
ZÁPISNICA č. 4/2018 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotešovej,  konaného dňa 26.10.2018 

 

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 a overovateľov zápisnice. 

4. Schválenie programu rokovania. 

5. Kontrola plnenia uznesení.  

6. Rozpočtové opatrenie starostu obce  č. 6/2018 

7. Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 7/2018 

8. Konsolidovaná výročná správa za rok 2017, Audit 

9. Programový rozpočet obce Kotešová na roky 2019 - 2021  

10. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 

11. Odpredaj nehnuteľného majetku občanom  

12. Rôzne 

13. Diskusia 

14. Uznesenie 

15. 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 a hlavnú kontrolórku obce p. Jozefu 

Šipkovú. 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 JUDr. Petra Maslovského. 

 

3. Voľba návrhovej komisie 

 

Do návrhovej  komisie  starosta  obce navrhol poslancov  Petra Jandačku a Mgr. Jozefa 

Bujného.  Obecné zastupiteľstvo  schválilo návrh na zloženie návrhovej komisie. 

 

Hlasovanie: 

 

za:         9            proti:                 0               zdržali sa:      0 

 

 

4. Schválenie programu rokovania 

 

Starosta obce predniesol poslancom OZ návrh programu rokovania obecného 

zastupiteľstva, zároveň navrhol doplniť do programu za bod 7 ďalší bod Rozpočtové 



opatrenie obce Kotešová č. 8/2018. Ostatné body programu sa v číslovaní posunú. Ďalej 

vyzval poslancov OZ na predloženie  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 doplňujúceho návrhu.  

 

Hlasovanie:  

   

za:         9             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.  

 

Hlasovanie:  

   

za:          9            proti:            0          zdržali sa:       0 

 

 

6. Rozpočtové opatrenie starostu obce Kotešová č. 6/2018 

 

Starosta obce oboznámil poslancov s rozpočtovým opatrením č. 6/2018,  ktoré bolo 

vykonané v kompetencii starostu obce v zmysle Zásad hospodárenia  s finančným 

prostriedkami a platných právnych predpisov. 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. 6/2018 

dochádza k zmenám rozpočtu navýšením, príp. znížením výšky pôvodne rozpočtovaných  

finančných prostriedkov resp. presunmi medzi jednotlivými položkami – konkrétne  

zníženie bežných výdavkov v programe správa obce, vzdelávanie zamestnancov, stav. 

úrad, údržba zelene, knižnica, zvýšenie bežných výdavkov v položkách dotácie zo 

štátneho rozpočtu, refundácia asfaltovanie ciest, prevádzka budov, údržba zelene. 

Rozpočet po 6. zmene  rozpočtu v roku 2018 zostáva prebytkový vo výške 75,72 €. 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. 6/2018 zobrali na vedomie. 

 

Hlasovanie: 

 

       za:           9             proti:             0             zdržali sa:      0 

 

 

7. Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 7/2018 

 

Starosta obce oboznámil poslancov s rozpočtovým opatrením č. 7/2018. Rozpočtovým 

opatrením 7/2018 dochádza k zmenám ako na strane  príjmovej tak aj výdavkovej časti 

rozpočtu   zapracovaním  čiastok v príjmoch a výdavkoch, zmeny rozpočtu navýšením, 



príp. znížením výšky pôvodne rozpočtovaných finančných prostriedkov a to zvýšenie 

bežných príjmov v položke podielové dane, daň zo stavieb, dotácia na voľby, správa 

ciest. Plánované rozpočtové príjmy vo výške 1 210 916,00 € boli upravené na 1 482 736, 

62 €, plánované rozpočtové výdavky zo začiatku roku vo výške 1 210 877,00 € boli 

upravené na 1 482 662,89  €. Rozpočet po 7. zmene  rozpočtu v roku 2018 zostáva 

prebytkový vo výške 73,73 €. Tento bod programu bol prerokovaný aj na finančnej 

komisii, ktorá nemala námietky a odporučila OZ  Rozpočtové opatrenie č. 7/2018 zobrať 

na vedomie.  

