
ZÁPISNICA č. N 2/2018 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotešovej,  konaného dňa 07.12.2018 

 

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 

4. Schválenie programu rokovania OZ 

5. Kontrola plnenia uznesení 

6. Schválenie projektu: „Zvyšovanie kvality života v Obci Kotešová 

riešením problematiky predprimárneho vzdelávania“. 

7. Príkaz na inventarizáciu majetku obce Kotešová 

8. Dodatok č. 1 k VZN č. 8/2015 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady 

9. Zásady pre zriaďovanie a činnosť komisií Obecného zastupiteľstva 

Obce Kotešová 

10. Rôzne 

11. Diskusia 

12. Návrh na uznesenie 

13. Záver 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

 

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

starosta obce, ktorý privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva a hlavnú 

kontrolórku obce p. Jozefu Šipkovú.  Zároveň ospravedlnil neprítomnosť poslanca Petra 

Jandačku a pani  Mgr. Márie Mihokovej - riaditeľky ZŠ a MŠ ktorí sa rokovania nemohli 

zúčastniť z dôvodu iných povinností.  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 Annu Melotovú a Jaroslava Hozáka. 

 

3. Voľba návrhovej komisie 

 

Do návrhovej  komisie  starosta  obce navrhol Prof. Ing. Jozefa Jandačku PhD. a Ing. 

Mareka Čebeka. Obecné zastupiteľstvo  schválilo návrh na zloženie návrhovej komisie. 

 

Hlasovanie: 

 

za:        8           proti:                0                 zdržali sa:      0 

 

 

 

 



4. Schválenie programu rokovania 

 

Starosta obce predniesol poslancom OZ návrh programu rokovania obecného 

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

zmenu programu. Keďže neboli prednesené žiadne doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy 

k programu rokovania zo strany poslancov, starosta obce dal hlasovať o schválení 

programu zasadnutia OZ ako celku. 

 

Hlasovanie:  

   

za:        8              proti:           0           zdržali sa:       0 

 

5. Kontrola plnenia uznesení 

 

Starosta obce informoval poslancov, že všetky uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí  

boli splnené a z posledného zasadnutia OZ nevyplynuli žiadne úlohy. Informáciu o plnení 

uznesení zobralo obecné zastupiteľstvo  na vedomie.  

 

 

6. Schválenie projektu: „Zvyšovanie kvality života v Obci Kotešová riešením 

problematiky predprimárneho vzdelávania“ 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ o skutočnostiach, ktoré predchádzali v minulosti 

alebo boli súčasťou prípravy realizácie nadstavby materskej školy. Už v roku 2016 bolo 

schválené uznesenie k projektu nadstavby MŠ a podaná žiadosť, ktorá bola neúspešná aj 

napriek odvolaniu a dodatočným snahám o preposúdenie žiadosti. V mesiaci október 2018 

bola na VÚC opätovne podaná žiadosť, resp. projektový zámer pod názvom „Zvyšovanie 

kvality života v Obci Kotešová riešením problematiky predprimárneho vzdelávania“ o 

nenávratný finančný  príspevok. Realizáciou tohto projektu sa vytvorí 22 nových miest na 

umiestnenie detí v materskej škole. Projekt sa skladá z dvoch aktivít, resp. fáz. Prvá 

zahŕňa vybudovanie nadstavby a prístavby, druhá spočíva vo vybavení nových priestorov 

zariadením. Na základe posúdenia predloženého projektového zámeru 

sprostredkovateľský orgán Integrovaný regionálny operačný program konštatoval, že 

projektový zámer splnil podmienky určené vo výzve a je pozitívne hodnotený. Obec 

Kotešová, sa v tomto projekte uchádza o sumu cca 217000.-€ na prístavbu a nadstavbu 

materskej školy a tento projekt okrem stavebných prác obsahuje aj ďalšiu povinnú aktivitu 

a to by malo byť vybavenie tejto novej triedy cca okolo 13000.-€. Spoluúčasť obce okrem 

5 % povinnej spoluúčasti bude obsahovať aj ďalšie neoprávnené náklady v tomto 

projekte. V súčasnosti sa spracúva energetický audit, ktorý musí byť vyhotovený nie len 

na nadstavbu, ale na celú budovu.  Je potrebné, aby obecné zastupiteľstvo schválilo zámer 

predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok na tento projekt, zabezpečenie 

realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, zabezpečenie finančných 

prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo  výške 10 952,66 Eur a 

zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce 

Kotešová. Poslanci obecného zastupiteľstva k tomuto bodu hlasovali nasledovne: 

 

 

Hlasovanie: 

 

za:         8           proti:          0            zdržali sa:        0 



7. Príkaz na inventarizáciu majetku obce 

 

Pracovníčka obce Daniela Hozáková informovala poslancov, že starosta obce vydal 

príkaz na vykonanie inventarizácie majetku obce k 31.12.2018. Boli určené jednotlivé 

inventarizačné komisie. Po ukončení fyzickej inventarizácie bude o výsledkoch obecné 

zastupiteľstvo informované na ďalšom zasadnutí OZ. Poslanci obecného zastupiteľstva 

túto informáciu zobrali na vedomie. 

