ZÁPISNICA č. 1/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotešovej, konaného dňa 22.02.2019
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. Zloženie sľubu novozvoleného poslanca
7. Voľba zástupcu starostu obce Kotešová
8. Doplnenie komisií OZ Kotešová
9. Hodnotiaca správa rozpočtu za rok 2018
10. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018
11. Rozpočtové opatrenie starostu obce Kotešová č. 9/2018
12. Rozpočtové opatrenie obce Kotešová č. 1/2019
13. Súhrnná správa o vykonaní inventarizácie majetku obce Kotešová 2018
14. Štatút obce Kotešová
15. Všeobecné záväzné nariadenie obce Kotešová č. 1/2019 o používaní zábavnej
pyrotechniky na území obce Kotešová
16. Všeobecné záväzné nariadenie č.2/2019 o udržiavaní čistoty verejných priestranstiev,
komunikácií, chodníkov, zelene a o ochrane životného prostredia na území obce
Kotešová
17. Všeobecne záväzné nariadenie obce Kotešová č. 3/2019 o určení miesta a času zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
18. Všeobecné 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
19. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
20. Smernica starostu obce Kotešová č.1/2019 o verejnom obstarávaní
21. Schválenie výstavby detského ihriská ALTÁNOK a rekonštrukcie multifunkčného
ihriska
22. Schválenie zmluvy medzi obcou Kotešová a SEVAK, a.s. Žilina
23. Delegovanie členov do Rady školy Základnej školy s materskou školou v Kotešovej
24. Schválenie výkonu audítora v obci Kotešová
25. Prevody majetku obce Kotešová a vysporiadanie pozemkov v obci Kotešová
26. Rôzne
27. Diskusia
28. Uznesenie
29. Záver

1. Otvorenie zasadnutia

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Kotešovej otvoril PhDr. Mgr. Peter Mozolík –
starosta obce, ktorý privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva, hlavnú
kontrolórku obce p. Jozefínu Šipkovú. Pani Mgr. Mária Mihoková - riaditeľka ZŠ a MŠ
sa ospravedlnila z dôvodu práceneschopnosti. Prof. Ing. Jozef Jandačka PhD telefonicky
oznámil, že sa oneskorí. Rokovanie obecného zastupiteľstva viedol starosta obce.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Starosta obce PhDr. Mgr. Peter Mozolík určil za zapisovateľku Lýdiu Frolovú. Za
overovateľov zápisnice určil poslancov Jána Tichého a Ing. Mareka Čebeka.
3. Voľba návrhovej komisie

Do návrhovej komisie starosta obce navrhol poslankyne Ing. Elenu Šutekovú a Annu
Melotovú. Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh na zloženie návrhovej komisie.
Hlasovanie:
za:
7

proti:

zdržali sa:

0

0

4. Schválenie programu rokovania

Starosta obce predniesol poslancom OZ návrh programu rokovania obecného
zastupiteľstva, zároveň navrhol doplniť nový bod programu: Dodatok č. 1 k Všeobecne
záväznému nariadeniu č. 2/2018 O určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa
materskej školy a na dieťa školského zariadenia (ŠJ, ŠKD, CVČ) zriadeného na území a
mimo územia obce Kotešová na rok 2019 a to za bod č. 18. Ostatné body programu sa
posúvajú. Vyzval poslancov OZ na predloženie ďalších návrhov na doplnenie alebo
zmenu programu. Keďže neboli prednesené žiadne ďalšie 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, že všetky uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí
boli splnené. Informáciu o plnení uznesení zobralo obecné zastupiteľstvo na vedomie.
Hlasovanie:
za:
7

proti:

0

zdržali sa:

0

6. Zloženie sľubu novozvoleného poslanca

Nakoľko poslanec Peter Jandačka nebol prítomný na ustanovujúcom zasadnutí obecného
zastupiteľstva dňa 07.12.2018, p. Peter Jandačka zložil zákonom predpísaný sľub
poslanca OZ a starosta obce PhDr. Mgr. Peter Mozolík mu odovzdal osvedčenie
o zvolení za poslanca OZ.

7. Voľba zástupcu starostu obce Kotešová

Starosta obce uviedol, že vzhľadom na to, že p. Peter Jandačka nebol prítomný na
ustanovujúcej schôdzi OZ a sľub poslanca zložil až na tejto schôdzi, nemohol ho menovať
svojim rozhodnutím za zástupcu starostu obce, nakoľko lehota na ustanovenie zástupcu je
do 60 dní od ustanovujúcej schôdze. Starosta obce navrhol v zmysle § 13b ods. 1 zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov za zástupcu
starostu poslanca p. Petra Jandačku a prítomní poslanci ho hlasovaním zvolili za zástupcu
starostu obce Kotešová.
Hlasovanie:
za:
7

proti:

0

zdržali sa:

1

8. Doplnenie komisií OZ Kotešová

Starosta obce navrhol doplniť poslanca Petra Jandačku za člena do Finančnej komisie
a do Komisie kultúry, mládeže, vzdelávania a športu Obecného zastupiteľstva v
Kotešovej. Zároveň navrhol doplniť z radov občanov p. Annu Ostrochovskú za člena
Sociálnej komisie Obecného zastupiteľstva v Kotešovej.
Hlasovanie:
za:
8

proti:

0

zdržali sa:

