kotešovej platiť od 1. januára 2013. 

Na základe vyššie uvedeného v krátkosti predniesla poslancom obecného zastupiteľstva 

zásadné zmeny, ktoré priniesla novela zákona zo dňa 29.11.2011 č. 460/2011 Z. z. 

a novela zo dňa 11. septembra 2012 , ktorými sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 582/2004 

Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady (účinnosť nadobudol 1.12.2012).  Následne predložila poslancom OZ návrh VZN 

č. 7/2012 o miestnych daniach, v ktorom sa hlavne zamerala na základné ročné sadzby 

dane, oslobodenia od jednotlivých druhov miestnych daní  resp. ich zníženia, vyrubenie 

miestnych daní jedným rozhodnutím a platenie miestnych daní.  

V rámci diskusie poslanci predniesli závery finančnej komisie, ktorá sa veľmi detailne 

zaoberala predloženým návrhom VZN, pričom bolo zhodnotené, že pri príprave návrhu 

bolo prioritne zohľadňované hľadisko primeranosti, pričom predloženým návrhom obec 

dospeje k stavu jednotnej  sadzby  dane za pozemky a zohľadnenie zákonných možností 

pri špeciálnych povoleniach. Taktiež zaznela výzva, že do budúcnosti  bude podstatne 

ostrejšie sledované správnosť a komplexnosť priznaných nehnuteľností, aby poctiví 

občania nemuseli doplácať zvyšovaním daní na nezodpovedných.  

Po diskusii k jednotlivým paragrafom VZN, starosta obce vyzval poslancov OZ na 

predloženie pozmeňujúcich návrhov k VZN. Pozmeňujúci návrh k §-u 7 písm. b) sadzba 

dane za psa predložil JUDr. Maslovský  v nasledovnom znení: 

b) „50,00 € za psa, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je právnická osoba alebo fyzická 

osoba vykonávajúca podnikateľskú činnosť.“ Starosta obce vyzval poslancov obecného 

zastupiteľstva na hlasovanie o tomto pozmeňujúcom návrhu. Poslanci obecného 

zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 

 

Hlasovanie: 

 

za:       9                  proti:         0                 zdržali sa:     0 

 

Po schválení pozmeňujúceho poslaneckého návrhu, starosta obce vyzval prítomných 

poslancov Obecného zastupiteľstva, aby hlasovali o  Všeobecne záväznom nariadení č. 

7/2012 o miestnych daniach ako celku. Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne 

uvedené VZN schválili. 

 

 Hlasovanie: 

 

za:        9                 proti:         0                 zdržali sa:    0 

 

 

 

 



10. Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2012 obce Kotešová o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

Starosta obce predniesol poslancom obecného zastupiteľstva návrh Všeobecne záväzného 

nariadenia č. 8/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady. Podľa platných úprav zákona je poplatok za komunálny odpad  daňou,  preto bolo 

potrebné podmienky tohto poplatku upraviť samostatným VZN. Toto všeobecne záväzné 

nariadenie určuje výšku poplatku, spôsob oznámenia poplatníka o počte osôb 

v domácnosti, spôsob vyrubenia a platenia poplatku a stanovenie podmienok pre vrátenie, 

zníženie a odpustenie poplatku. Sadzby poplatku za komunálny odpad zostávajú 

nezmenené. Poslanci Obecného zastupiteľstva v Kotešovej Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 8/2012 obce Kotešová o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady hlasovaním schválili. 

 

Hlasovanie:  

 

za:      9                    proti:       0                    zdržali sa:      0 

 

11. Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2012 obce Kotešová o nakladaní s odpadom 

a drobným stavebným odpadom. 

 

V súvislosti s novelou zákona č. 223/2001 o odpadoch starosta obce predniesol poslancom 

obecného zastupiteľstva návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2012 o nakladaní 

s odpadom a drobným stavebným odpadom, ktoré vychádza z VZN č. 3/2011 a bolo 

doplnené o zmeny vyplývajúce z novely zákona o odpadoch. Toto všeobecne záväzné 

nariadenie upravuje podrobnosti o nakladaní s komunálnym odpadom, o zbere a preprave 

odpadov,  o spôsobe separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálneho odpadu 

a vymedzuje práva a povinnosti občanov pri nakladaní s odpadom a drobným stavebným 

odpadom. Poslanec JUDr. Peter Maslovský podal poslanecký návrh na doplnenie tohto 

VZN a to v §-e 5, doplniť odsek 11 v nasledovnom znení: 

Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol 

umiestnený odpad v rozpore so zákonom č. 223/2001  Z. z. o odpadoch v znení neskorších 

noviel,  alebo týmto nariadením, je povinný to oznámiť bezodkladne obvodnému úradu 

životného prostredia a obci, v ktorých územnom obvode sa nehnuteľnosť nachádza.  

