
ZÁPISNICA č. 5/2013 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotešovej,  konaného dňa 29.11.2013 

 

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. Rozpočtové opatrenie č. 3/2013 

7. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Programového rozpočtu 

obce Kotešová na roky 2014 – 2016 

8. Programový rozpočet obce Kotešová na roky 2014 - 2016 

9. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2014 

10. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Kotešová č. 

8/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady 

11. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Kotešová č. 

9/2012 o nakladaní s odpadom a drobným stavebným odpadom 

12. Všeobecne záväzné nariadenie obce Kotešová č. 3/2013 

o Prevádzkovom poriadku pohrebísk a Domu smútku obce Kotešová 

13. Územný plán obce Kotešová 

14. Program obnovy dediny 2014 – zelená dedina 

15. Nakladanie s majetkom obce – žiadosti občanov 

16. Rôzne 

17. Diskusia 

18. Návrh na uznesenie 

19. 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.  Hlavná kontrolórka obce p. Jozefa 

Šipková. sa ospravedlnila z dôvodu PN. 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 poslankyne Ing. Elenu Šutekovú a Alžbetu Augustínovú. 

 

3. Voľba návrhovej komisie 

 

Do návrhovej  komisie  starosta  obce navrhol poslancov Jaroslava Hozáka a Jána 

Tichého. 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. 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:          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 uznesenie č. 

47/2013 – návrh na zrušenie platieb za komunálny odpad prostredníctvom služby SIPO 

bolo splnené a uznesenie č. 48/2013 – žiadosť p. Tomáša Rybárika o prenájom pozemku 

trvá a uzatvorenie nájomnej zmluvy prebehne v najbližšej dobe. Všetky ostatné uznesenia 

boli splnené. Informáciu o plnení uznesení zobralo obecné zastupiteľstvo  na vedomie.  

 

Hlasovanie: 

 

za:          9           proti:           0           zdržali sa:     0 

 

6. Rozpočtové opatrenie č. 3/2013 

 

Daniela Hozáková,  pracovníčka obce,  oboznámila poslancov s rozpočtovým opatrením 

č. 3/2013, vysvetlila základné navrhované zmeny. Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

schválilo dňa 23.11. 2012 uznesením č. 45/2012 Programový rozpočet 2013-2015, ktorý 

bol zostavený na rok 2013 ako prebytkový v príjmovej časti vo výške 1 097 845, 00 €, vo 

výdavkovej časti vo výške 1 093 301, 00 €, prebytok vo výške 4 544,00 €. Rozpočtovým 

opatrením č. 3/2013  dochádza k zmenám ako na strane  príjmovej tak aj  výdavkovej 

časti rozpočtu a to  zapracovaním  čiastok v príjmoch a výdavkoch  finančných 

prostriedkov účelovo určených poukázaných zo štátneho rozpočtu a z 

prostriedkov Európskej únie, ďalej k presunom finančných prostriedkov medzi 

jednotlivými položkami a podpoložkami  ako aj medzi programami a podprogramami 

rozpočtu na základe reálnych potrieb obce v súlade so Zásadami hospodárenia 

s finančnými prostriedkami obce. Rozpočtové opatrenie č. 3/2013 definuje zmeny 

rozpočtu navýšením, príp. znížením výšky pôvodne rozpočtovaných finančných 

prostriedkov a zapracovaním poukázaných zdrojov, pričom celkové zvýšenie rozpočtu je 

v príjmovej aj vo výdavkovej časti so záverom úpravy - prebytkového rozpočtu. Konečný 

rozpočet po 3. zmene  rozpočtu v roku 2013 zostáva prebytkový .Tento bod programu bol 

prerokovaný aj na finančnej komisii, ktorá odporučila obecnému zastupiteľstvu  



rozpočtové opatrenie č. 3/2013 schváliť. Zároveň navrhla presun medzi položkami 

v programe č. 6 – vzdelávanie a to zo strediska školská jedáleň do strediska materská 

škola vo výške 5 000 €. Poslanci hlasovali najskôr o tomto návrhu. 

 

Hlasovanie: 

 

za:         9            proti:         0          zdržali sa:     0 

 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva rozpočtové opatrenie  č. 3/2013 hlasovaním schválili. 

