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ZÁPISNICA č. 4/2014 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotešovej,  konaného dňa 20.06.2014 

 

 

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 2014 

7. Záverečný účet obce Kotešová za rok 2013, Monitorovacia správa rozpočtu za rok 

2013, Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Kotešová za rok 

2013 

8. Výročná správa obce Kotešová za rok 2013, Audit 

9. Rozpočtové opatrenie č. 3/2014 

10. Odmena hlavného kontrolóra 

11. Voľba riaditeľa Základnej školy s materskou školou Kotešová 378 

12. Modernizácia verejného osvetlenia v obci Kotešová 

13. Rôzne 

14. Diskusia 

15. Uznesenie 

16. 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. Jozefu Šipkovú a p.  Mgr. Máriu Mihokovú - riaditeľku ZŠ a MŠ 

v Kotešovej. 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 poslankyňu Ing. Elenu Šutekovú  a poslanca Milana Chrásta. 

 

 

3. Voľba návrhovej komisie 

 

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

a Jána Tichého. Obecné zastupiteľstvo  schválilo návrh na zloženie návrhovej komisie. 

 

Hlasovanie: 

 

za:         9          proti:              0                  zdržali sa:      0 
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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 žiadne doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy, 

starosta obce dal hlasovať o   schválení programu zasadnutia OZ. 

 

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. Konštatoval, že všetky uznesenia 

boli splnené.  

 

 

6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2013 

 

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 preložila na schválenie 

obecnému zastupiteľstvu Plán kontrolnej činnosti obce na II. polrok 2014, v ktorom 

podrobne vymenovala základne úlohy hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2014 

a obsah kontrolnej a ostatnej činnosti hlavnej kontrolórky obce. Poslanci obecného 

zastupiteľstva po prerokovaní predloženého materiálu Plán kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce na II.  polrok 2014 schválili a zároveň poverili hlavnú kontrolórku 

vykonať kontroly v zmysle Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2014. 

 

Hlasovanie: 

 

za:        9             proti:            0         zdržali sa:        0 

  

 

7. Záverečný účet obce Kotešová za rok 2012, Monitorovacia správa rozpočtu za rok 

2012, Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Kotešová za 

rok 2012 

 

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. Záverečný účet obce 

za rok 2013 vypracovala p. Daniela Hozáková. Obec Kotešová v roku 2013 vychádzala 

z rozpočtu, ktorý je základným nástrojom finančného hospodárenia a bol schválený 

Obecným zastupiteľstvom v Kotešovej dňa 23.11.2012 uznesením č. 45/2012. V priebehu 

roka 2013 bol rozpočet zmenený štyri krát v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu 

Rozpočtovými opatreniami č. 1 až 4/2013. Hospodárenie  bežného rozpočtu obce 

Kotešová skončilo v rámci rozpočtového hospodárenia so schodkom rozpočtu, ktorý 

predstavuje sumu 8269,56 €, ktorý bol  v priebehu roku 2013 krytý z dlhodobého 
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bankového úveru. Zostatok disponibilných zdrojov na účtoch obce k 31. 12. 2013 bol vo 

výške 17768,38 €, k čomu bol predložený návrh použiť ich na tvorbu rezervného fondu.  

Monitorovaciu – Hodnotiacu správu programového rozpočtu vypracovala Daniela 

Hozáková. Je súčasťou záverečného účtu a hodnotí plnenie programového rozpočtu. 

Obsahuje 9 programov: 1. Plánovanie, manažment a kontrola, 2. Interné služby obce, 3. 

Služby občanom, 4. Odpadové hospodárstvo, 5. Pozemné komunikácie, 6. Vzdelávanie, 7. 

Kultúra a šport, 8. Sociálne služby a 9. Rozvojové projekty. Jednotlivé programy sú 

rozčlenené do  podprogramov, v ktorých sú špecifikované zámery a výsledky 

v konkrétnych oblastiach programu.  

