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ZÁPISNICA č. 2/2022 

 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotešovej,  konaného dňa 20.05.2022 

 

 

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. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022 

7. Záverečný účet obce Kotešová za rok 2021, Stanovisko hlavného kontrolóra obce 

k záverečnému účtu obce  za rok 2021, Audit k záverečnému účtu 

8. Výročná správa za rok 2021 

9. Rozpočtové opatrenie starostu obce Kotešová č. 3/2022 

10. Rozpočtové opatrenie obce Kotešová č. 4/2022 

11. Odmena hlavného kontrolóra obce Kotešová 

12. Všeobecne záväzné nariadenie obce Kotešová č. 3/2022 o organizovaní miestneho 

referenda 

13. Odpredaj, zámena a nájom pozemkov 

14. Rôzne 

15. Diskusia 

16. Uznesenie 

17. Záver 

 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

 

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

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

Kasemovú - riaditeľku ZŠ a MŠ v Kotešovej a hlavnú  kontrolórka obce p. Jozefu 

Šipkovú. Ing. Elena Šuteková sa ospravedlnila z dôvodu PN. Prof. Ing. Jozef Jandačka 

oznámil, že bude meškať. 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 Jaroslava Hozáka a Petra Jandačku. 

 

3. Voľba návrhovej komisie 

 

Do návrhovej  komisie  starosta  obce navrhol poslancov Ing. Mareka Čebeka a Annu 

Melotovú. Obecné zastupiteľstvo  schválilo návrh na zloženie návrhovej komisie. 
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Hlasovanie: 

 

za:      7          proti:             0                   zdržali sa:      0 

 

 

4. Schválenie programu rokovania 

 

Starosta obce predniesol poslancom OZ návrh programu rokovania obecného 

zastupiteľstva. Vyzval poslancov OZ na predloženie návrhov na  doplnenie alebo zmenu 

programu. Keďže neboli prednesené  doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy, starosta obce 

dal hlasovať o   schválení programu zasadnutia OZ a  návrh. 

 

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. Konštatoval,  že všetky uznesenia 

boli splnené.  

 

 

6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022 

 

V zmysle § 18 f, ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov hlavná kontrolórka obce p. Jozefa Šipková predložila na schválenie 

obecnému zastupiteľstvu Plán kontrolnej činnosti obce na II. polrok 2022, v ktorom  

uviedla základné plánované úlohy hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2022 a obsah 

kontrolnej a ostatnej činnosti hlavnej kontrolórky obce. Návrh plánu KČ HK bol 

v zákonnej lehote zverejnený na úradnej tabuli. Poslanci obecného zastupiteľstva po 

prerokovaní predloženého materiálu Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 

II.  polrok 2022 schválili  a zároveň poverili hlavnú kontrolórku vykonať kontroly 

v zmysle Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022. 

 

Hlasovanie: 

 

za:        7             proti:           0          zdržali sa:        0 

  

7. Záverečný účet obce Kotešová za rok 2021,  Stanovisko hlavného kontrolóra obce k 

záverečnému účtu obce Kotešová za rok 2021, Audit k záverečnému účtu 

 

V zmysle § 16 zákona SNR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v znení neskorších predpisov po skončení rozpočtového roka obec údaje 

o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do záverečného účtu. Obec Kotešová v roku 

2021  vychádzala z rozpočtu, ktorý je základným nástrojom finančného hospodárenia 

a bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Kotešovej dňa  10.12. 2020 uznesením č. 