Ďalej poslanec JUDr. Peter Maslovský navrhol doplniť v §-e 12, písm. c) znenie: 

      c) nesplní oznamovaciu povinnosť uloženú mu v čl. 5, ods. 11,  

 

Starosta obce vyzval poslancov obecného zastupiteľstva na hlasovanie o tomto 

pozmeňujúcom návrhu. Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 

 

      Hlasovanie:  
 

za:      9                    proti:       0                    zdržali sa:      0 

 

Po schválení pozmeňujúceho poslaneckého návrhu, starosta obce vyzval prítomných 

poslancov Obecného zastupiteľstva, aby hlasovali o  Všeobecne záväznom nariadení č. 

9/2012 obce Kotešová o nakladaní s odpadom a drobným stavebným odpadom ako celku. 

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne uvedené VZN schválili. 

 

 



Hlasovanie:  
 

za:      9                    proti:       0                    zdržali sa:      0 

 

 

12. Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2012 obce Kotešová  zásady odmeňovania 

poslancov obecného zastupiteľstva obce Kotešová 

 

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva boli schválené 05.08.2010. Toto 

všeobecne záväzné nariadenie dopĺňa Zásady odmeňovania poslancov OZ v zmysle 

zákona o bod 6, ktorý vymedzuje kompetencie starostu obce odmeniť zástupcu starostu 

obce alebo povereného poslanca za mimoriadne plnenie úloh. Poslanec Prof. Ing. Jozef 

Jandačka PhD. podal poslanecký návrh na zmenu štylizácie vety v § 3 ods. 2 písm. a) 

v nasledovnom znení: 

a) „poslancovi poverenému vykonávať funkciu zástupcu starostu obce odmenu..“.  

 

Starosta obce vyzval poslancov obecného zastupiteľstva na hlasovanie o tomto 

pozmeňujúcom návrhu. Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 

 

Hlasovanie: 

 

za:        9                 proti:       0                     zdržali sa:    0 

 

Po schválení pozmeňujúceho poslaneckého návrhu, starosta obce vyzval prítomných 

poslancov Obecného zastupiteľstva, aby hlasovali o  Všeobecne záväznom nariadení č. 

10/2012 obce Kotešová Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce 

Kotešová ako celku. Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne uvedené VZN 

schválili. 

 

Hlasovanie:  
 

za:      9                    proti:       0                    zdržali sa:      0 

 

 

13. Rozpočtové opatrenie č. 4/2012 

 

Účtovníčka obce Daniela Hozáková oboznámila poslancov s rozpočtovým opatrením č. 

4/2012, ktoré je potrebné prijať. Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej schválilo 25.11.2011 

uznesením 72/2011 rozpočet na rok 2012. Rozpočtové opatrenie nadväzuje na zmeny, 

ktoré boli vykonané rozpočtovými opatreniami 1-3/2012. Rozpočtovým opatrením č. 

4/2012 dochádza k zmenám v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a to  zapracovaním 

menších čiastok v príjmoch, ktoré obec dostala, úprava rozpočtu v dôsledku 

neuskutočnenia niektorých projektov ako napr. rekonštrukcia kultúrneho domu, 

rekonštrukcia obecného rozhlasu, zníženie nákladov na projekt „Regenerácia centra 

obce“, nakoľko boli niektoré práce vykonané s nižšími nákladmi, ďalej presunmi 

finančných prostriedkov medzi jednotlivými programami na základe reálnych potrieb 

(služby, poštovné, PHM, stravné, poistenie) a navýšením výdavkov v niektorých 

programoch ako napr. kultúra (Hody 2012) a verejné osvetlenie. Plánované rozpočtové 

príjmy v roku 2012 vo výške 1 663 101,94 € týmto rozpočtovým opatrením sú upravené 

na 1 422 082,40 €. Plánované rozpočtové výdavky v roku 2012 vo výške 1 634 893,78 € 



sú návrhom rozpočtového opatrenia č. 4/2012 upravené na 1 367 612,20 €. Konečný 

rozpočet po 4. zmene v roku 2012 zostáva prebytkový vo výške 54 470,20 €. Poslanci 

obecného zastupiteľstva hlasovaním schválili rozpočtové opatrenie č. 4/2012. 
 

 

Hlasovanie:  

 

      za:   9                       proti:       0                    zdržali sa:      0 

 

 

14. Vstup obce Kotešová do členstva OZ „MAS – pre rozvoj mikroregiónov Javorníky – 

Hričov“ 

 

Starosta obce informoval poslancov o iniciatíve na vznik združenia „Miestna akčná 

skupina“, ktoré by združovalo obce Divina, Divinka, Dlhé Pole, Svederník, Bitarová, 

Ovčiarsko, Brezany, Dolný Hričov, Hlboké, Horný Hričov, Hričovské Podhradie, Hôrky, 

Kotešová Paštiná Závada, Peklina a Veľké Rovné. Toto združenie by sa ako mikroregión 

uchádzalo o prostriedky z fondov EÚ  a získané finančné prostriedky bude prerozdeľovať 

jednotlivým členom združenia.  Podmienkou vstupu do tohto združenia je, že obec musí 

mať ako partnera neziskovú organizáciu s právnou subjektivitou fungujúcou na území 

obce. Poslanec Prof. Ing. Jozef Jandačka PhD. sa spýtal či je možné, aby obecné 

zastupiteľstvo schvaľovalo vstup do ešte neexistujúceho združenia. Poslankyňa Ing. Elena 