 

Hlasovanie: 

 

za:          9           proti:           0           zdržali sa:     0 

 

 

7. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Programového rozpočtu obce 

Kotešová na roky 2014 – 2016. 

 

Z dôvodu neprítomnosti p. Šipkovej starosta obce prečítal stanovisko, ktoré predložila 

hlavná kontrolórka obce p. Jozefa Šipková  k návrhu rozpočtu Obce Kotešová na rok 

2014, viacročného rozpočtu na roky 2014 – 2016 a k návrhu Programového rozpočtu. 

Toto 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 2014 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2014 – 2016 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 rozpočtu na rok 2014 schváliť a návrh Programového 

rozpočtu na roky 2014 – 2016 zobrať na vedomie. 

 

Hlasovanie: 

 

       za:           9             proti:          0                zdržali sa:      0 

 

 

8. Programový rozpočet obce Kotešová na roky 2014 – 2016. 

 

P. Daniela Hozáková, pracovníčka obce, podrobne oboznámila poslancov OZ 

s Programovým rozpočtom obce Kotešová na roky 2014 – 2016. Tento rozpočet rozdeľuje 

výdavky obce medzi jednotlivé programy a ich podprogramy. Je  zameraný na prezentáciu 

detailných informácií o jednotlivých druhoch výdavkov, zohľadňuje povinnosť spracovať 

rozpočet – rozdelenie príjmov a výdavkov podľa funkčnej, ekonomickej a rozpočtovej 

klasifikácie. V jednotlivých kapitolách rozviedla predpokladané plnenie rozpočtu. 

Programový rozpočet na rok 2014 bol naplánovaný ako prebytkový vo výške 796,00 €.  



Poslankyňa Ing. Šuteková uviedla, že finančná komisia tento rozpočet prerokovala na 

svojom zasadnutí a na základe predložených materiálov ako aj aktuálnych informáciách 

o predpokladanom výnose z podielových daní navrhla navýšenie rozpočtu v príjmovej 

a výdavkovej časti o 25 000,- €. Konkrétne v príjmovej časti v časti príjmu z podielových 

daní o 25 000,- € a vo výdavkovej časti v programe Správa obce  o 5 000,- € a v programe 

Rozvojové projekty - investičná činnosť obce –  na rekonštrukciu kultúrneho domu II. 

etapa o 15 000,- € a na rekonštrukciu autobusovej zastávky Kotešová Buková o 5 000,- €. 

Poslanci hlasovali o pozmeňujúcom  návrhu. 

  

Hlasovanie: 

 

za:         9               proti:         0           zdržali sa:        0 

 

Následne poslanci OZ hlasovaním schválili Programový rozpočet obce Kotešová na roky 

2014 – 2016. 

 

Hlasovanie: 

 

za:         9               proti:         0           zdržali sa:        0 

 

 

9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2014 

 

Starosta obce prečítal Plán kontrolnej činnosti obce na I. polrok 2014, ktorý 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. Podrobne v ňom vymenovala základne úlohy hlavnej kontrolórky obce na 

I. 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 I.  polrok 2013 schválili a zároveň poverili hlavnú 

kontrolórku vykonať kontroly v zmysle Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2013. 

 

Hlasovanie: 

 

za:            9             proti:           0               zdržali sa:      0 

 

10. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Kotešová č. 8/2012 

o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 

 

Na zasadnutí OZ dňa 13.09.2013 bol schválený návrh na zmenu spôsobu úhrady za 

komunálny odpad a zrušenie služby SIPO od Slovenskej pošty, a.s. V nadväznosti na to 

bolo potrebné vydať dodatok, ktorým sa táto zmena zapracuje do VZN, pričom boli 

v dodatku zahrnuté aj ďalšie zmeny, týkajúce sa vyrubovania poplatku osobám, ktorým 

nie je možné určiť miesto pobytu. Občania budú platiť v roku 2014 poplatok za 

komunálny odpad na základe identifikačných údajov, ktoré obdržia od správcu poplatku 

v písomnej forme (Rozhodnutí).  Poplatok bude  možné uhradiť bezhotovostným 

prevodom na účet č. 1713166451/0200 VÚB a.s. Bytča, hotovostnou platbou v pokladni 

Obecného úradu v Kotešovej alebo šekovou poukážkou. Platby budú rozdelené do štyroch 

splátok, pričom každý občan si môže zvoliť v koľkých splátkach tento poplatok uhradí. 