Hlavná kontrolórka obce p. Jozefa Šipková predložila Stanovisko hlavného kontrolóra 

obce k záverečnému účtu obce Kotešová za rok 2013, ktoré bolo vypracované na základe 

predkladaného záverečného účtu, schváleného rozpočtu na rok 2013 a jeho úprav, 

materiálov predložených k následným finančným kontrolám a poznatkov z kontrolnej 

činnosti. Hlavná kontrolórka konštatovala, že rozpočet obce Kotešová pre rok 2013 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 2013 odporučila obecnému zastupiteľstvu schváliť podľa zákona o rozpočtových 

pravidlách výrokom bez výhrad. Jednotlivé  dokumenty boli prerokované na zasadnutí 

finančnej komisie, ktorá ich odporúčala schváliť podľa predneseného uznesenia.  

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Kotešovej schválili celoročné hospodárenie bez 

výhrad   uznesením č.   čím schválili  Záverečný účet obce Kotešová za rok 2013 

a Hodnotiaciu správu rozpočtu za rok 2013 a Stanovisko hlavného kontrolóra obce 

k záverečnému účtu obce Kotešová za rok 2013 zobrali na vedomie. 
 

Hlasovanie: 

 

 za:          9             proti:            0              zdržali sa:      0 

 

8. Audit, Výročná správa obce Kotešová za rok 2013 

 

Starosta obce oznámil poslancom obecného zastupiteľstva, že v  mesiaci jún 2014 bol 

vykonaný audit k účtovnej uzávierke obce Kotešová a audit ku konsolidovanej účtovnej 

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

a ku konsolidovanej účtovnej uzávierke konštatoval, že poskytuje vo všetkých 

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

decembru 2013 a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému 

dátumu sú v súlade so zákonom o účtovníctve.  

Výročnú správu obce Kotešová za rok 2013 vypracovala p. Daniela Hozáková.  Je to 

komplexná správa s popisom o fungovaní obce v roku 2013. Zahŕňa základnú 

charakteristiku obce, geografické, demografické a ekonomické údaje. Zaoberá sa 

všetkými oblasťami a časťami života obce v súvislosti s princípmi fungovania miestnej 
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samosprávy,  hodnotí priebeh a výsledok hospodárenia obce za dané účtovné obdobie 

a navrhuje budúce vízie rozvoja a riešenia rozvoja obce.  

Poslanci OZ Výročnú správu obce Kotešová za rok 2013 a Správu o audite účtovnej 

uzávierky a konsolidovanej účtovnej uzávierky zobrali na vedomie. 

 

Hlasovanie: 

 

za:           9            proti:              0           zdržali sa:     0 

 

 

  

9. Rozpočtové opatrenie č. 3/2014 

 

Daniela Hozáková pracovníčka obce oboznámila poslancov s rozpočtovým opatrením č. 

3/2014. Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej schválilo dňa 29.11. 2013 uznesením č. 

54/2013 rozpočet na rok 2014, ktorý bol zostavený ako prebytkový v príjmovej časti vo 

výške 905 842 € a vo výdavkovej časti vo výške 905 046 € s prebytkom 796.- €. 

Rozpočtovým opatrením č. 3/2014 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 a následné čerpanie týchto 

dotácií a zapracovaním zostatku z predchádzajúceho roku. Ďalej definuje zmeny rozpočtu 

navýšením, príp. znížením výšky pôvodne rozpočtovaných finančných prostriedkov.  

Rozpočet po 3. zmene  rozpočtu v roku 2014 zostáva prebytkový. Tento bod programu bol 

prerokovaný aj na finančnej komisii, ktorá odporučila obecnému zastupiteľstvu  

Rozpočtové opatrenie č. 3/2014 schváliť. Obecné zastupiteľstvo hlasovalo z výsledkom: 

 

 

Hlasovanie: 

 

za:          9             proti:             0            zdržali sa:     0 

 

 

10. Jednorazová odmena hlavného kontrolóra obce 

 

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

vo výške 250,- € za vykonanú prácu, pričom uviedol, že prínos práce hlavnej kontrolórky 

v prospech obce je  z hľadiska ako metodickej tak aj odbornej pomoci. Finančná komisia 

odporučila schváliť odmenu hlavnej kontrolórky v uvedenej výške. Poslanci obecného 

zastupiteľstva o návrhu odmeny hlavnej kontrolórky hlasovali nasledovne. 