 

Hlasovanie:  

   

za:         9             proti:              0        zdržali sa:       0 

 

 

8. Rozpočtové opatrenie obce Kotešová č. 8/2018 

 

Starosta obce oboznámil poslancov s rozpočtovým opatrením č. 8/2018, ktoré bolo 

spracované na základe skutočného stavu v školskej jedálni  a na základe žiadosti vedúcej 

školskej jedálne o navýšenie rozpočtu na nákup nevyhnutného zariadenia  a vybavenia 

kuchyne. Rozpočtovým opatrením č. 8/2018 bolo zapracované do rozpočtu obce 

navýšenie v sume 1 000, 00 € na účelovo viazanú dotáciu pre školskú jedáleň. Ďalej sumu 

vo výške 4950.-€ ako kapitálový výdavok na dofinancovanie projektu: Rekonštrukcia  

budovy Dobrovoľného hasičského zboru Kotešová – Oblazov súpisné číslo 75, 

v súvislosti s nepredvídanými prácami naviac, ktoré boli vykonané na základe Dodatku 

k zmluve o dielo. Toto rozpočtové opatrenie bolo prekonzultované na zasadnutí finančnej 

komisie, ktorá ho odporučila schváliť. Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovaním 

Rozpočtové opatrenie obce Kotešová č. 8/2018 schválili.  

 

Hlasovanie:  

   

za:         9             proti:              0        zdržali sa:       0 

 

9. Konsolidovaná výročná správa za rok 2017, Audit 

 

Výročnú správu obce Kotešová za rok 2017 vypracovala p. Daniela Hozáková.  Je to 

komplexná správa s popisom o fungovaní obce v roku 2017, v ktorej je zahrnutá 

rozpočtová organizácia Základná škola s materskou školou v Kotešovej. Starosta obce 

oznámil poslancom obecného zastupiteľstva, že  bol vykonaný aj audit  ku konsolidovanej 

účtovnej uzávierke obce Kotešová audítorom Ing. Tiborom Bátorym. Audítor ku 

konsolidovanej účtovnej uzávierke konštatoval, že poskytuje vo všetkých významných 

súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Kotešová k 31. decembru 

2017 a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu sú 

v súlade so zákonom o účtovníctve. Tento bod programu bol prerokovaný aj na finančnej 

komisii, ktorá nemala námietky a odporučila OZ zobrať na vedomie bez výhrad. Poslanci 

OZ Konsolidovanú výročnú správu a správu o audite konsolidovanej účtovnej uzávierky  

zobrali na vedomie. 

 

Hlasovanie:  

   

za:         9             proti:           0           zdržali sa:       0 



 

10. Programový rozpočet obce Kotešová na roky 2019-2021 

 

Hlavná kontrolórka obce p. Jozefa Šipková predložila odborné stanovisko k návrhu 

rozpočtu Obce Kotešová na rok 2019 a viacročného rozpočtu na roky 2019 – 2021. Toto 

odborné stanovisko bolo vypracované v súlade s § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení, pričom vo svojom stanovisku skonštatovala, že Návrh 

programového rozpočtu bol spracovaný na základe predložených návrhov, ktoré boli 

spracované v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z.  o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. Pri spracovaní odborného 

stanoviska vychádzala z dvoch hľadísk a to zákonnosti predloženého návrhu a metodickej 

správnosti predloženého návrhu rozpočtu. Hlavná kontrolórka obce konštatovala, že návrh 

rozpočtu Obce Kotešová na rok 2019 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2019 – 2021 

je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, bol verejne 

sprístupnený spôsobom v obci obvyklým v zákonom stanovenej lehote. Na základe 

uvedených skutočností hlavná kontrolórka obce odporúča Obecnému zastupiteľstvu 

v Kotešovej predložený návrh Programového rozpočtu na rok 2019 schváliť a návrh  

viacročného rozpočtu na roky 2019 – 2021 zobrať na vedomie. Stanovisko hlavnej 

kontrolórky obce poslanci OZ zobrali a vedomie.  Ing. Elena Šuteková oboznámila 

poslancov OZ s Programovým rozpočtom obce Kotešová na roky 2019 – 2021. Tento 

rozpočet rozdeľuje výdavky obce medzi jednotlivé programy a ich podprogramy. Je  

zameraný na prezentáciu detailných informácií o jednotlivých druhoch  ako na strane 

príjmov, tak aj na strane výdavkov, zohľadňuje povinnosť spracovať rozpočet – 

rozdelenie príjmov a výdavkov podľa funkčnej, ekonomickej a rozpočtovej klasifikácie. 