Finančná komisia odporučila úpravu VZN schváliť. 



Hlasovanie: 

 

za:          9             proti:          0                zdržali sa:     0 

 

 

11. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Kotešová č. 9/2012 

o nakladaní s odpadom a drobným stavebným odpadom 

 

Tento dodatok upravuje nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom – zeleným 

odpadom  na základe dohody uzatvorenej medzi občanmi a Obcou Kotešová, pričom 

občania tento druh odpadu ukladajú na kompost na vlastnom pozemku. Obec chce takto 

predísť navýšeniu poplatkov za komunálny odpad, ktoré by museli občania znášať 

v prípade pridelenia nádob na biologický rozložiteľný odpad a jeho vývoz. V zmysle § 39 

bod 18, ods. a) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov obec nemá povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu 

komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľné komunálne odpady ak preukáže, že 

najmenej 50 % obyvateľov kompostuje vlastný odpad. Ďalej je do dodatku zapracovaná 

likvidácia uhynutých zvierat a nakladanie s kalom zo septikov a žúmp. Finančná komisia 

odporučila úpravu VZN schváliť. 

 

Hlasovanie:  

 

      za:              9           proti:            0               zdržali sa:      0 

 

 

12. Všeobecne záväzné nariadenie obce Kotešová č. 3/2013 o Prevádzkovom poriadku 

pohrebísk a Domu smútku obce Kotešová 

 

Prevádzkový poriadok  upravuje rozsah služieb poskytovaných na pohrebiskách  obce 

a domu smútku, povinnosti prevádzkovateľa pohrebísk a domu smútku,  povinnosti 

nájomcu hrobového miesta, povinnosti návštevníkov pohrebísk a domu smútku a cenník 

služieb. Finančná komisia na svojom zasadnutí prerokovala Prevádzkový poriadok 

pohrebísk a Domu smútku obce Kotešová a navrhla vykonať  zmenu §-u 2 ods. 4,  „ Na 

základe oznámenia pozostalých prevádzkovateľovi pohrebísk – Obec Kotešová, môže 

činnosti  definované v § 3ods. 1 tohto VZN vykonávať aj iná oprávnená fyzická osoba – 

podnikateľ alebo právnická osoba, za podmienok dodržiavania ustanovení zákona č. 

131/2010 o pohrebníctve ako aj tohto VZN.“ ...“ a doplnenie §-u 3 ods. 1, písm. e),  VZN 

3/2013 -  „zodpovedá za vzniknuté škody spojené s výkonom jeho činnosti na 

pohrebiskách“. Poslanci OZ hlasovali o pozmeňujúcich návrhoch. 

 

Hlasovanie:  

 

      za:           9              proti:             0              zdržali sa:      0 

    

Následne poslanci hlasovali o VZN č. 3/2013 ako celku. 

 

 

       Hlasovanie:  

 

       za:           9              proti:             0              zdržali sa:      0 



13. Územný plán obce Kotešová 

 

Starosta obce informoval poslancov, že na základe uznesenia č. 5/2013, ktoré bolo prijaté 

08.02.2013 bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie  na spracovanie Územného plánu 

obce Kotešová na Ministerstvo dopravy a regionálneho rozvoja SR. Dotácia však nebola 

poskytnutá, preto je potrebné prijať uznesenie, na základe ktorého bude vypracovaná 

a podaná nová žiadosť. Zmeny a doplnenia ÚP sú totožné tak ako boli schválené na 

zasadnutí OZ dňa 08.02.2013. Ide o nasledovné lokality: 

 

1.Lokalita „L„ na Bukovej, 

2.Lokalita „4“ Podlúčie 

3.Lokalita „A“ zmena z občianskej vybavenosti na individuálnu bytovú výstavbu 

4.Lokalita Záhumnie za p. Jurajom Chrumkom v jednom rade 

   5.Lokalita Nivy „A“ a „C“ zmena z individuálnej bytovej výstavby a občianskej 

vybavenosti na výstavbu bytových domov, sociálnych zariadení a občianskej 

vybavenosti. 

 

Poslanci OZ potvrdili zámer na doplnenie a zmeny v ÚPD a zároveň poverili starostu 

obce vypracovať novú žiadosť o dotáciu na spracovanie Územného plánu obce Kotešová 

v rozsahu navrhovaných zmien v  roku 2014. 