73/2020. Bol zostavený ako prebytkový.  V priebehu roka 2021 bol rozpočet zmenený 
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desať krát v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu Rozpočtovými opatreniami č. 1 až 

10/2021. Hospodárenie  bežného rozpočtu obce Kotešová skončilo v rámci rozpočtového 

hospodárenia s prebytkom rozpočtu, ktorý predstavuje sumu 117614,95 €. Prebytok bude 

použitý na tvorbu rezervného fondu a následne na financovanie projektov doasfaltovanie 

miestnych komunikácií, dofinancovanie projektovej dokumentácie pre projekt „ 

Vybudovanie športovo –oddychovej zóny v obci Kotešová“, nákup tovaru traktorovej 

kosačky John Deere na kosenie zelených plôch v obci Kotešová, úhradu nákladov 

spojených so Zmenou a Doplnkom č. 3 k ÚPN-O Kotešová a úhradu  meračov rýchlosti, 

ktoré boli osadené v obci. Hlavná kontrolórka obce p. Jozefa Šipková predložila Odborné 

stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Kotešová za rok 2021, 

ktoré bolo vypracované na základe predkladaného záverečného účtu, schváleného 

rozpočtu na rok 2021 a jeho úprav, materiálov predložených k následným finančným 

kontrolám a poznatkov z kontrolnej činnosti. Hlavná kontrolórka konštatovala, že 

rozpočet obce Kotešová pre rok 2021 bol vedený v súlade s metodikou jednotného 

triedenia príjmov a výdavkov /rozpočtová klasifikácia/, ustanovenej výnosom MF SR. 

Obec v súlade s ustanovením § 14, ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách viedla 

evidenciu o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu rozpočtového 

roka. Prehľad o schválených rozpočtových opatreniach sa pravidelne predkladal na 

rokovanie OZ. Predložený návrh tvorby a použitia rezervného fondu je v súlade so 

zákonom. Návrh záverečného účtu je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami 

zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje predpísané náležitosti 

podľa zákona. S ohľadom na priaznivý stav hospodárenia možno konštatovať, že Obec 

Kotešová vynakladala rozpočtované finančné prostriedky účelne a hospodárne. Hlavná 

kontrolórka predložený záverečný účet Obce Kotešová za rok 2021 odporučila obecnému 

zastupiteľstvu schváliť podľa zákona o rozpočtových pravidlách  s výrokom „celoročné 

hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“.  

 

V  mesiaci  apríl 2022 bol vykonaný audit k individuálnej  účtovnej uzávierke obce 

Kotešová nezávislým audítorom D.E.A. AUDIT s.r.o. Audítor k účtovnej uzávierke   

konštatoval, že poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz 

finančnej situácie obce Kotešová k 31. decembru 2021 a výsledky jej hospodárenia a 

peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu sú v súlade so zákonom č. 431/2002 

o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Na základe overenia dodržiavania 

povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách platných v SR pre 

územnú samosprávu v znení neskorších predpisov audítor konštatuje, že obec Kotešová 

konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. 

 

Jednotlivé  dokumenty boli prerokované na zasadnutí finančnej komisie, ktorá ich 

odporúčala schváliť podľa predneseného návrhu uznesenia. Poslanci Obecného 

zastupiteľstva v Kotešovej  prerokovanie bodu Záverečný účet obce  Kotešová uzavreli 

výrokom, že celoročné hospodárenie za rok 2021 schvaľujú bez výhrad -  uznesením č. 

26/2022 čím schválili  Záverečný účet obce Kotešová za rok 2021 a Stanovisko hlavného 

kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Kotešová za rok 2021  a výrok audítora zobrali 

na vedomie. 

  
Hlasovanie: 

 

 za:          7           proti:      0                   zdržali sa:      0 
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8. Výročná správa za rok 2021 

 

Výročná správa obce Kotešová za rok 2021 je  komplexná správa s popisom o fungovaní 

obce v roku 2021. Zahŕňa základnú charakteristiku obce, geografické, demografické 

a ekonomické údaje. Zaoberá sa všetkými oblasťami a časťami života obce v súvislosti 

s princípmi fungovania miestnej samosprávy,  hodnotí priebeh a výsledok hospodárenia 

obce za dané účtovné obdobie a navrhuje budúce vízie rozvoja a riešenia rozvoja obce. 

Poslanci zobrali predmetný materiál na vedomie.  