0

9. Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu za rok 2018

Ing. Elena Šuteková predniesla poslancom obecného zastupiteľstva Hodnotiacu správu
plnenia programového rozpočtu k 31.12.2018, ktorá podrobne informuje o plnení
rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti za rok 2018 ako aj vyhodnocuje podľa
jednotlivých programov stav plnenie nastavených cieľov a ukazovateľov. Pani
poslankyňa uviedla, že ide o zákonnú povinnosť vyplývajúcu zo zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy pri obciach s viac ako 2.000 obyvateľmi, ktorí majú
povinnosť viesť rozpočet v programovej štruktúre. Poslanci obecného zastupiteľstva
zobrali na vedomie Hodnotiacu správu plnenia programového rozpočtu za rok 2018.
Hlasovanie:
za:
8

proti:

0

zdržali sa:

0

10. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kotešová za rok 2018

P. Jozefa Šipková predniesla Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
Kotešová za rok 2018, ktorú je v zmysle zákona povinná predložiť obecnému
zastupiteľstvu najmenej raz ročne. Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra bola v roku
2018 vykonávaná v rozsahu stanovenom § 18 d) zákona č. 369/1990 Z. z. a spočívala
v kontrole zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní
s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa
osobitných predpisov, kontrole príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrole
vybavovania sťažností a petícií, kontrole plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,

kontrole dodržiavania interných predpisov obce. Poslanci Obecného zastupiteľstva Správu
o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kotešová za rok 2018 zobrali na vedomie.
Hlasovanie:
za:
8

proti:

zdržali sa:

0

0

11. Rozpočtové opatrenie starostu obce Kotešová č. 9/2018

Starosta obce oboznámil poslancov s rozpočtovým opatrením č. 9/2018, ktoré bolo
vykonané v kompetencii starostu obce v zmysle Zásad hospodárenia s finančným
prostriedkami a platných právnych predpisov SR. Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej
schválilo dňa 08.12.2017 uznesením č. 70/2017 rozpočet na rok 2018, ktorý bol
zostavený ako prebytkový v príjmovej časti vo výške 1 210 916,00 € a vo výdavkovej
časti vo výške 1 210 877,00 € s prebytkom 39,00 €. Rozpočtovým opatrením č. 9/2018
dochádza k zmenám rozpočtu navýšením, príp. znížením výšky pôvodne rozpočtovaných
finančných prostriedkov resp. presunmi medzi jednotlivými položkami, napr. úprava
kapitálových výdavkov na asfaltovanie ciest. Plánované rozpočtové príjmy v roku 2018
boli upravené na 1 493 912,28 €, plánované rozpočtové výdavky v roku 2018 boli
upravené na 1 487 411,48 €, konečný rozpočet po 9. zmene v roku 2018 zostáva
prebytkový vo výške 6 500,80 €. 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. 9/2018 zobrali na vedomie.
Hlasovanie:
za:
8

proti:

0

zdržali sa:

0

12. Rozpočtové opatrenie obce Kotešová č. 1/2019

Starosta obce oboznámil poslancov s rozpočtovým opatrením č. 1/2019. 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. 1/2019 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. Ďalej definuje zmeny rozpočtu navýšením, príp.
znížením výšky pôvodne rozpočtovaných finančných prostriedkov na nákup vybavenia
kuchyne školskej jedálne, navýšenie platov v školstve a verejnej správe, projektovú
dokumentáciu k nadstavbe materskej školy. V RO č. 1/2019 sú zapracované skutočnosti
vyplývajúce z platnej legislatívy s účinnosťou od 01. 01. 2019, ktoré v čase schvaľovania
rozpočtu neboli známe alebo zrejmé. Plánované rozpočtové príjmy v roku 2019 boli
upravené na 1 333 622,65 €, plánované rozpočtové výdavky v roku 2019 boli upravené na
1 333 234,00 €, konečný rozpočet po 1. zmene v roku 2019 zostáva prebytkový vo výške
388,65 €. Poslanci obecného zastupiteľstva Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 hlasovaním
schválili.
Hlasovanie:
za:
8

proti:

0

zdržali sa:

0

13. Súhrnná správa o vykonaní inventarizácie majetku obce Kotešová 2018

Starosta obce podal poslancom obecného zastupiteľstva správu o inventarizácii stave
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce k 31.12.2018, ktorá bola
vykonaná na základe príkazu starostu obce zo dňa 07.12.2018 za účelom overenia
skutočného stavu a účtovného stavu majetku a správnosti vedenia majetku a záväzkov v
účtovníctve. Ústredná inventarizačná komisia zhodnotila výsledky čiastkových
inventarizačných komisií, ktoré boli zriadené v rámci stredísk v nadväznosti na
organizačnú štruktúru obce Kotešová a jej rozpočtovej organizácie – ZŠ s MŠ
v Kotešovej. Inventarizáciou neboli identifikované žiadne inventarizačné rozdiely
a v rámci inventarizácie sa obec vysporiadala s daňovými nevymožiteľnými
pohľadávkami v súlade so Zásadami nakladania a majetkom obce.
Poslanci správu o inventarizácii majetku zobrali na vedomie.
Hlasovanie:
za:
8

proti:

zdržali sa:

0

0

14. Štatút obce Kotešová

Obec ako subjekt verejnej správy predstavuje organizačnú jednotku, ktorá funguje na
základe pravidiel zakotvených v interných predpisoch, medzi ktoré patrí v zmysle Zákona
č. 369/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení aj štatút obce.
Starosta obce Kotešová uviedol, že zákon o obecnom zriadení prešiel viacerými
novelizáciami a preto bolo potrebné zosúladiť Štatút obce Kotešová so zákonom
o obecnom zriadení. Poslanci obecného zastupiteľstva navrhnuté znenie Štatútu obce
Kotešová hlasovaním schválili.
Hlasovanie:
za:
8

proti:

0

zdržali sa:

0

15. Všeobecne záväzné nariadenie obce Kotešová č. 1/2019 o používaní zábavnej

pyrotechniky na území obce Kotešová
Týmto všeobecne záväzným nariadením obec Kotešová upravuje používanie
pyrotechnických výrobkov v katastrálnom území obce. Na základe negatívnych
skúseností a z dôvodu ochrany verejného poriadku obec Kotešová zakazuje používanie
pyrotechnických výrobkov na území obce s výnimkou dňa 31.12. bežného roka v čase od
12:00 hod do 1.1. bezprostredne nasledujúceho roka v čase do 21.00 hod. Ostatné dni
počas bežného kalendárneho roka sa zakazuje používanie akejkoľvek pyrotechniky
a ohňostrojov. Poslanci obecného zastupiteľstva Všeobecne záväzné nariadenie obce
Kotešová č. 1/2019 o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce Kotešová
hlasovaním schválili.
Hlasovanie:
za: 8

proti:

0

zdržali sa:

0

16. Všeobecne

záväzné nariadenie č. 2/2019 o udržiavaní čistoty verejných
priestranstiev, komunikácií, chodníkov, zelene a o ochrane životného prostredia na
území obce Kotešová
Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019
o udržiavaní čistoty verejných priestranstiev, komunikácií, chodníkov, zelene a o ochrane
životného prostredia na území obce Kotešová, ktoré dopĺňa a mení pôvodné VZN č.
6/2012 o udržiavaní čistoty verejných priestranstiev, komunikácií, chodníkov, zelene a
o ochrane životného prostredia na území Obce Kotešová. Zmeny vyplývajú z novelizácie
zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti, obec už nemôže upravovať
podmienky chovu hospodárskych zvierat, ďalej tam bola zapracovaná údržba chodníkov
v zimnom období v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný
zákon) a iné. Starosta obce uviedol, že je tu obsiahnutý zákaz vylepovania plagátov na
zastávkach a stĺpoch, okrem plochy pri obecnom úrade a taktiež je tu aj zákaz fajčenia
v priestoroch autobusových zastávok, čo občania a návštevníci často nerešpektujú.
Poslanci obecného zastupiteľstva uvedené všeobecne záväzné nariadenie hlasovaním
schválili.
Hlasovanie:
za:
8

proti:

0

zdržali sa:

0

17. Všeobecne záväzné nariadenie obce Kotešová č. 3/2019 o určení miesta a času zápisu

dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
Starosta obce oznámil poslancom, že v zmysle VZN 3/2019 o určení miesta a času zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky sa stanovuje miesto a čas zápisu dieťaťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou Kotešová
378, v školskom roku 2019/2020. Zápis sa koná v Základnej škole s materskou školou
Kotešová 378, 4. triedna (stará budova) budova ZŠ, na poschodí v učebni I. ročníka
v dňoch: 8. apríla 2019 (pondelok) v čase od 14.00 hod. do 16.00 hod. Poslanci OZ toto
všeobecne záväzné nariadenie schválili.
Hlasovanie:
za:
8

proti:

0

zdržali sa:

0

18. 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
Starosta obce oboznámil poslancov s uvedeným všeobecne záväzným nariadením, ktorým
sa ustanovuje výška mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, školskom
klube detí a v centre voľného času. Týmto VZN sa mení VZN č. 5/2015 z dôvodu
zavedenia obedov zdarma. Poplatky v materskej škole a školskom klube detí sa nemenia.
Nakoľko príspevok štátu na obedy sa nevzťahuje na režijné náklady, ich výšku upravuje
toto všeobecne záväzné nariadenie. Zmena tohto VZN spočíva hlavne v úprave tzv.
obedov zadarmo, nakoľko tieto museli byť pomenované a upravené vo VZN v súvislosti
s obedmi zadarmo pre deti v MŠ od 5 rokov s účinnosťou od 1. 1. 2019 a deti v ZŠ
ročníky 1. až 9. s účinnosťou od 1. 9. 2019. Starosta obce vysvetlil prítomným poslancom
celý priebeh jednak podávania žiadosti čo všetko tieto žiadosti musia obsahovať, do kedy
musia byť podané a akým spôsobom sa budú potom tieto dotácie zúčtovať. Ďalej uviedol,
že je potrebné, aby vedenie ZŠ oboznámilo rodičov jednak s poplatkami za obedy, réžiu

nákladov, ale aj prípadov, kedy dieťa nebude odoberať obedy a povinnosťou rodičov,
alebo zákonných zástupcov je takéto dieťa včas odhlásiť z odobratia stravy, inak
v opačnom prípade znáša náklady za obed rodič, alebo zákonný zástupca neprítomného
dieťaťa na vyučovaní. Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovaním 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 schválili.
Poslanec Prof. Ing. Jozef Jandačka PhD prišiel v priebehu rokovania tohto bodu programu
a už bol prítomný na hlasovaní.
Hlasovanie:
za:
9

proti:

0

zdržali sa:

0

19. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2018 O určení výšky dotácie na

mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia
(ŠJ,ŠKD, CVČ) zriadeného na území a mimo územia obce Kotešová na rok 2019
Starosta obce oboznámil poslancov s Dodatkom č. 1 k VZN č. 2/2018 O určení výšky
dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia
(ŠJ,ŠKD, CVČ) zriadeného na území a mimo územia obce Kotešová na rok 2019,
ktorého účelom je úprava ustanovení § 3 VZN č. 2/2018 a určenie výšky poskytnutej
dotácie na rok 2019 pre Základnú školu s materskou školou Kotešová 378, v rátane
nákladov na réžiu a kapitálového výdavku vo výške 17 200.- € na zakúpenie
konvektomatu do školskej jedálne v súvislosti s opatrením štátu na výdaj bezplatnej
stravy – obedy zadarmo. Pri tomto bode programu rokovania sa poslanci OZ zhodnotili,
že takto nastavené financovanie originálnych kompetencií je pre školu nanajvýš
veľkoryso postavené a reflektuje na všetky legislatívne zmeny súvisiace s úpravou
odmeňovania ako aj zvládnutia režijných nákladov ale aj kapitálových potrieb a je
potrebné s prostriedkami hospodáriť tak, aby bolo nastavené vyvážené financovanie
originálnych ako aj prenesených kompetencií na úseku školstva a primerane zohľadnené
potreby všetkých zainteresovaných. Poslanci obecného zastupiteľstva Dodatok č. 1
k VZN č. 2/2018 bez zásadných pripomienok hlasovaním schválili.
Hlasovanie:
za:
9

proti:

0

zdržali sa:

0

20. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva

Zásady odmeňovania poslancov je interný predpis, ktorý upravuje odmeňovanie
poslancov obecného zastupiteľstva, členov komisií OZ a zástupcu starostu. Starosta obce
predmetný materiál uviedol s krátkym vysvetlením, že došlo k úprave legislatívnych
podmienok v oblasti odmeňovania poslancov a zástupcu starostu. To bol hlavný dôvod,
prečo sa obec rozhodla reagovať a predložiť návrh Zásad odmeňovania poslancova OZ.
K tomuto bodu otvoril diskusiu Poslanec Miroslav Hájek navrhol, aby sa odmeny za účasť
na zasadnutiach OZ a komisií nenavyšovali. Poslanec Prof. Ing. Jozef Jandačka PhD.
uviedol, že odmeňovanie poslancov sa nemenilo od roku 2008 a navýšenie je
zanedbateľné, ide skôr o kozmetické úpravy a každý poslanec sa môže individuálne svojej
odmeny vzdať, rovnako ako môže individuálne sponzorsky podporiť hociktoré kultúrne
podujatie v obci. Ing. Šuteková uviedla, že zásady odmeňovania poslancov reflektujú na
legislatívne zmeny, sumy sa menia minimálne, aby aspoň čiastočne kompenzovali čas,

cestovné a iné náklady, ktoré pri výkone mandátu poslancom vznikajú a ktoré si nikto
nikdy neuplatňoval. Taktiež uviedla, že poslanec má právo vzdať sa svojej odmeny alebo
hocikedy podporiť občianske združenia alebo iniciatívy na území obce a hlavne je
potrebné svojou účasťou a zaangažovanosťou pomôcť vedeniu obce pri akciách, ktoré sa
v obci konajú a obec ich poriada svojpomocne, kde je každá ruka, dobre mienená rada a
podpora a ochota pomôcť vítaná. Poslanec Peter Jandačka uviedol, že uvedená odmena je
v podstate symbolická a poslanci by mali byť aj finančne motivovaní a mnohí z týchto
poslancov, ako tu v OZ pracujú nie 1. rok mnohé aktivity v obci podporili buď finančne
alebo svojim osobným vkladom a pomocou, nevynímajúc jeho samého. Pred samotným
hlasovaním o predloženom návrhu bola vznesená otázka do pléna, či chce niekto predložiť
pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh, o ktorom by bolo možné a potrebné hlasovať
k predmetnému bodu rokovania. Žiaden návrh na zmenu nebol predložený, načo starosta
dal hlasovať o pôvodne predloženom návrhu. Poslanci obecného zastupiteľstva k
uvedenému dokumentu hlasovali nasledovne.
Hlasovanie:
za:
8

proti:

1

zdržali sa:

0

21. Smernica starostu obce Kotešová č. 1/2019 o verejnom obstarávaní

Starosta obce informoval poslancov, že z dôvodu zmeny legislatívy bolo potrebné prijať
novú smernicu o postupe pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou podľa § 117 Zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na
dodanie tovaru, služieb, dodanie tovaru v súvislosti s nákupom potravín, uskutočnenie
stavebných prác, alebo poskytnutie sociálnej služby v podmienkach obce Kotešová. Táto
smernica upravuje spôsob a postupy pri zadávaní zákaziek v podmienkach obce Kotešová
v zmysle uvedeného zákona a je účinná od 01.01.2019. Poslanci OZ uvedenú smernicu
zobrali na vedomie.
Hlasovanie:
za:
9

proti:

zdržali sa:

0

0

22. Schválenie výstavby detského ihriska a rekonštrukcie multifunkčného ihriska

Starosta obce informoval poslancov o tom, že bola vyhlásená výzva na predkladanie
žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019. V rámci
tejto výzvy sa obec uchádza o podporu na vybudovanie detského ihriska v programe 2
a v programe 3 o dotáciu na Rekonštrukciu multifunkčného ihriska v areáli Základnej
školy s materskou školou Kotešová 378. Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovaním
schválili realizáciu uvedených projektov vrátane spolufinancovania obce vo výške 5%.
Hlasovanie:
za:
9

proti:

0

zdržali sa:

0

23. Schválenie zmluvy medzi obcou Kotešová a SEVAK, a.s. Žilina

Starosta obce informoval poslancov o tom, že spoločnosť SEVAK, a.s. Žilina zaradila na
základe nášho vybavenia stavebného povolenia a dlhých rokovaní starostu obce
s uvedenou spoločnosťou, realizáciu stavby „Rozšírenie vodovodu – Kotešová, časť
Oblazov“ do svojho investičného plánu na rok 2019 v jarných mesiacoch. Na uvedenú
stavbu je vydané stavebné povolenie, ktoré musí prejsť na nového právneho nástupcu
účastníka stavebného konania vrátane prevodu projektovej dokumentácie, práv
k pozemkom ako aj všetkých písomností súvisiacich so stavbou. Za týmto účelom je
potrebné uzatvoriť so spoločnosťou Sevak, a.s. zmluvu o prevode za sumu 10,00 €.
Spoločnosť Sevak túto stavbu zrealizuje na vlastné náklady. Poslanci obecného
zastupiteľstva hlasovaním schválili zmluvu o prevode projektovej dokumentácie, práv k
pozemkom a o potvrdení právneho nástupníctva účastníka stavebného konania č. 6/2019
medzi obcou Kotešová a Severoslovenskými vodárňami a kanalizáciami, a.s. Žilina na
stavbu Rozšírenie vodovodu - Kotešová, časť Oblazov, za odplatu vo výške 10.-€ (slovom
desať eur). Dĺžka nového vodovodného potrubia je 305 bežných metrov s predpokladanou
hodnotou zákazky 80000,.€. Túto sumu uhradí a stavbu zrealizuje spoločnosť SEVAK, a.s.
Žilina, čo pre obec má do značnej miery úsporný charakter stavby pre našich občanov
žijúcich v tejto časti obce. Obec Kotešová bude potom v budúcnosti realizovať opravu
cesty novým asfaltovým kobercom.
Hlasovanie:
za:
9

proti:

0

zdržali sa:

0

24. Delegovanie členov do Rady školy Základnej školy s materskou školou v Kotešovej

Starosta obce informoval poslancov OZ, že vzhľadom na nové skutočnosti pri zástupcoch,
ktorí boli delegovaní obcou do rady školy – JUDr. Peter Maslovský nekandidoval za
poslanca OZ a neprejavil ďalej záujem pracovať v Rade školy a Monika Michatalíková už
nemá trvalý pobyt v obci Kotešová ani deti v základnej škole a nemá záujem ďalej
pracovať v rade školy, je potrebné usporiadať pomery pri zástupcoch zriaďovateľa
v Rade školy pri ZŠ s MŠ Kotešová a z toho dôvodu delegovať nových členov do Rady
školy Základnej školy s materskou školou Kotešová 378. Za odchádzajúcich zástupcov
zriaďovateľa, ktorým patrí poďakovanie za ich prácu a dôstojné zastupovanie
zriaďovateľa, starosta obce navrhol členov ako nových členov - zástupcov za Obec
Kotešová - Branislava Grofčíka a Mgr. Jozefa Bujného a potvrdzuje pôvodných
zástupcov, ktorí v Rade školy naďalej zostávajú pôsobiť - Ing. Elenu Šutekovú a Lýdiu
Frolovú. Poslanci obecného zastupiteľstva voči tomuto návrhu nemali námietky ani iné
pozmeňujúce návrhy a menovaných členov schválili ako zástupcov zriaďovateľa v Rade
školy Základnej školy s materskou školou Kotešová 378.
Hlasovanie:
za:
8

proti:

0

zdržali sa:

1

25. Schválenie výkonu audítora v obci Kotešová

V zmysle zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve je obec povinná dva krát ročne vykonať
audit účtovnej závierky, konsolidovanej závierky a obecné zastupiteľstvo schvaľuje
výkon tejto činnosti. V obci Kotešová audit a spracovanie správy o preverení súladu
hospodárenia obce so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonáva Ing. Tibor Bátory,
Predmestská 22, 010 01 Žilina. Poslanci Obecného zastupiteľstva schválili výber audítora
Ing. Tibora Bátoryho na vykonanie auditu aj za rok 2018.