V jednotlivých kapitolách – hlavne tabuľkovej časti je  rozvedené predpokladané plnenie 

rozpočtu ako aj vývoj rozpočtu  za predchádzajúce 2 roky. Vzhľadom na skutočnosť, že 

v čase prípravy Programového rozpočtu a pred jeho zverejnením neboli známe a zrejmé 

niektoré dôležité skutočnosti ako prognóza Ministerstva financií SR o výške podielových 

daní na rok 2019, vychádzalo sa pri zostavovaní rozpočtu z vývoja podielových daní tohto 

roku. Presná výška podielových daní na rok 2019 bude zapracovaná do rozpočtu  

bezprostredne  po jej zverejnení. Podľa momentálnych prognóz je predpoklad, že budúci 

rok bude 7 až 8 % navýšenie podielových daní. Starosta obce ďalej uviedol, že aj 

vzhľadom na nový systém odmeňovania zamestnancov vo verejnej správe od. 1. 1. 2019, 

ako aj odmeňovanie a platové pomery starostov na základe zmeny zákona účinného od 1. 

12. 2018, bude sa musieť v mesiaci január 2019 urobiť kompletná zmena rozpočtu najmä 

v položke mzdy a odvody pre zamestnancov obce Kotešová ako aj zamestnancov 

Základnej školy s materskou školou 378 Kotešová v mesiaci január už na základe nových 

platových pomerov. Taktiež v programe č. 9 investičné projekty obce sa musia zapracovať 

niektoré rozvojové projekty na strane kapitálových výdavkov. Tieto by sa mali zapracovať 

do prvého rozpočtového opatrenia v mesiaci február 2019 na zasadnutí OZ v Kotešovej, 

ako aj navýšenie účelovo viazaných finančných prostriedkov do školskej jedálne vo výške 

6000.-€ na postupnú obnovu zariadení v školskej jedálni, ako je konvektomat, chladničky 

elektrické rúry a pod. Rozpočet bol prerokovaný aj na zasadnutí finančnej komisie, ktorá 

ho odporučila schváliť. Poslanci obecného zastupiteľstva Programový rozpočet obce 

Kotešová na roky 2019-2021 hlasovaním schválili. 

 

      Hlasovanie: 

 

       za:          9             proti:            0              zdržali sa:   0 

 



11. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 

 

Hlavná kontrolórka obce p. Jozefa Šipková predložila na schválenie obecnému 

zastupiteľstvu Plán kontrolnej činnosti obce na I. polrok 2019. Podrobne v ňom 

vymenovala základne úlohy hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2019 a obsah 

kontrolnej a ostatnej činnosti hlavnej kontrolórky obce. Poslanci obecného zastupiteľstva 

po prerokovaní predloženého materiálu Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

na I.  polrok 2019 schválili a zároveň poverili hlavnú kontrolórku vykonať kontroly 

v zmysle Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019. 

 

Hlasovanie: 

 

       za:        9                proti:             0             zdržali sa:      0 

 

12. Odpredaj  nehnuteľného majetku občanom  

 

 

a) Odpredaj časti parcely - Stanislav Klobucký ml., 013 61 Kotešová 403 

 

Na predchádzajúcom zasadnutí OZ poslanci schválili zámer odpredaja časti parcely E-KN 

2480/2 vo vlastníctve obce o výmere 99 m². pánovi Stanislavovi Klobuckému ml. 

Súčasťou uvedenej parcely je aj miestna komunikácie na Kopanice. Časť parcely z ktorej 

chce odkúpiť žiadateľ má šírku 12 metrov. P. Klobucký chce odkúpiť pás v šírke 3 m. Po 

zúžení časti parcely zostane ešte priestor na komunikáciu v šírke 9 m. Poslanci OZ 

hlasovaním schválili prevod nehnuteľného  majetku vedeného na LV č. 2226 a  to  novo 

vzniknuté parcely C-KN č. 1524/24, orná pôda o výmere 90 m
2
 a C-KN č. 2065/5 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 9 m
2
, ktoré vznikli z pôvodnej parcely E-KN č. 