 

Hlasovanie: 

 

za:        7             proti:         0            zdržali sa:        0 

  

 

9. Rozpočtové opatrenie starostu obce Kotešová č. 3/2022 

 

Pracovníčka obce p. Bujná oboznámila poslancov s rozpočtovým opatrením č. 3/2022. 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej schválilo dňa 03.12.2021 uznesením č. 70/2021 

rozpočet na rok 2022, ktorý bol zostavený ako prebytkový v príjmovej časti vo výške 

1 535 452,97 € a vo výdavkovej časti vo výške 1 530 695,79 € s prebytkom 4 757,18 €. 

Rozpočtovým opatrením č. 3/2022 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 v programoch správa obce, údržba zelene, komunálny odpad, dane, mzdy, 

sociálna poisťovňa. Plánované rozpočtové príjmy v roku 2022 boli upravené na 

1 808 439,25 €, plánované rozpočtové výdavky v roku 2022 boli upravené na 

1 788 821,33 €, konečný rozpočet po 3. zmene v roku 2022 zostáva prebytkový vo výške  

19 617,92 €. Poslanci obecného zastupiteľstva Rozpočtové opatrenie č. 3/2022 

hlasovaním zobrali na vedomie. 

 

 

Hlasovanie: 

 

za:       7              proti:          0          zdržali sa:        0 

  

10. Rozpočtové opatrenie obce Kotešová č. 4/2022 

 

Andrea Bujná pracovníčka obce oboznámila poslancov s rozpočtovým opatrením č. 

4/2022. Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej schválilo dňa 03.12.2021 uznesením č. 

70/2021 rozpočet na rok 2022, ktorý bol zostavený ako prebytkový v príjmovej časti vo 

výške 1 535 452,97 € a vo výdavkovej časti vo výške 1 530 695,79 € s prebytkom 4 

757,18 €. Rozpočtovým opatrením č. 4/2022 dochádza k zmenám ako na strane  príjmovej 

tak aj  na strane výdavkovej časti rozpočtu a to  zapracovaním  čiastok v príjmoch 

a výdavkoch  finančných prostriedkov  Schváleným uznesením č. 26/2022 bol prijatý  

návrh na zapracovanie prebytku hospodárenia z predchádzajúceho roku  a to vo výške   

117 614, 95 € s použitím fin. prostriedkov tak ako je uvedené v bode 7. Záverečný účet. 

Plánované rozpočtové príjmy v roku 2022 boli upravené na 1 939 860,57 €, plánované 

rozpočtové výdavky v roku 2022 boli upravené na 1 908 433,65 €.  Rozpočet po 4. zmene  

rozpočtu v roku 2022 zostáva prebytkový vo výške 31 426,92 €. Tento bod programu bol 
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prerokovaný aj na finančnej komisii, ktorá odporučila obecnému zastupiteľstvu  

Rozpočtové opatrenie č. 4/2022 schváliť. Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovaním 

schválili rozpočtové opatrenie obce Kotešová č. 4/2022. 

 

 

Hlasovanie: 

 

za:           7           proti:             0           zdržali sa:     0 

 

 

11. Odmena hlavného kontrolóra obce Kotešová 

 

Starosta obce navrhol hlavnej kontrolórke obce p. Jozefe Šipkovej jednorazovú odmenu 

vo výške 300,- € za vykonanú prácu, pričom uviedol, že prínos práce hlavnej kontrolórky 

v prospech obce je nielen z hľadiska kontrolnej činnosti ale aj  z hľadiska ako metodickej 

tak aj odbornej pomoci. Poslanci obecného zastupiteľstva rokovali o návrhu odmeny 

hlavnej kontrolórke a odsúhlasili výšku odmeny 300,- €  

 

Hlasovanie: 

 

za:         7            proti:       0              zdržali sa:        0 

  

Prof. Ing. Jozef Jandačka PhD. prišiel na rokovanie OZ. 