 

 

      Hlasovanie:  

 

       za:           8              proti:               0            zdržali 0 

 

 

8. Dodatok č. 1 k VZN č. 8/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady. 

 

Starosta obce informoval poslancov, že dňa 17.10.2018 schválila Národná rada SR  

Zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona 

č. 587/2004 Z. z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a dňa 06.11.2018 bolo vydané nariadenie vlády SR č. 

330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov. Oba 

tieto zákony sú platné od 01.01.2019 a vychádzajú z politiky Európskej únie týkajúcej sa 

životného prostredia. V praxi obce tieto nariadenia znamenajú obrovský nárast poplatkov 

za uloženie odpadu na skládkach, čo má vyvíjať na obec tlak na zvýšenie separácie 

odpadov a znižovanie množstva zmesového odpadu. Obec Kotešová má poplatok za 

komunálny odpad v nezmenenej výške 18,25 € na osobu za rok od r. 2010. Od tohto roku 

sa nám podarilo zabehnúť systém odpadového hospodárstva tak, že separujeme všetky 

zložky odpadu. Po obci sú rozmiestnené kontajnery na zber separovaného odpadu, 

funguje zberný dvor, kde je možné odovzdať elektroodpad,  biologicky rozložiteľný 

odpad, drobný stavebný odpad, pneumatiky, použité oleje, batérie. Na žiadosť občanov 

zabezpečujeme aj odvoz niektorých druhov odpadu. Týmito zmenami štát zavádza 

celkom iný systém financovania a to tak, že sadzba poplatku za uloženie jednej tony 

zmesového komunálneho odpadu na skládke bude pre každú obec vypočítaná 

individuálne na základe toho aké percento vytriedenia odpadu obec dosiahne 

v predchádzajúcom roku. Percento vytriedenia je množstvo vyseparovaného odpadu 

z celkového odpadu vyprodukovaného v obci. V súčasnosti obec platí 5,98 € za tonu 

zmesového komunálneho odpadu za vývoz smetných nádob plus manipulačné poplatky.  

V našej obci bolo minulý rok percento vytriedenia 16, tento rok predpokladáme do 20 %. 

Za uloženie tony komunálneho odpadu s menej ako 20 % úrovňou triedenia na skládku sa 

v budúcom roku bude platiť 12,00 €. V roku 2020 sa poplatok zvýši na 22,00 € atď. Je 

teda nevyhnutné, aby sa množstvo separovaného odpadu zvýšilo a množstvo zmesového 

komunálneho odpadu klesalo. Cieľom je 60% vytriedenie. Nezáleží na tom ako, ale obce 

musia tento výsledok dosiahnuť.  V budúcom roku obec chystá v tomto smere rozsiahlu 

informačnú kampaň. Je však nevyhnutné navýšiť ročný poplatok za odpad, aby boli 

pokryté náklady podľa súčasného stavu, nakoľko obec nesmie z vlastných prostriedkov 

doplácať na občanov za odpad, lebo by týmto porušila zákon. Všetky okolité obce 

pristupujú k navýšeniu poplatku. K uvedenej problematike bol spracovaný Dodatok č. 1 

k VZN č. 8/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 

v ktorom sa zvyšuje platba za odpad z pôvodných 0,05 na os./deň na 0,06 na os./deň čo 



v prepočte vychádza celkovo 21,90 € ročne na osobu. Rovnako sa upravujú, resp. 

zaokrúhľujú aj sadzby pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov a sadzby pre 

vývoz na základe žiadosti pôvodcu odpadu. Poslanci obecného zastupiteľstva uvedený 

Dodatok č. 1 k VZN č. 8/2015 hlasovaním schválili. 

 

 

      Hlasovanie:  

 

       za:            8            proti:        0                   zdržali sa:     0 

 

 

9. Zásady pre zriaďovanie a činnosť komisii Obecného zastupiteľstva Obce Kotešová 

 

Komisie obecného zastupiteľstva sú poradný, iniciatívny a kontrolný orgán. Sú zložené 

z poslancov obecného zastupiteľstva a obyvateľov obce zvolených obecným 

zastupiteľstvom. Je potrebné, aby komisie zasadali minimálne 2x ročne. Poslanci OZ 

hlasovaním schválili Zásady pre zriaďovanie a činnosť komisií Obecného zastupiteľstva 

Obce Kotešová.  

 

 

      Hlasovanie:  

 

       za:            8            proti:        0                   zdržali sa:     0 

 

 

 

10. Rôzne 

 

Bod „Rôzne“ bol bez príspevkov. 

 

 

 

11. Diskusia 

 

      Bod „Diskusia“ bol bez príspevkov. 

 

 

12. Návrh na uznesenie 

 

Návrh na uznesenie podal Prof. Ing. Jozefa Jandačku PhD. Poslanci  obecného   

zastupiteľstva  schválili   návrh   na   uznesenie,  z  ktorého vyplývajú jednotlivé   

Uznesenia obecného zastupiteľstva v Kotešovej. 

 

 

16. 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, 07.12.2018                                                   ................................................... 

                                                                                                PhDr. Mgr. Peter Mozolík 

                                                                                                         starosta obce 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

 

Anna Melotová                                                                ..................................................... 

 

 

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

                 

 

 

Zapisovateľka: 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vyvesené: 12.12.2018 

Zvesené:   27.12.2018                                              