 

Hlasovanie:  

 

      za:            9            proti:              0             zdržali sa:        0 

 

 

14. Program obnovy dediny 2014 – zelená dedina 

 

Starosta obce informoval poslancov o možnosti získania finančných prostriedkov 

z Envirofondu, kde podmienkou je 5% spoluúčasť obce. Ide o úpravu plochy, ktorá sa 

musí nachádzať v intraviláne obce a je to doplnková výsadba k stavbe, ktorá je 

zrekonštruovaná. Starosta obce uviedol, že takáto plocha sa nachádza v areáli základnej 

školy medzi starou a novou budovou. V prípade úspešnosti projektu by sa takto dokončili  

úpravy v areáli školy. Žiadosť je potrebné podať do 13.12.2013. Celková výška projektu 

by bola 5 000,-  € a spoluúčasť obce 250,- €. Poslanci obecného zastupiteľstva tento 

projekt schválili. 

 

      Hlasovanie:  

 

      za:            9             proti:             0              zdržali sa:      0 

 

 

15. Nakladanie s majetkom obce – žiadosti občanov 

   

a)  Eugen Minarčík a manželka Zuzana, Kotešová 600 – žiadosť o odkúpenie 

a prenájom pozemkov 

 

Starosta obce informoval poslancov, že po miestnom šetrení, ktoré sa uskutočnilo dňa 

18.09.2013 pri nehnuteľnostiach p. Minarčíka a p. Bárdyho, kde boli určené hranice 

rozdelenia parciel, dostali žiadatelia súhlas na vypracovanie nových geometrických plánov. 



Žiadatelia následne podali nové žiadosti o odkúpenie a prenájom parciel vo vlastníctve 

obce. Pán Eugen Minarčík požaduje vo svojej žiadosti aj prenájom prístupovej cesty parc. 

C-KN č. 1013/2. Finančná komisia tieto žiadosti opätovne prerokovala a nemá námietky 

voči odpredaju parciel a prenájmu na základe dohody a nových geometrických plánov. Čo 

sa týka prenájmu parc. C-KN č. 1013/2 bolo tlmočené stanovisko finančnej komisie, 

pričom na rokovaní OZ tento názor prezentovala poslankyňa Ing. Šuteková, ktorá uviedla, 

že aj jej osobný názor je, že v tomto prípade je potrebné prihliadať prioritne na verejný 

záujem aj s poukazom na požiadavky občanov žijúcich v danej lokalite a to zachovať 

priechodnosť tohto úseku – miestnej komunikácie, ktorého súčasťou je práve  táto parcela. 

Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali najskôr o požiadavke na prenájom parcely C-

KN č. 1013/2. 

 

     Hlasovanie:  

 

      za:            2            proti:             0              zdržali sa:      7 

 

K predloženému návrhu nebolo prijaté uznesenie z čoho vyplýva, že prenájom nebol 

schválený.  

 

Následne bolo vykonané hlasovanie o návrhu:  

 

Predaj  parciel  vo vlastníctve obce za nasledovných podmienok:  

 

 C-KN č. 1487/15 trvalé trávnaté porasty o výmere 114 m
2
= 114*1,72.-€ za 

1/m
2
=196,08.-€ 

 C-KN  č.  1487/16 trvalé trávnaté porasty  o výmere 7 m
2
= 7*3,62.-€ za 1/m

2
=25,34.-€ 

 C–KN  č.    979/1 záhrada o výmere 22 m
2
= 22*1.91.-€ za 1/m

2
=42,02.-€ 

 C–KN  č.  1012/3 zastavané plochy o výmere 82 m
2
=82*1.91.-€ za 1/m

2
=156,62.-€ 

 C-KN  č.  1014/5 zastavané plochy o výmere 6 m
2
=6*1.91.-€ za 1/m

2
=11,46.-€ 

 C-KN  č.  1014/6 zastavané plochy o výmere 28 m
2
=28*1.91.-€ za 1/m

2
=53,48.-€  

v celkovej sume 485,00.-€.  