2480/2 orná pôda o výmere 6211 m
2 

za celkovú sumu 792,- €. 

 

      Hlasovanie: 

 

za:          9              proti:           0         zdržali sa:                 0           

 

 

b) Odpredaj časti parcely – Ing. Oliver Čvirik a manželka Ing. Alena Čviriková,  

013 61 Kotešová č. 291 

 

Na predchádzajúcom zasadnutí OZ poslanci schválili zámer odpredaja časti parcely C-KN 

1152/1 o celkovej výmere 19 m² pánovi Čvirikovi a manželke. Uvedený priestor je 

súčasťou ich dvora, je dlhodobo ohradený a udržiavaný, žiadatelia  chcú vyspriadať 

majetkovo právny stav. Poslanci OZ nemali voči tejto žiadosti námietky a hlasovaním 

schválili nehnuteľného  majetku vedeného na LV č. 2226 a  to  novo vzniknutá  parcela C-

KN č. 1152/12, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m
2
, ktorá vznikla  z pôvodnej 

parcely E-KN č. 268/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5316 m
2 

za celkovú sumu 

95,- €. 

 

      Hlasovanie: 

 

za:         9               proti:        0            zdržali sa:             0               

 



 

c) Odpredaj časti parcely – Ján Hozák a manželka Antónia Hozáková,  013 61 

Kotešová č. 361 

 

Na predchádzajúcom zasadnutí OZ poslanci schválili zámer odpredaja podielu obce 

v parcele E-KN č. 175. Parcela je evidovaná ako záhrada a je súčasťou dvora žiadateľov. 

Obec Kotešová má v uvedenej parcele podiel 2/4 čo činí 23,5 m². Poslanci OZ 

hlasovaním schválili prevod nehnuteľného  majetku vedeného na LV č. 2335, parc. E-KN 

č. 175, záhrady o výmere 47m
2
, z toho výmer v podiele 2/4 vo vlastníctve obce Kotešová, 

čo činí 23,5 m
2
, kupujúcim Ján Hozák a manželka Antónia Hozáková, 013 61 Kotešová 

361 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v hore uvedenom výmere a podiele za 

celkovú sumu 117,50,- € 

 

      Hlasovanie: 

 

za:            9            proti:           0         zdržali sa:            0                

 

 

d) Zámer odpredaja časti parcely – JUDr. Peter Maslovský a maželka Mgr. 

Marcela Maslovská, 013 61 Kotešová č. 503 

 

Pán JUDr. Peter Maslovský a manželka podali dňa 19.09.2018 žiadosť o odkúpenie časti 

parciel E-KN 2476/1 a E-KN 2478/1 o výmere 61 m² vo vlastníctve obce. Svoju žiadosť 

odôvodňujú tým, že časti týchto parciel dlhodobo užívajú. Poslanci OZ prerokovali túto 

žiadosť a  hlasovaním schválili zámer odpredaja a trvalú prebytočnosť uvedeného 

majetku. 

 

      Hlasovanie: 

 

za:          8              proti:           0         zdržali sa:           1     

             

 

e) Zámer odpredaja časti parcely – Pavol Kiška,  013 61 Kotešová č. 686 

 

Pán Pavol Kiška podal dňa 15.08.2018 žiadosť o odkúpenie časti parcely E-KN 1363/4 

o výmere 22 m², ktorá je vo vlastníctve obce. Žiadosť odôvodňuje tým, že pri 

rekonštrukcii pôvodného oplotenia a zameraní vedľajšej stavby zistil, že uvedenú časť je 

dlhodobo prihradená a chcel by ju vysporiadať. Poslanci OZ nemali voči tejto žiadosti 

námietky a hlasovaním schválili zámer odpredaja a trvalú prebytočnosť uvedeného 

majetku. 