Šuteková uviedla, že obecné zastupiteľstvo neschvaľuje vznik tohto združenia, ale iba 

vstup obce do takéhoto združenia. Starosta obce uviedol, že obec by z členstva v takomto 

subjekte určite profitovala, nakoľko je väčšia pravdepodobnosť získania finančných 

prostriedkov z EÚ pre rozvoj mikroregiónu ako pre samostatnú obec. Ďalej starosta obce 

uviedol, že jedinou neziskovou organizáciou s právnou subjektivitou na území obce je 

Obecný futbalový klub. Poslanec Prof. Ing. Jozef Jandačka PhD. ešte podotkol, že by bolo 

potrebné zvážiť, aby v názve združenia nebol uvádzaný názov obce ale iba názov regiónu, 

nakoľko toto menovanú obec zvýhodňuje. Poslanci obecného zastupiteľstva konštatovali, 

že je dôležité, aby obec využila všetky možnosti, ktoré by prispeli k rozvoju obce 

a súhlasia so vstupom obce Kotešová do OZ MAS – pre rozvoj mikrogeriónov Javorníky-

Hričov. 

 

      Hlasovanie:  

 

      za:     9                     proti:       0                    zdržali sa:      0 

 

15. Rôzne 

 

a) Organizačný poriadok obce Kotešová. 

 

Starosta obce informoval poslancov o zmenách organizačného poriadku s účinnosťou od 

01.12.2012, nakoľko nastala zmena pracovných náplní zamestnankýň na jednotlivých 

referátoch. Tieto zmene boli vykonané v nadväznosti na zmeny zákonov, platné od 

01.01.2012 a z dôvodu zavedenia nového softvéru „Urbis“. Poslanci obecného 

zastupiteľstva Organizačný poriadok obce Kotešová zobrali na vedomie.  

 

 

 



      Hlasovanie:  

 

      za:     9                     proti:       0                    zdržali sa:      0 

 

 

 

b) Správa o analýze príjmov a výdavkov rozpočtu Základnej školy s materskou 

školu v Kotešovej za rok 2012 

 

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou v Kotešovej predniesla poslancom 

obecného zastupiteľstva správu o analýze príjmov a výdavkov rozpočtu základnej školy 

s materskou školou v Kotešovej za rok 2012. Uviedla podrobnosti o financovaní 

jednotlivých stredísk. Z tejto správy vyplýva, že niektoré strediská obce sú v škole 

stratové, preto je potrebné hľadať riešenia tak, aby došlo k efektívnejšiemu  fungovaniu 

hlavne stratových stredísk a zvážiť primeranosť príjmovej časti vzhľadom na rozsah 

poskytovaných služieb. Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali túto správu na vedomie 

a zároveň zaviazali riaditeľku Základnej školy s materskou školou v Kotešovej Mgr. 

Máriu Mihokovú pripraviť návrh opatrení na konsolidáciu rozpočtu ako na strane 

príjmovej tak aj na strane  výdavkovej časti rozpočtu školy na rok 2013 v oblasti 

originálnych kompetencií.  

 

 

       Hlasovanie:  

 

       za:     9                     proti:       0                    zdržali sa:      0 

 

 

c) Návrh na rekonštrukciu ihriska v materskej škole. 

 

Pán Miroslav Hájek predložil obecnému zastupiteľstvu  návrh komponentov na 

vybavenie ihriska v areáli materskej školy. Ako zástupca rodičov odôvodnil tento návrh 

a uviedol, že pri výbere prihliadali predovšetkým na cenovú náročnosť, maximálnu 

využiteľnosť a životnosť zariadenia. Po zvážení všetkých podmienok sa vedenie 

materskej školy rozhodlo pre firmu SMAJLÍK zo Spišskej Novej Vsi, ktorá sa venuje 

distribúcii detských ihrísk vysokej kvality. Priložený materiál obsahuje rozpis 

jednotlivých komponentov, fotodokumentáciu a cenovú kalkuláciu. Celková cena na 

vybudovanie detského ihriska v materskej škole predstavuje sumu 3 343,00 €. Starosta 

obce uviedol, že obec má záujem riešiť vybudovanie detského ihriska v materskej škole, 

a to kombináciou financovania z viacerých zdrojov. 

 

 

16. Diskusia 

Bod diskusia bol bez dodatočných príspevkov. 

 

 

17. Návrh na uznesenie 

 

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ján Tichý. Poslanci  obecného   

zastupiteľstva  schválili   návrh   na   uznesenie,  z  ktorého vyplývajú jednotlivé   

Uznesenia obecného zastupiteľstva v Kotešovej. 



 

18. 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, 14. 12. 2012 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

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

 

JUDr. Peter Maslovský                                                       .................................................... 

                 

Zapisovateľka: 

 

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