Cena za odpredaj uvedených parciel je stanovená v  zmysle VZN č. 5/2008 na základe 

vypracovaného znaleckého posudku - Znalecká organizácia PBT, s.r.o., ul. Pri Rajčianke 

49, 010 01 Žilina, číslo znaleckého posudku 55/2013. Náklady spojené so zavkladovaním 

na Okresnom úrade – katastrálny odbor znáša kupujúci, ako aj náklady spojené 

s vybavením zmeny druhu pozemku v zmysle platného geometrického plánu, ktoré sú 

podmienkou na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Parcely 

 C-KN č. 1013/1 vodná plocha o výmere 91 m² 

 C-KN č. 1014/4 vodná plocha o výmere 12 m² 

 C-KN č. 1487/13 o vodná plocha o výmere 6 m²,  

ktoré vznikli na základe GO č. 2/2013, vyhotoveného Ing. Františkom Smatanom budú 

prenajaté na dobu do 31.12.1963 za celkovú sumu prenájmu 1,00 €. Na uvedených 

parcelách sa zakazuje vykonávať akékoľvek stavebné úpravy bez súhlasu vlastníka Obec 

Kotešová a nájomca je povinný sa o prenajatý priestor riadne starať  a udržiavať  ho 

priebežným čistením, aby bol priechodný. Poslanci Obecného zastupiteľstva odpredaj 

a prenájom predmetných parciel hlasovaním odsúhlasili. 



 Hlasovanie:  

 

       za:          9               proti:            0               zdržali sa:      0 

 

     

b)  Bc. Mariana Bárdyová, Kotešová 599 – žiadosť o odkúpenie pozemku 

 

Pani Bc Mariana  Bárdyová podala novú žiadosť, v ktorej žiada o odpredaj parcely C-KN 

1487/12 ostatné plochy o výmere 56 m², ktorá vznikla na základe geometrického plánu č. 

54/2013, vyhotoveného Ing. Mariánom Forbachom. Cena za túto parcelu je  stanovená  v  

zmysle VZN č. 5/2008  -  do 100 m² - 4,- €/m². Celková cena je 224,00 €. Náklady spojené 

so zavkladovaním na katastrálnom odbore znáša kupujúci, ako aj náklady spojené s 

vybavením zmeny druhu pozemku v zmysle platného geometrického plánu, ktoré sú 

podmienkou na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Poslanci Obecného zastupiteľstva odpredaj  

predmetnej parcely hlasovaním odsúhlasili. 

 

 

     Hlasovanie:  

 

     za:           9              proti:             0              zdržali sa:      0 

 

 

c) Jozef Hariš a manželka Eva, Kotešová 350 – žiadosť o odkúpenie pozemku 

 

Pán Jozef Hariš a manželka žiadajú o odpredaj parcely C-KN č. 388/5 záhrada o výmere  

90 m², ktorá vznikla na základe GP č. 47353210-7/2013,  vyhotoveného Ing. Jánom 

Lapinom zo dňa 25.09.2013. Cena za predmetnú nehnuteľnosť je stanovená v  zmysle 

VZN č. 5/2008  -  do 100 m
2
  - 4,- €/m

2
. Celková cena je 360,00.- €.  Náklady spojené so 

zavkladovaním na katastrálnom odbore znáša kupujúci. Keďže ide o vysporiadanie 

dlhodobo neriešeného problému, ktoré je prospešné pre všetky zmluvné strany, poslanci 

nemajú voči tomuto odpredaju námietky. 

 

 

     Hlasovanie:  

 

      za:           9              proti:             0              zdržali sa:      0 

 

d) Jaroslav Bujný, Kotešová 352 – žiadosť o odkúpenie pozemku 

 

Pán Jaroslav Bujný žiada o odpredaj parcely C-KN č. 388/1 záhrada o výmere  91 m², 

ktorá vznikla na základe GP č. 47353210-7/2013,  vyhotoveného Ing. Jánom Lapinom zo 

dňa 25.09.2013. Cena za predmetnú nehnuteľnosť je stanovená v  zmysle VZN č. 5/2008  -  

do 100 m
2
  - 4,- €/m

2
. Celková cena je 364,00.- €.  Náklady spojené so zavkladovaním na 

katastrálnom odbore znáša kupujúci. Keďže ide o vysporiadanie dlhodobo neriešeného 

problému, ktoré je prospešné pre všetky zmluvné strany, poslanci nemajú voči tomuto 

odpredaju námietky. 