 

 

      Hlasovanie: 

 

za:            9            proti:           0         zdržali sa:                 0           

 

 

 

 

 



f) Zámer odpredaja časti parcely - Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Kotešová, 013 

61 Kotešová 
 

Dňa 11.10.2018 podal správca farnosti Stanislav Duník žiadosť o odkúpenie pozemku pod 

Zvonicou sv. Jozefa v dolnej časti obce. Ide o výmeru minimálne 26 m² z parcely E-KN 

221 a C-KN č. 313 v katastrálnom území obce Kotešová, vo vlastníctve obce Kotešová. 

Správca farnosti má záujem dať do poriadku právny stav cirkevných objektov v obci. 

Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovaním schválili zámer odpredaja a trvalú 

prebytočnosť uvedeného majetku. 

 

      Hlasovanie: 

 

za:           9             proti:         0           zdržali sa:           0                 

 

 

13. Rôzne 

 

a) Prístavba a nadstavba materskej školy 

 

V súvislosti s projektom prístavby a nadstavby materskej školy starosta obce informoval 

poslancov o tom, že 05.10.2018 bola na VÚC zaregistrovaná žiadosť, resp. projektový 

zámer pod názvom „Zvyšovanie kvality života v Obci Kotešová riešením problematiky 

predprimárneho vzdelávania“ o nenávratný finančný  príspevok. V rámci tohto projektu je 

potrebné predložiť vyjadrenia od viacerých inštitúcií ako potvrdenie Natura 2000, 

Odborný posudok na výskyt chránených druhov živočíchov, Vyjadrenie k projektovej 

dokumentácii od OÚ Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie, energetický posudok 

a ďalšie. Vzhľadom na to, že podmienku určenia indexu investičnej účinnosti sme splnili ( 

v roku 2017 bolo zaregistrovaných 5 nevyhovených žiadosti a v roku 2018 bolo 

zaregistrovaných 12 nevyhovených žiadostí o prijatie do MŠ v Kotešovej ), je predpoklad, 

že budeme v tejto výzve úspešní. Po schválení projektového zámeru bude vyhlásená 

výzva v roku 2019 o nenávratné finančné prostriedky, pričom obec Kotešová, sa v tomto 

projekte uchádza o sumu cca 217000.-€ na prístavbu a nadstavbu materskej školy 

(navýšenie cca 22 až 24 miest) a tento projekt okrem stavebných prác obsahuje aj ďalšiu 

povinnú aktivitu a to by malo byť vybavenie tejto novej triedy cca okolo 13000.-€. Spolu 

účasť obce okrem 5 % povinnej spoluúčasti bude obsahovať aj ďalšie neoprávnené 

náklady v tomto projekte. Celkové náklady by sa mali zo strany obce pohybovať vo výške 

cca 25000.-€ Poslanci OZ túto informáciu zobrali na vedomie. 

 

b) Kruhový objazd v obci Kotešová 

 

Starosta obce informoval poslancov o tom, že bola spracovaná štúdia realizácie v dvoch 

verziách na riešenie kruhového objazdu v obci Kotešová. Po tomto bude zaslaná na 

Žilinský samosprávny kraj na ich schválenie v zastupiteľstve. ŽSK zabezpečí projektovú 

dokumentáciu pre územné rozhodnutie ako aj potom projektovú dokumentáciu pre 

stavebné rozhodnutie. Neskôr ak bude tento spoločný projekt schválený, tak sa rozdelí na 

jednotlivé stavebné objekty, pričom obec Kotešová by mala sa podieľať finančne na 

spoluúčasti tohto projektu, ktorého rozpočet sa pohybuje vo výške 250000.-€, avšak po 

vykonaní spoločného verejného obstarávania, bude pravdepodobne táto suma podstatne 

nižšia a obec by sa mala podieľať sumou vo výške 1/3 finančných nákladov.  

 



c) Žiadosť Slovenského zväzu telesne postihnutých o dotáciu 

 

Dňa 06.09.2018 Podal Slovenský zväz telesne postihnutých ZO Bytča žiadosť 

o poskytnutie finančného príspevku na svoju činnosť, nakoľko jeho členmi sú aj občania 

obce Kotešová. Poslanci obecného zastupiteľstva schválili SZTP ZO Bytča finančnú 

príspevok vo výške 50,00 €. 