 

 

12. Všeobecne záväzné nariadenie obce Kotešová č. 3/2022 o organizovaní miestneho 

referenda 

 

Starosta obce informoval poslancov, že na základe listu Okresnej prokuratúry v Žiline zo 

dňa 12.04.2022, v ktorom požadovali za účelom zhodnotenia stavu zákonnosti všeobecne 

záväzných nariadení obcí oznámene o prijatých VZN, obec Kotešová prijíma Všeobecne 

záväzné nariadenie č.3/2022 o organizovaní miestneho referenda. Prijať takéto VZN 

vyplýva z povinnosti v zmysle zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo vypracované v súlade 

so zákonom č. 490/1991 Zb. o spôsobe vykonania referenda. 

 

 

Hlasovanie: 

 

za:          8          proti:             0            zdržali sa:     0 

 

 

13. Odpredaj, zámena a nájom pozemkov 

 

a) Žiadosti občanov – Peter Harciník 

 

Na predchádzajúcom zasadnutí OZ bola schválená trvalá prebytočnosť a zámer odpredaja 

časti nehnuteľného  majetku vedeného na LV č. 2226  a to parc. E-KN č. 229/4 židateľovi 

Petrovi Harciníkovi. Poslanci OZ schválili  prevod  nehnuteľného  majetku 
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novovzniknutých parciel C-KN 1090/3 o výmere 134 m² a C-KN 1089/5 o výmere 109 m² 

Petrovi Harciníkovi za celkovú cenu 8 505 €. 

 

Hlasovanie: 

 

      za:          8         proti:              0           zdržali sa:     0 

 

 

b) Žiadosti občanov – zámena pozemku Ján Sekáč 

 

      Na predchádzajúcom zasadnutí OZ bol schválený zámer zámeny nehnuteľnosti parc. C-

KN č. 2028/5, 2028/6 a 2028/7 vo vlastníctve žiadateľa Jána Sekáča a časti parcely E-KN 

č. 615 vo vlastníctve obce za účelom vytvorenia prístupu k jeho parcelám a súčasne 

zachovania prístupu k ostatným parcelám nachádzajúcim sa v časti Demliniská. Poslanci 

obecného zastupiteľstva hlasovaním schválili zámenu uvedených pozemkov pričom 

celková výmera zamieňaných parciel je 184 m² bez finančného vyrovnania. Zároveň určili 

žiadateľovi, aby na vlastné náklady po vzájomnej dohode vypracoval projektovú 

dokumentáciu pre územné a stavebné konanie a vybudoval uvedenú komunikáciu 

v zmysle projektovej dokumentácie. 

 

Hlasovanie: 

 

za:       8             proti:            0             zdržali sa:     0 

 

c) Nájom pozemku od Lesného spoločenstva Kotešová - Oblazov 

 

     Starosta obce informoval poslancov OZ o tom, že za účelom vybudovania detského 

ihriska v časti obce Oblazov bol vybratý priestor na umiestnenie ihriska, ktorý je vo 

vlastníctve Lesného a pozemkového spoločenstva Kotešová – Oblazov. Uvedený priestor 

bude prenajatý dlhodobo a  bezplatne a môže byť využitý iba na tento účel. Podrobné 

podmienky nájmu budú určené v nájomnej zmluve. Poslanci OZ hlasovaním schválili 

nájom novovzniknutej parcely C-KN č. 1901/4 orná pôda o výmere 450 m2, ktorá vznikla 

v pôvodnej parcely E-KN č. 2009  orná pôda o výmere 9493 m2, evidovaná na LV č. 

2952 – Lesné a pozemkové spoločenstvo Kotešová – Oblazov za účelom vybudovania 

detského ihriska 

 

Hlasovanie: 

 

za:         8           proti:             8           zdržali sa:     8 

 

14. Rôzne 

 

a) Zvýšenie poplatku za vydanie povolenia na zvláštne užívanie komunikácie 

 

Obec Kotešová je v zmysle sadzobníka, ktorý je prílohou zákona č. 145/1995 Z. z. 

o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov povinná vyberať správny poplatok 

za zvláštne užívanie komunikácií -  vydanie rozkopového povolenia vo výške 80,00 €. 