 

     Hlasovanie:  

 

      za:           9              proti:             0              zdržali sa:      0 



e) Jozefína Fialová, Kotešová 631 – žiadosť o znovuodkúpenie pozemku 

 

Pani Jozefína Fialová podala žiadosť o uskutočnenie prevodu majetku, parc. C-KN č. 

861/1, orná pôda o výmere 178 m² a č. 869/1 orná pôda o výmere 497 m², ktoré vznikli na 

základe GP č. 36418897-257/2013, vyhotoveného Ing. Milanom Kubáňom a ktorých 

odpredaj bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Kotešovej uznesením č. 12/2008 zo 

dňa 30.04.2008. Z viacerých dôvodov tento predaj nebol doposiaľ uskutočnený. Cena za 

predmetnú nehnuteľnosť je v zmysle uznesenia 12/2008 v čase schválenia a činí 6 750 €. 

Náklady spojené so zavkladovaním na katastrálnom odbore znáša kupujúci. Poslanci OZ 

prevod vyššie uvedeného majetku schválili. 

 

      Hlasovanie:  

 

       za:             9            proti:          0                 zdržali sa:      0 

 

 

16. Rôzne 

 

 

a) Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Kotešovej na rok 2014 

 

Starosta  obce  predniesol  poslancom obecného zastupiteľstva   harmonogram  zasadnutí  

Obecného  zastupiteľstva v Kotešovej  na  rok 2014.  Poslanci k  termínom zasadnutí OZ  

nemali pripomienky a predložený harmonogram schválili. V roku 2014 bude zasadať OZ 

v Kotešovej dňa 14. 2. 2014, 25. 4. 2014, 20. 6. 2014, 12. 9. 2014, 14. 11. 2014.  

      Hlasovanie:  

 

       za:             9            proti:          0                 zdržali sa:      0 

 

b) Dominik Vlčák a manželka Alena – žiadosť o predĺženie nájmu RD súp. č. 432 

 

Obec Kotešová ako správca majetku maloletého Jozefa Weizera má povinnosť 

každoročne podávať správu o majetku maloletého Okresnému súdu Žilina. Zmluva 

o prenájme nehnuteľnosti domu č. 432 je uzatvorená na obdobie jedného roka, preto sa 

poslanci obecného zastupiteľstva zaoberali žiadosťou Dominika Vlčáka a manželky 

Aleny o predĺženie nájmu rod. domu č. 432 a odsúhlasili predĺženie nájomnej zmluvy 

medzi Jozefom Weizerom, zastúpeným Obcou Kotešová a manželmi Vlčákovými na rok 

2014 za podmienok uvedených v zmluve bez navýšenia nájomného s termínom od 01. 

01. 2014 do 31. 12. 2014 za sumu 67,00  € mesačne. 

 

      Hlasovanie:  

 

       za:             9            proti:          0                 zdržali sa:      0 

 

 

17. Diskusia 

 

a) Starosta obce poďakoval poslancom obecného zastupiteľstva za ich celoročnú prácu 

a vzájomnú spoluprácu. 



b) Poslanec Prof. Ing. Jandačka PhD. požiadal starostu obce, aby zabezpečil prechod na 

horné parkovisko pri kostole, nakoľko na ceste, ktorá tam vedie sú často odstavené 

automobily, ktoré blokujú premávku. Starosta obce v tejto súvislosti uviedol, že 

v najbližšej dobe bude k tejto téme odvysielaná relácia v miestnom rozhlase 

a majitelia automobilov budú aj osobne vyzvaní aby automobily parkovali vo 

vlastných dvoroch. 

 

18. Návrh na uznesenie 

 

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ján Tichý. Poslanci  obecného   

zastupiteľstva  schválili   návrh   na   uznesenie,  z  ktorého vyplývajú jednotlivé   

Uznesenia obecného zastupiteľstva v Kotešovej. 

 

13. 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, 29. 11. 2013                                                  ................................................... 

                                                                                                PhDr. Mgr. Peter Mozolík 

                                                                                                         starosta obce 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

 

Alžbeta Augustínová                                                          ..................................................... 

 

 

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

                 

 

 

Zapisovateľka: 

 

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

 

 

 

 
Vyvesené: 05.12.2013 

Zvesené:   20.12.2013                                               