Hlasovanie:
za:
9

proti:

zdržali sa:

0

0

26. Prevody majetku obce Kotešová a vysporiadanie pozemkov v obci Kotešová

a) Žiadosti občanov: odpredaj časti parcely – Pavol Kiška trvalé bytom 013 61
Kotešová – Buková č. 686
Starosla obce informoval, že na základe žiadosti p. Pavla Kišku., ktorá bola prerokovaná
na zasadnutí OZ dňa 26.10.2018 bol schválený zámer odpredaja parcely E-KN 1363/4 vo
vlastníctve obce o výmere 22 m². Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovaním schválili
odpredaj uvedenej parcely o výmere je 23 m² za celkovú sumu 115,00 €
Hlasovanie:
za:
9

proti:

0

zdržali sa:

0

b) Žiadosti občanov: Zámer odpredať časť parcely
Farnosť Kotešová, 013 61 Kotešová 530,

– Rímskokatolícka cirkev,

Starosla obce informoval, že na základe žiadosti správcu farnosti JCLic. PaeDr.
Stanislava Duníka., ktorá bola prerokovaná na zasadnutí OZ dňa 26.10.2018, bol
schválený zámer odpredaja časti parcely E-KN 221 a C-KN č. 313 vo vlastníctve
obce. Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovaním schválili odpredaj nehnuteľného
majetku vedeného na LV č. 2226 a to novo vzniknutá parcela C-KN č. 307/3,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2, C-KN č. 307/4, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 12 m2 a parc. C-KN č. 1145/4, zastavané plochy a nádvorie
o výmere 10 m2, ktoré vznikli z pôvodnej parcely E-KN č. 221 zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 252 m2 , evidovaná na LV č. 2226 – obec Kotešová, ďalej
novovzniknutá parcela C-KN č. 313/2, zastavané plochy a nádvorie o výmere 18 m2,
ktorá vznikla z pôvodnej parcely C-KN č. 221 zastavaná plocha a nádvorie o výmere
216 m2 , evidovaná na LV č. 2226 – obec Kotešová, v katastrálnom území obce
Kotešová. Celková výmera odpredávanej plochy je 55 m², suma za odpredaj pozemku
je 1,00 € a to z dôvodu prípadu osobitného zreteľa. Prípad hodný osobitného zreteľa je
v tom, že novovzniknuté parcely – pozemky sú pod stavbou kaplnky, ktorá je vo
vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Kotešová a taktiež priľahlé časti
pozemkov vedľa kaplnky, ktoré dlhodobo slúžia pre verejnosť a Farnosť Kotešová pri
vykonávaní bohoslužieb a vo verejnom záujme. Farnosť Kotešová v zastúpení p.
farárom sa o tieto pozemky riadne starala, udržiavala a užívala ich ako svoje pozemky,
pričom až pri vysporiadaní majetku zistila, že sa jedná o časti pozemku vo vlastníctve
obce Kotešová. Obec Kotešová neplánuje na uvedenom pozemku v budúcnosti
budovať žiadne stavby ani iným spôsobom využívať uvedený pozemok.
Hlasovanie:
za:
9

proti:

0

zdržali sa:

0

27. Rôzne

a) projekt z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A PL-SK 2014-2020 –
mikroprojekty
Starosta obce informoval poslancov o pripravovanom projekte z Programu cezhraničnej
spolupráce v rámci ktorého by chcela obec vybudovať chodník poza rieku Rovňanku
v časti obce Buková. Chodník by išiel od Altánku smerom k p. Lazárovi a končil by pri
predajni Koruna na Bukovej. Mal by dve premostenia a to povyše zastávky Barčák
smerom k predajni Koruna a pri p. Všelkovi. Projekt je v štádiu príprav, je potrebné
schváliť jeho realizáciu a 5% spoluúčasť obce na financovaní. Poslanci obecného
zastupiteľstva hlasovaním schválili realizáciu projektu z Programu cezhraničnej
spolupráce Interreg V-A PL-SK 2014-2020 - mikroprojekty, prioritná os 1: Ochrana
a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia s názvom: "Kotešová a
Stryszawa - pokračovanie v ochrane nášho spoločného dedičstva" s 5 % spoluúčasťou
obce. Starosta obce uviedol, že je v rámci tohto projektu možnosť získať cca 40 000.- €
na investičné náklady. Predpokladaná suma na realizáciu tohto diela ako kompletu sa
odhaduje v sume cca 90 000.- €. Rozdiel vo financovaní by sa musel vykryť z vlastných
nákladov, nakoľko neexistuje dvojité financovanie stavebných prác z fondov EÚ a zo
štátneho rozpočtu. Ak by sme boli úspešní, uvedený projekt by sa realizoval v roku 2020
a do značnej miery by pomohol obyvateľom časti Buková pre peších a bicyklistov dostať
sa až do centra obce vylúčením trasy popri hlavnej ceste Kotešová – Veľké Rovné.
Hlasovanie:
za:
9

proti:

0

zdržali sa:

0

b) Schválenie činnosti nového združenia obci Kotešová
Starosta obce informoval poslancov o tom, že Základná organizácia Slovenského zväzu
záhradkárov v Kotešovej na svojej výročnej členskej schôdzi dňa 09.02.2019 schválila
ukončenie činnosti v základnej organizácii Slovenského zväzu záhradkárov a vytvorenie
klubu záhradkárov pod obcou. Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovaním schválili
činnosť a pôsobenie novej organizácie v obci Kotešová s názvom: „Obecný klub
záhradkárov Kotešová“ a financovanie nového klubu z rozpočtu obce Kotešová na jeho
činnosť
Hlasovanie:
za:
9

proti:

0

zdržali sa:

0

c) žiadosť Milan Pollák, 013 61 Kotešová 305
Dňa 28.01.2019 požiadal p. Milan Pollák o vysporiadanie pozemku pod miestnymi
komunikáciami konkrétne parc. E-KN č. 79 o výmere 36 m² a E-KN č. 962 o výmere
3207 m². Poslanci obecného zastupiteľstva túto žiadosť prerokovali a poverili starostu
obce aby p. Polláka vyzval na stanovenie cenovej ponuky a vypracovanie geometrického
plánu na zameranie uverených parciel.

d) žiadosť Ľubica Vojtíšková, Bělčická 2845/21 Praha 4
Dňa 28.01.2019 Požiadala p. Ľubica Vojtíšková o vysporiadanie pozemku, ktorým vedie
miestna komunikácia. Ide o parcelu E-KN 579/3 o výmere 6128 m². Starosta obce
informoval, že bolo vykonané predbežné zameranie parcely, ktorým sa zistilo, že uvedená
komunikácia nezasahuje do parcely E-KN 579/3, teda táto žiadosť je bezpredmetná.
e) žiadosť Ľubica Vangelová, Gerlachovská 3105/11, 010 08 Žilina
Dňa 28.01.2019 požiadala p. Ľubica Vangelová, resp. ponúkla obci na odkúpenie parcelu
E-KN č. 127/2 o výmere 444 m², ktorej súčasťou je miestna komunikácia vedúca k lávke
cez kanál, ktorá spája dolnú a hornú časť obce. V žiadosti navrhuje obci cenu 15,00 € za
m². Starosta obce informoval poslancov, že na základe telefonického rozhovoru p.
Vangelová súhlasí s cenou 7,- € za m². Poslanci OZ hlasovaním schválili prebytočnosť
uvedeného majetku s tým, že presné podmienky odpredaja budú stanovené na ďalšom
zasadnutí OZ na základe spracovaného geometrického plánu. Náklady spojené
s vypracovaním geometrického plánu a zavkladovania by znášala predávajúca. Obec
Kotešová v tomto prípade by kupovala uvedenú parcelu ako prípad hodný osobitného
zreteľa. Prípad hodný osobitného zreteľa je v tom, že uvedená miestna komunikácia, ktorá
prechádza cez pozemok C-KN 1148/1 (bez právneho vzťahu a založenia LV) - Pozemok,
na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná
cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti s kódom využitia 22, v E-KN
stave parcela E-KN 127/2 , bola postavená ešte v rokoch 1958-1962 počas výstavby
Hričovského derivačného kanála ako významná strategická verejnoprospešná stavba, ktorá
je zaevidovaná v katastrálnej mape na katastrálnom odbore v Bytči a je aj v zmysle
schváleného právoplatného Územného plánu obce Kotešová uznesením č. 17/2009, zo
zasadnutia OZ v Kotešovej zo dňa 19. 6. 2009, Zmeny a Doplnku č. 1, schválenej
uznesením č. 8/2015, zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotešovej dňa 13. 2. 2015,
Zmeny a Doplnku č. 2, schválenej uznesením Obecného zastupiteľstva v Kotešovej č.
52/2015, zo dňa 27. 7. 2015 zahrnutá ÚPN-O Kotešová ako významná verejnoprospešná
stavba, ktorá je určená pre nemotorovú dopravu na presun chodcov z hornej časti obce
Kotešová do dolnej časti obce Kotešová a naopak, ako jediná spojovacia cesta pre peších
a pre cyklistov. Taktiež je aj zaevidovaná v ÚPN-O Kotešová ako miestna komunikácia
pre cyklotrasu smerom do hornej časti obce. Vysporiadanie pozemku sa uskutoční kúpou
uvedenej parcely medzi vlastníčkou Ľubicou Vangelovou, Gerlachovská 3105/11 010 08
Žilina a obcou Kotešová.
Hlasovanie:
za:
9

proti:

0

zdržali sa:

0

f) Žiadosť – námietka Karol Rybárik, 013 61 Kotešová 606
Dňa 12.11.2018 podal p. Karol Rybárik námietku voči odpredaju časti obecnej parcely EKN 2476/1 a E-KN 2478/1 JUDr. Petrovi Maslovskému. Svoju námietku zdôvodňujú
tým, že sa tam nachádza domová prípojka NN vedená zemným káblom. V prípade
poruchy alebo nutnosti výmeny pripojenia nebude možné vykonať potrebný zásah. P.
Rybárik žiada, aby uvedené parcely zostali naďalej vo vlastníctve obce. Poslanci
obecného zastupiteľstva sa zhodli na tom, že je potrebné aby stavebná komisia vykonala
opätovné šetrenie na mieste. Na základe výsledku bude stanovený ďalší postup týkajúci sa
oboch žiadostí.