V zmysle položky 82 tohto sadzobníka môže obec tento poplatok znížiť alebo zvýšiť. Od 

r. 2014 bolo uznesením č. 63/2014 schválené zníženie  poplatku  na sumu 10,00 € pre 
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fyzické osoby. V súčasnosti vzhľadom na nárast budovania sietí a prípojok 

k novostavbám je potrebné prehodnotiť uvedený správny poplatok.  Poslanci obecného 

zastupiteľstva prerokovali možnosti regulácie uvedeného poplatku v zmysle zákona 

a určili výšku správneho  poplatku za zvláštne užívanie komunikácie pre fyzické osoby na 

sumu 50 € a právnické osoby na sumu 120 €. 

 

Hlasovanie:  

   

za:       8            proti:         0           zdržali sa:       0 

 

 

b) Informatívna správa k realizácii okružnej križovatky v obci Kotešová 

 

Starosta informoval poslancov o priebehu prípravných prác k procesu vybudovania 

okružnej križovatky v obci Kotešová na križovatke ciest II/507 a II/541. Momentálne sa 

pripravuje projektová dokumentácia, na základe ktorej bude možné začať proces 

územného konania. Obec Kotešová bude vydávať územné rozhodnutie po podaní žiadosti 

ŽSK v rámci prvostupňového konania a potom v druhom stupni bude vydávať stavebné 

povolenie špecializovaný stavebný úrad Okresného úradu, odbor cestnej dopravy 

a pozemných komunikácii. Poslanci OZ informatívnu správu zobrali na vedomie. 

 

c) Informatívna správa k vypracovaniu projektovej dokumentácie pre územné 

rozhodnutie a stavebné povolenie vrátane inžinierskych služieb pre projekt 

s názvom „Vybudovanie športov – oddychovej zóny v obci Kotešová“ 

 

Starosta obce informoval poslancov, že je vypracovaná projektová dokumentácia pre 

územné rozhodnutie a stavebné povolenie vrátane inžinierskych služieb pre projekt 

s názvom „Vybudovanie športovo – oddychovej zóny v obci Kotešová“. Ale v rámci 

procesu vyjadrovania sa príslušných inštitúcií Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti 

o životne prostredie oznámil obci, že predmetná stavba podlieha podľa zákona č. 24/2006 

z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a v znení neskorších predpisov zisťovaciemu konaniu. Uvedený proces prebehol 

a dňa 29.04.2022 Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal 

rozhodnutie, že navrhovaná činnosť „Kotešová – Športový areál“ sa nebude posudzovať 

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pre uvedenú činnosť je 

preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov. Momentálne sa čaká na 

nadobudnutie právoplatnosti uvedeného rozhodnutia. Poslanci OZ túto informatívnu 

správu zobrali na vedomie. 

 

d) Informatívna správa k projektu „Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie 

v lokalite Lán v obci Kotešová 

 

Starosta obce informoval poslancov, že dňa 04.05.2022 podal na spoločnosť 

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. žiadosť o Zaradenie stavby „Rozšírenie 

inžinierskych sietí v obci Kotešová, časť Lán“ do ich investičného plánu. V súčasnosti je 

prioritou spoločnosti Sevak oprava existujúcich zariadení, avšak je potrebné počkať na 

odpoveď, resp. ich stanovisko. Poslanci obecného zastupiteľstva uvedenú informáciu 

zobrali na vedomie. 
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e) Informatívna správa k cyklotrase ŽSK 

 

Starosta obce informoval poslancov o tom, že boli zahájené práce na budovaní cyklotrasy 

zo Žiliny do Považskej Teplej, ktorú realizuje Žilinský samosprávny kraj, pričom vznikli 

už viaceré komplikácie z uzavretia vstupu do danej oblasti v Oblazove. Čo sa týka druhej 

etapy, teda trasy z Kotešovej na Bytču, ešte stále nie je definitívne určené, kadiaľ trasa 

povedie a hľadajú sa riešenia. Poslanci obecného zastupiteľstva túto informáciu zobrali na 

vedomie. 