 

      Hlasovanie: 

 

za:             9           proti:           0         zdržali sa:           0                 

 

 

d) Žiadosť Jozefa Lamlecha, Trenčianska 1589/4, Žilina 

 

Pán Jozef Lamlech žiada obec o udelenie súhlasu k návrhu vybudovania prístupovej 

komunikácie k pozemku, na ktorom plánuje výstavbu rodinného domu. Prístupová 

komunikácia má viesť po parcele E-KN 1148/3, ktorej je vlastníkom. Je to miestna 

komunikácia vedúca na most pre peších cez kanál, ktorá spája hornú a dolnú časť obce. 

Približne v polovici cesty na most chce p. Lamlech vybudovať odbočku na svoj pozemok. 

Uvedená parcela je síce vo vlastníctve žiadateľa, jeho vlastnícke práva nemožno popierať, 

ale parcela je v katastri nehnuteľnosti vedená pod kódom 22  ako pozemok, na ktorom je 

postavená inžinierska stavba – cestná, miestna a účelová komunikácia. Obec Kotešová je 

v rámci preneseného výkonu štátnej správy správcom komunikácií, z čoho jej vyplývajú 

oprávnené a zákonné kompetencie. Poslanci obecného zastupiteľstva v tejto veci nemajú 

právomoc a kompetenciu rozhodovať, avšak všetci sa jednohlasne vyjadrili, že tento návrh 

by nemal byť nikdy schválený, vzhľadom na to, že táto miestna komunikácia bola 

vybudovaná ako verejno-prospešná stavba najmä pre chodcov a nemotorovú dopravu, 

ktorí túto komunikáciu využívajú na presun medzi obidvoma časťami obce ponad 

Hričovský derivačný kanál a v prípade výjazdov a vjazdov motorových vozidiel na túto 

komunikáciu, by došlo k nekontrolovateľným stretom s cyklistami a chodcami, ktorí by 

do značnej miery boli obmedzení na voľnom pohybe.  Rozhodnúť o vydaní záväzného 

stanoviska zákonným spôsobom môže v tomto prípade iba  štatutár obce, teda starosta, 

ktorý v tejto veci vydá stanovisko.  

 

 

e) Zabezpečenie volieb prísediacich Okresného súdu v Žiline. 

 

Okresný súd Žilina požiadal obec Kotešová o zabezpečenie volieb prísediacich Okresného 

súdu Žilina v zmysle zákona č. 385/200 Z. z. o sudcoch a prísediacich v platnom znení. 

Podľa § 140 Zákona č. 385/2000 Z. z. prísediacich volia obecné zastupiteľstvá v obvode 

príslušného súdu z kandidátov z radov občanov, ktorí majú trvalý pobyt alebo pracujú 

v obvode súdu. Starosta obce navrhol za kandidáta do volieb prísediacich Okresného súdu 

Žilina Ing. Elenu Šutekovú, bytom Kotešová č. 319 a zároveň vyzval poslancov, aby 

predniesli ďalšie návrhy. Poslanci súhlasili s návrhom starostu obce, žiadne ďalšie návrhy 

nemali a zvolili Ing. Elenu Šutekovú  za prísediaceho na Okresný súd v Žiline na obdobie 

rokov 2018 – 2022. 

 

 Hlasovanie  

 

za:    9 proti:   0  zdržali sa: 0 



 

14. Diskusia 

 

a) Bod diskusia bol bez príspevkov 

 

15. 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 poďakoval poslancom 

a ostatným prítomným za účasť  a rokovanie Obecného zastupiteľstva v Kotešovej 

vyhlásil za ukončené.  

 

 

 

 

 

 

 

V Kotešovej dňa  26. 10. 2018                                                  ................................................... 

                                                                                                      PhDr. Mgr. Peter Mozolík 

                                                                                                              starosta obce 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

 

 

Ján Tichý                                             ..................................................... 

 

 

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

                 

 

Zapisovateľka: 

 

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

 
 

 

 

 

 

Vyvesené: 31.10.2018 

Zvesené:    15.11.2018 