 

  

Hlasovanie: 

 

za:            9           proti:           0              zdržali sa:     0 
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11. Voľba riaditeľa Základnej školy s materskou školou Kotešová 378 

 

 

Dňa 26.3.2014 bolo starostom obce Kotešová vyhlásené výberové konanie – výzva na 

obsadenie pozície riaditeľ Základnej školy s materskou školou Kotešová 378. Výberové 

konanie sa uskutočnilo  27.05.2014 a zúčastnil sa ho 1 uchádzač – Mgr. Mária Mihoková, 

Kotešová 282. Výberovú komisiu tvorili členovia Rady školy pri ZŠ s MŠ Kotešová  

a zástupca OÚ odbor školstva a Štátnej školskej inšpekcie Žilina. Uchádzač o miesto 

riaditeľa školy prezentoval vlastnú koncepciu rozvoja ZŠ s MŠ. Členovia komisie 

hodnotili uchádzača podľa vopred určených kritérií. Počtom pridelených bodov uchádzač 

splnil podmienky úspešnosti. Na základe týchto výsledkov sa Rada školy s počtom hlasov 

13, t.j. nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov rady školy uzniesla navrhnúť 

zriaďovateľovi na vymenovanie do funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou 

Kotešová 378 uchádzača Mgr. Máriu Mihokovú, bytom 013 61 Kotešová č. 282 na 

obdobie od 01.07.2014 do 30.06.2019. Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej informáciu 

o výsledku voľby riaditeľa Základnej školy s materskou školou Kotešová 378 

a akceptovanie výsledku voľby starostom obce zobralo na vedomie. 

 

 

      Hlasovanie: 

 

za:           9           proti:             0            zdržali sa:     0 

  

 

12. Modernizácia verejného osvetlenia v obci Kotešová 

Na zasadnutí OZ dňa 25.04.2014 zástupcovia firmy AE konzultanti Piešťany predstavili 

poslancom obecného zastupiteľstva prezentáciu o možnosti rekonštrukcie verejného 

osvetlenia v obci, ktoré by spočívalo v doplnení nových bodov osvetlenia a výmene 

zastaralých svietidiel za nové, také, ktorú budú mať lepšiu svietivosť pri oveľa nižších 

nákladoch a regulovateľnosť doby svietenia. Financovanie tohto projektu by sa rovnalo 

splácaniu nákladov vo forme úhrady rovnakej ako je súčasná platba za spotrebovanú 

energiu na verejné osvetlenie a vykonávaná údržba v obci na verejnom osvetlení. Po 

realizácii projektu by bolo vybudované osvetlenie odovzdané do majetku obce. Poslanci 

obecného zastupiteľstva rozhodli, že  budú k predmetnej veci rokovať na ďalšom 

zasadnutí po doplnení potrebných údajov. Zástupcovia uvedenej firmy na mimoriadnom 

zasadnutí finančnej komisie dňa 05.06.2014 podrobne oboznámili členov FK 

s jednotlivými krokmi realizácie tohto zámeru - spôsobom financovania, vykonania auditu 

na technické zabezpečenie a naplánovanie rozsahu vybudovania a rekonštrukcie 

osvetlenia a ďalšími právnymi náležitosťami projektu. Poslanci OZ po vypočutí 

a prerokovaní všetkých skutočností, týkajúcich sa možnosti rekonštrukcie verejného 

osvetlenia obce úspornou LED technológiou tento zámer odsúhlasili s tým, že pripravená 

zmluva bude prejednaná a schválená na mimoriadnom zasadnutí OZ. Zároveň poverili 

starostu obce vypracovať podklady pre súťažné podmienky, vyhlásiť verejnú súťaž na 

zhotoviteľa a zabezpečiť proces verejného obstarávania. 