 

f) Informatívna správa k detskému ihrisku na Bukovej 

 

Starosta obce informoval prítomných poslancov, že je  podaný projekt v rámci výzvy 

Ministerstva práce, sociálnych veci a rodiny na detské ihrisko v časti Buková vedľa 

plánovanej cyklotrasy. Je naplánovaná výstavba väčšieho ihriská v rátane altánka v  

hodnote projektu je vo výške 55000.-€ a spoluúčasť obce je vo výške 10 %. Stále nevieme 

či budeme úspešní, nakoľko v súčasnosti je situácia taká, že je pozastavené rozhodovanie 

o projektoch. Poslanci obecného zastupiteľstva túto informáciu zobrali na vedomie. 

 

g) Informatívna správa k dotácii na Zmenu a Doplnok č. 3 k ÚPN-O Kotešová 

 

Starosta obce informoval poslancov, že naša žiadosť o poskytnutie dotácie na spracovanie 

dokumentácie k Zmene a Doplnku  č. 3 k ÚPN-O Kotešová o ktorú sme žiadali na 

Ministerstve dopravy SR nebola podporená a to z viacerých dôvodov, nakoľko boli 

pozmenené kritériá bodovacieho systému a prioritne boli podporené obce, ktoré ešte 

nemajú územný plán a vypracúvajú ho kompletne.  To znamená, že financovanie 

vypracovania dokumentácie a obstaranie zmeny a doplnku ÚP vo výške približne 10 500 

€ bude hradiť obec z vlastných prostriedkov. Poslanci OZ uvedenú informáciu zobrali na 

vedomie. 

 

 

h) Žiadosť občana Vincenta Švačeka o vybudovanie prístupovej komunikácie k jeho 

domu 

 

Dňa 10.04.2022 doručil pán Vincent Švaček žiadosť, v ktorej žiada o úpravu cesty k jeho 

rodinnému domu. Poslanci OZ sa oboznámili so situáciou a poverili starostu obce, aby 

odpísal p. Švačekovi v tom zmysle, že prvoradé je, aby si pán Švaček vysporiadal 

vlastnícke vzťahy s obcou, nakoľko dom, v ktorom býva je postavený na parcelách vo 

vlastníctve obce Kotešová. Rovnako prístup k jeho domu nie je vedený ako komunikácia, 

je to iba lúka po ktorej sú od osobných automobilov vyjazdené koľaje. Prístup k uvedenej 

nehnuteľnosti bol v minulosti okolo p. Karola Rybárika. 

 

 

i) Žiadosť občana Jána Nemčeka o vybudovanie prístupovej komunikácie k jeho 

domu 

 

Dňa 28.04.2022 podal p. Ján Nemček žiadosť o vyasfaltovanie prístupovej komunikácie 

k jeho domu. Poslanci obecného zastupiteľstva sa touto žiadosťou zaoberali 

a konštatovali, že v budúcnosti, keď budú vyasfaltované časti obce, ktoré sú dlhodobo 

plánované, bude možné tento úsek zaradiť do plánu asfaltovania v obci. 
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j) Kúpa ojazdeného automobilu pre DHZ Kotešová 

 

Starosta obce informoval poslancov, že v rozpočte obce sú stále vedené fin. prostriedky, 

ktorú sú z predaja Tatry 805 a sú určené na nákup techniky pre DHZ Kotešová vo výške 