g) Zmluva s firmou SCB – Strešné centrum Bytča, s.r.o.
Starosta obce informoval poslancov o tom, že firma SCB-Strešné centrum Bytča, s.r.o.,
ktorá sídli v priestoroch v časti obce Nivy má záujem na vlastné náklady zrekonštruovať
4 ks plechových autobusových zastávok v obci, zabezpečiť rekonštrukciu náterov
zastávok a prispieť sumou 1 000,-€ na rekonštrukciu murovanej zastávky s dreveným
krovom a krytinou v lokalite Nivy za účelom umiestnenia reklamnej plochy na týchto
zastávkach. Taktiež prejavila záujem aj firma MASLEN z Banskej Bystrice, že nám
zrekonštruuje 4 ks plechových zastávok a to tak, že firma odmontuje staré plechy, obec
Kotešová zabezpečí natretie konštrukcii a firma MASLEN osadí nové plechy a novú svoju
reklamu. Jednoznačne pre poslancov bol vyhovujúci zámer spoločnosti SCB so sídlom
v Kotešovej, s ktorou starosta obce uzatvorí zmluvu o spolupráci pri rekonštrukcii
zastávok.
h) Optická sieť od Slovak Telekom
Starosta obce informoval poslancov, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. má záujem
vybudovať v obci Kotešová optickú sieť, ktorá by poskytovala vysokorýchlostné
internetové pripojenie a ďalšie služby zvyšujúce životnú úroveň a komfort obyvateľov.
Zástupca firmy Slovak Telekom, a.s. Ing. Michal Rešutík podrobne prezentoval ich zámer
a odpovedal poslancom na otázky. Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovaním schválili
vybudovanie optickej „Telekomunikačnej siete INS_ FITH-BY-BYTC-02_Kotešová“
spoločnosti Slovak Telekom v obci Kotešová. Starosta obce uviedol, že aj keď máme
v našej obci už dve súkromné spoločnosti Rivernet, s.r.o. a COMP-SHOP Kotešová, tak
obec nemôže brániť v zmysle telekomunikačného zákona inému investorovi podnikať
v tejto oblasti na našom území aj vzhľadom na to, že Slovak Telekom má v našej obci
veľa svojich zákazníkov. Poslanci v predmetnom bode pripomenuli, že domáci
prevádzkovatelia, hlavne Rivernet, s.r.o. poskytla pri vstupe na spoluprácu s obcou nie
zanedbateľný benefit v prospech obce – kamerový systém a COMP-SHOP správu
obecného rozhlasu, bolo by vhodné, aby sa na tieto skutočnosti prihliadalo, aby našim
prevádzkovateľom nezostali náklady a cudzím benefity. Nakoniec sa poslanci zhodli, že
nie je možné brániť v rozvoji v tejto oblasti, je to hlavne pre občanov, ale treba vytvoriť
pre všetkých primerané a rovnocenné podmienky.
Hlasovanie:
za:
9

proti:

0

zdržali sa:

0

i) Osvetlenie od SSE Žiline
Spoločnosť SSE v Žiline našej obci ponúka projekt v rámci zníženia nákladov na el.
energiu výmenou svietidiel verejného osvetlenia. Nakoľko zástupcovia uvedenej firmy
neprišli prezentovať svoju ponuku, poslanci OZ o tomto bode ďalej nerokovali.
j) Žiadosť Slovenského zväzu telesne postihnutých ZO Bytča o finančný príspevok
Na zasadnutí OZ dňa 26.10.2018 bolo vyhovené žiadosti Slovenského zväzu telesne
postihnutých ZO Bytča o poskytnutie finančného príspevku na svoju činnosť. Bola im
schválená dotácia vo výške 50,00 €. Nakoľko túto dotáciu nevyčerpali do konca roka
2018, podali dňa 18.02.2019 svoju žiadosť nanovo. Keďže tento finančný príspevok už
bol raz schválený ale nebol vyčerpaný, poslanci OZ ho opätovne schválili, aby mohla ZO

Slovenského zväzu telesne postihnutých Bytča tieto finančné prostriedky použiť v roku
2019.
Hlasovanie:
za:
9

proti:

0

zdržali sa:

0

28. Diskusia

a) Pán Pavol Masaryk a p. Zuzana Masaryková chceli vedieť ako sa bude postupovať pri
riešení problému s cestou okolo domu p. Masaryka. Starosta obce ich informoval, že
na tomto zasadnutí sa tento problém nebude prejednávať, nakoľko sa čaká na písomné
vyjadrenie katastrálneho odboru OÚ Bytča .
b) Pani Mgr. Zuzana Hozáková chcela vedieť, kedy sa pristúpi k realizácii kruhového
objazdu na odbočke z hlavnej cesty do dolnej časti na Nivách k novým rodinným
domom. Starosta obce jej odpovedal, že cesta je v nájme obce, ŽSK vydal k tejto
stavbe súhlasné stanovisko, taktiež aj Slovenský vodohospodársky podnik vydal
súhlasné stanovisko a bolo vydané územné rozhodnutie aj právoplatné stavebné
povolenie. Aby mohla obec k tejto investičnej činnosti zahájiť verejné obstarávanie, je
potrebné, aby vlastníci nehnuteľností, ktorých zastupuje Ing. Letková predložili návrh
rozpočtu na túto časť k budúcej realizácii.
29. Návrh na uznesenie

Návrh na uznesenie predniesla predsedníčka návrhovej komisie Ing. Elena Šuteková.
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili návrh na uznesenie, z ktorého
vyplývajú jednotlivé Uznesenia obecného zastupiteľstva v Kotešovej.
30. 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, 22.02.2019

...................................................
PhDr. Mgr. Peter Mozolík
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Ján Tichý

.....................................................

Ing. Marek Čebek

....................................................

Zapisovateľka:
Lýdia Frolová

...................................................

Vyvesené: 27.02.2018
Zvesené: 14.03.2018