 

 

Hlasovanie: 

 

za:             9          proti:             0            zdržali sa:       0 
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13. Rôzne 

 

a) Informácia o úhrade investičného úveru 

 

Starosta obce informoval poslancov o úhrade investičného úveru, ktorým bol 

financovaný projekt Regenerácia centra obce Kotešová. Úver bol priebežne splácaný 

a zostala posledná splátka vo výške 14 590,- €. VÚB banka ponúka prolongovanie úveru 

rozložením tejto splátky na dvanásť splátok bez akéhokoľvek poplatku a bez úrokov čo 

by bolo pre obec výhodné, pretože táto suma by mohla byť ako rezerva na účte a bola by 

postupne splácaná menšími splátkami. Poslanci obecného zastupiteľstva sú toho názoru, 

že je to výhodná ponuka, ktorú je opodstatnené využiť. 

 

 

Hlasovanie: 

 

za:          9             proti:            0             zdržali sa:     0 

 

 

a) Žiadosti občanov – Peter Mičian, Považská Bystrica, Rozkvet 2038/76 

 

Pán Peter Mičian  požiadal obec Kotešová o vydanie súhlasného stanoviska na 

vypracovanie geometrického plánu a odkúpenie časti parcely E-KN č. 2477/2, evidovanej 

na LV č. 2226 vo vlastníctve obce o výmere 93 m². Na zasadnutí OZ 25.04.2014 poslanci 

OZ predbežne tento zámer odsúhlasili. Pán Peter Mičian doložil obci potrebné podklady 

vrátane vypracovaného geometrického plánu. Poslanci OZ hlasovali o odpredaji uvedenej 

časti parcely o výmere 93 m² za  celkovú kúpnu cenu 372,00 € v zmysle schváleného 

uznesenia. 

 

 

Hlasovanie: 

 

za:           9          proti:          0               zdržali sa:       0 

 

 

b) Žiadosti občanov – Pavol Puchoň a manželka 

 

Pán Pavol Puchoň a manželka požiadali o vydanie súhlasného stanoviska na vypracovanie 

geometrického plánu a odkúpenie  časti parcely E-KN č. 272/10, evidovanej na LV 2226 

vo vlastníctve obce o výmere 28 m². Na zasadnutí OZ 25.04.2014 poslanci OZ predbežne 

tento zámer odsúhlasili. Pán Pavol Puchoň doložil obci potrebné podklady vrátane 

vypracovaného geometrického plánu. Poslanci OZ hlasovali o odpredaji uvedenej časti 

parcely o výmere 28 m² za  celkovú kúpnu cenu 56,00 € v zmysle schváleného uznesenia. 

 

 

Hlasovanie: 

 

za:           9            proti:           0              zdržali sa:     0 
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c) Žiadosti občanov –Anna Tichá 

 

 

P. Anna Tichá  požiadala o vydanie súhlasného stanoviska na vypracovanie 

geometrického plánu a odkúpenie  časti parcely E-KN č. 267/2, evidovanej na LV 2226 

vo vlastníctve obce o výmere 82 m². Na zasadnutí OZ 25.04.2014 poslanci OZ predbežne 

tento zámer odsúhlasili. Pani Anna Tichá  doložila obci potrebné podklady vrátane 

vypracovaného geometrického plánu. Poslanci OZ hlasovali o odpredaji uvedenej časti 

parcely o výmere 82 m² za  celkovú kúpnu cenu 328,00 € v zmysle schváleného uznesenia 

v zmysle schváleného uznesenia. 

 

 

      Hlasovanie: 

 

       za:         8             proti:          0             zdržali sa:     1 

 

 

 

d) Žiadosti občanov – Leo Tichý 

 

 

P. Leo Tichý  požiadal o vydanie súhlasného stanoviska na vypracovanie geometrického 

plánu a odkúpenie  časti parcely E-KN č. 267/2, evidovanej na LV 2226 vo vlastníctve 

obce o výmere 58 m². Na zasadnutí OZ 25.04.2014 poslanci OZ predbežne tento zámer 

odsúhlasili. Pán Leo Tichý doložil obci potrebné podklady vrátane vypracovaného 

geometrického plánu. Poslanci OZ hlasovali o odpredaji uvedenej časti parcely o výmere 

58 m² za  celkovú kúpnu cenu 232,00 € v zmysle schváleného uznesenia. 