7000.-€. Členovia DHZ chcú za uvedené fin, prostriedky zakúpiť veľký požiarny 

automobil s cisternou CAS 25 Karosa. Automobil, ktorý chcú zakúpiť je 30 ročné 

ojazdené vozidlo, dočasne vyradené z evidencie. Po zakúpení takéhoto vozidla by bolo 

nutné investovať ešte niekoľko tisíc eur, aby bolo vozidlo pojazdné a funkčné. Starosta 

informoval, že oficiálne nášmu DHZ nemôže byť pridelené zásahové vozidlo s cisternou, 

nakoľko 4 km. ďalej, teda v Bytči je profesionálna hasičská služba, ktorá je štandardne 

vybavená. Poslanci obecného zastupiteľstva sa touto problematikou zaoberali 

a odporúčajú členom DHZ zakúpiť iný typ techniky ako napríklad štvorkolku, ktorú by 

bolo možné využiť pri rôznych zásahoch pri kalamite, príp. pri akciách v prírode. 

 

k) Činnosť OFK Kotešová 

 

Starosta obce informoval poslancov, že činnosť OFK Kotešová je ohrozená a je možné že 

zanikne, nakoľko organizačne aj finančne je náročná a nemá ju kto zabezpečovať. 

Pravdepodobne bude fungovať družstvo žiakov, lebo prevádzka ihriska musí byť 

zabezpečená, keďže boli do rekonštrukcie vložené peniaze štátu ako poskytnutá dotácia 

a 5 rokov musí byť ihrisko v prevádzke. 

 

 

15. Diskusia 

 

 

a) Žiadosť o urýchlené riešenie poklesu spodných vôd 

 

Poslane Jaroslav Hozák predložil žiadosť o urýchlené riešenie situácie s poklesom 

spodných vôd, ktorú podpísalo dvadsaťšesť občanov dolnej časti obce. Vo viacerých 

domácnostiach sa stratila voda v studniach čo môže mať súvis s úpravou brehov jazera vo 

vlastníctve Lesného a pozemkového spoločenstva Kotešová Oblazov. Starosta obce v tejto 

veci zhromaždí dostupné informácie a upovedomí listom všetky zainteresované inštitúcie 

ako Banský úrad, Okresný úrad odd. starostlivosti o životné prostredie, Slovenskú 

inšpekciu životného prostredia a ďalšie, aby celú situáciu prešetrili.  

 

 

b) Dopravná situácia v dolnej časti obce 

 

Poslanci OZ apelovali na vyriešenie dopravnej situácie v dolnej časti obce pri kaplnke pri 

pani Kubisovej, nakoľko smerom od kultúrneho domu rovno na Važinu každý vodič jazdí 

ako s právom prednosti, pričom je prednosť od „Viesky“ a ešte k tomu je tam plne 

betónové oplotenie, ktoré si tu vybudoval p. Jozef Michálek a je preto potrebné určiť 

prednosť jazdy. Starosta obce uviedol, že ak tam značka nie je, tak platí prednosť 

v zmysle pravidla „pravej ruky“ a osadenie novej značky si vyžaduje projekt, jeho 

schválenie a následné aj z realizovanie, čo môže stáť cca 700.-€ z rozpočtu obce. 
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16. Návrh na uznesenie 

 

Návrhy na uznesenia boli priebežne prednesené a postupne schvaľované. Predseda 

návrhovej komisie Ing. Marek Čebek uviedol, že v priebehu rokovania OZ neboli 

doručené žiadne ďalšie návrhy a o všetkých predložených návrhoch na uznesenie bolo 

hlasovanie priebežne vykonané, z  čoho vyplývajú jednotlivé Uznesenia obecného 

zastupiteľstva v Kotešovej. 

 

17.  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   20. 05. 2022                                                ...................................................... 

                                                                                                 PhDr. Mgr. Peter Mozolík 

                  starosta obce 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

 

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

  

 

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

            

 

Zapisovateľka: 

 

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

 

 
Vyvesené:  26.05.2022 

Zvesené:    10.06.2022 