 

 

      Hlasovanie: 

 

       za:          8            proti:             0          zdržali sa:     1 

 

 

e) Informácia o súdnom spore s firmou I.B.S. Žilina 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ o  súdnom spore s firmou I.B.S., ktorý prebieha 

kvôli projektu „Regenerácia centra obce“. Súdne pojednávanie je momentálne odročené. 

O nových skutočnostiach bude starosta obce poslancov priebežne informovať. Poslanci 

OZ túto informáciu zobrali na vedomie. 

 

 

f) ÚPO Kotešová – stret záujmov vlastníkov parciel prístupových komunikácií 

a obyvateľov dotknutých lokalít 

 

Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o tom, že 17. 6. 2014 bolo 

zasadnutie stavebnej komisie, na ktorom boli prejednané sťažnosti občanov miestnej časti 

Dúbrava. Rodiny p. Karola Rybárika a Viktora Rybárika sa sťažujú na poškodzovanie 

svojich nehnuteľností v dôsledku prejazdu nákladných automobilov po obslužnej 

komunikácii, ktorá vedie v bezprostrednej blízkosti ich domov. Otrasy spôsobené 
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prechodom ťažkých nákladných vozidiel spôsobujú praskliny v ich domoch. Pán Karol 

Rybárik, ktorý je podľa doložených dokladov vlastníkom časti parcely, ktorá je 

komunikáciou, zatarasil uvedenú cestu naukladaným drevom, čím znemožnil prístup 

techniky na vývoz komunálneho odpadu. Následne na to boli podané sťažnosti na 

nevyvezený odpad zo strany piatich novopostavených rodinných domov danej lokality. 

Starosta obce v tejto súvislosti uviedol, že podľa územného plánu je daná lokalita určená 

na individuálnu bytovú výstavbu. Komunikácia je v územnom pláne zaznačená a na LV 

evidovaná ako zastavané plochy a nádvoria, čo však nespochybňuje vlastnícke práva p. 

Karola Rybárika k danej nehnuteľnosti. V záujme vyriešenia problému tak, aby neboli 

poškodzované rodiny Rybárikovcov, ale ani rodiny Hranica, Bolík, Čvirik, Gálus 

a Alexander, stavebná komisia navrhuje vytvorenie novej komunikácie resp. prístupu 

prepojením priečne smerom k domu p. Lazára, pričom úsek smerom od p. Hackemberga 

po p. Karola Rybárika bude určený výlučne pre osobné automobily. K vytvoreniu 

takéhoto obchvatu je potrebný súhlas vlastníkov všetkých dotknutých nehnuteľností, 

ktorých sa to týka. Vlastníci budú pozvaní na jednanie, ktorého predmetom bude 

prerokovanie možnosti a spôsob vysporiadania pozemkov,  na ktorých bude vybudovaná 

zmienená komunikácia tak, ako to prednaznačuje územný plán obce, pričom je potrebné 

a nevyhnutné dospieť k súčinnosti nielen vlastníkov v budúcnosti zabratých nehnuteľností 

ale aj súčasných dotknutých osôb, ktorí si vybudovali nové nehnuteľnosti v zmysle 

stavebných povolení, v ktorých sú uvedené podmienky a povinnosti pri budovaní 

prístupových komunikácií v novej lokalite.  

 

 

      Diskusia 

 

Bod diskusia bol bez príspevkov. 

 

14. Návrh na uznesenie 

 

Návrhy na uznesenia boli priebežne prednesené a postupne schvaľované. Predseda 

návrhovej komisie Prof. Ing. Jozefa Jandačku PhD 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. 

 

15.  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. 06. 2014 
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Overovatelia zápisnice:  

 

 

 

Ing. Elena Šuteková                                                           ..................................................... 

  

 

 

Milan Chrást                                                                       .................................................... 

                 

 

 

 

 

Zapisovateľka: 

 

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


