
ZÁPISNICA č. 4/2022 

 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotešovej,  konaného dňa 21.10.2022 

 

 

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. 

5. Kontrola plnenia uznesení.  

6. Rozpočtové opatrenie starostu obce  č. 7/2022 

7. Rôzne 

8. Diskusia 

9. Návrh na uznesenie 

10. Záver 

 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

 

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Kotešovej otvoril starosta obce PhDr. Mgr. Peter 

Mozolík, ktorý privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva, hlavnú 

kontrolórku obce p. Jozefu Šipkovú a Mgr. Katarínu Kasemovú - riaditeľku ZŠ a MŠ 

v Kotešovej, Poslanec Peter Jandačka sa ospravedlnil z dôvodu z dôvodu plnenia iných 

povinností. Poslanec Miroslav Hájek nebol prítomný. Rokovanie obecného zastupiteľstva 

viedol starosta obce PhDr. Mgr. Peter Mozolík 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

 

Starosta obce určil za zapisovateľku Lýdiu Frolovú. Za overovateľov zápisnice určil Ing. 

Mareka Čebeka a Jaroslava Hozáka. 

 

3. Voľba návrhovej komisie 

 

Do návrhovej  komisie  starosta  obce navrhol poslancov  Jána Tichého a Ing. Elenu 

Šutekovú.  Obecné zastupiteľstvo  schválilo návrh na zloženie návrhovej komisie. 

 

Hlasovanie: 

za:         6           proti:            0                  zdržali sa:      0 

 

4. Schválenie programu rokovania 

 

Starosta obce predniesol poslancom OZ návrh programu rokovania obecného 

zastupiteľstva. Zároveň vyzval poslancov 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.  



 

Hlasovanie:  

 

za:         6             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.  

 

6. Rozpočtové opatrenie starostu obce Kotešová č. 7/2022 

 

Pracovníčka obce p. Bujná oboznámila poslancov s rozpočtovým opatrením č. 7/2022. 

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. 7/2022 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  dotácia škola, matrika, 

knižnica a úhrada nákladov na ŽP - odpad. Ďalej definuje zmeny rozpočtu navýšením, 

príp. znížením výšky pôvodne rozpočtovaných finančných prostriedkov v programoch 

všeobecný materiál, školenia, údržba zelene, výpočtová technika, palivá, údržba budov. 

Plánované rozpočtové príjmy v roku 2022 boli upravené na 2 034 688,09 €, plánované 

rozpočtové výdavky v roku 2022 boli upravené na 1 991 750,43 €, konečný rozpočet po 7. 

zmene v roku 2022 zostáva prebytkový vo výške  42 937,66 €. Poslanci obecného 

zastupiteľstva Rozpočtové opatrenie č. 7/2022 hlasovaním zobrali na vedomie. 

 

Hlasovanie: 

 

       za:           6            proti:        0               zdržali sa:      0 

 

7. Rôzne 

 

a) Informatívna správa k cyklotrase v hornej časti obce a na Bukovej 

 

Starosta obce informoval poslancov o tom, že  11.10.2022 bolo zahájené verejné 

obstarávanie  k projektu Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy 

vybudovaním cyklotrasy v obci Kotešová. Uchádzači musia ponuky predložiť do konca 

mesiaca, 31.10. 2022 bude otváranie obálok s ponukami, následne prebehne proces 

kontroly verejného obstarávania riadiacim orgánom IROP. Ak bude schválené 

a odsúhlasené verejné obstarávanie, budeme žiadať Ministerstvo informatizácie, 

regionálneho rozvoja a investícií SR o 20% navýšenie stavebnej časti  rozpočtu z dôvodu 

navýšených cien materiálov. Potom bude podpísaný Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP a po 

jeho zverejnení a právoplatnosti bude podpísaná Zmluva o dielo s víťazným uchádzačom. 

v rámci ktorého bude posúdenie a odsúhlasenie navýšenia nákladov. Taktiež už boli 

podané žiadosti na Okresný úrad Bytča, oddelenie životného prostredia na výrub drevín 

v trase cyklotrasy a tiež v častiach premostenia cez rieku Rovnianku, kde boli potrebné 

súhlasy správcu vodného toku.  Poslanci obecného zastupiteľstva uvedenú informáciu 

zobrali na vedomie. 



 

b) Informatívna správa k podanému projektu podpora triedeného zberu v obci 

Kotešová 

 

Starosta obce informoval poslancov o tom, že v mesiaci január bol podaný projekt 

„Podpora triedeného zberu v obci Kotešová“ v rámci ktorého žiada finančné prostriedky 

na zakúpenie traktora s čelným nakladačom, komunálneho traktora s čelným nakladačom, 

štiepkovača, 5 ks veľkokapacitných kontajnerov s objemom 5,5 m³ a 5 ks 

veľkokapacitných kontajnerov s objemom 7,5 m³. K tomuto projektu už prebehlo verejné 

obstarávanie, nakoľko to bolo podmienkou pri podaní žiadosti. Na základe výzvy 

riadiaceho orgánu bol tento projekt už niekoľkokrát dopĺňaný. Poslanci OZ uvedenú 

informáciu zobrali na vedomie. 

      

c) Informatívna správa k riešeniu projektovej dokumentácie športovo oddychovej 

zóny pred vydaním stavebného povolenia 

 

Starosta obce informoval poslancov o tom, že po ukončenom konaní na Okresnom úrade 

Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie, v ktorom sa posudzoval vplyv uvedeného 

projektu na životné prostredie, bolo už vydané právoplatné územné rozhodnutie. Teraz sa 

pripravuje projekt pre stavebné povolenie, v rámci ktorého ešte riešia niektoré technické 

záležitosti ako napr. energetické posúdenie predpokladaného systému vykurovania a pod. 

Až po vydaní stavebného povolenia bude možné uchádzať sa o výzvy. Poslanci OZ 

uvedenú informáciu zobrali na vedomie. 

 

d) Informatívna správa ku chodníku od Barčáka po budúcu cyklotrasu na Bukovej 

 

Starosta obce informoval poslancov o tom, že súčasne s realizáciou projektu cyklotrasy na 

Bukovej sa bude realizovať aj chodník od zástavky Barčák po predajňu potravín na 

Bukovej, ktorý sa napojí na cyklotrasu. Uvedený chodník bude obec budovať z vlastných 

zdrojov. Momentálne sa pripravuje projektová dokumentácia, boli predložené dve 

varianty realizácie, ktoré zhotovil Ing. Löffler – autorizovaný stavebný inžinier. Poslanci 

OZ uvedenú informáciu zobrali na vedomie a oboznámili sa s variantami riešenia 

chodníka. 

 

e) Zvýšenie nájmu za prenájom priestorov v budove obecného úradu 

 

Starosta obce informoval poslancov, že v budúcom roku bude nutné opätovné zvýšenie 

nájmov za poskytovanie priestorov v budove obecného úradu a to rovnako subjektom, 

ktoré sú v tejto budove v dlhodobom nájme ako aj verejnosti za poskytovanie priestorov 

na individuálne oslavy. Nájomné bude potrebné navýšiť z dôvodu neustáleho nárastu cien 

energií. Poslanci OZ uvedenú informáciu zobrali na vedomie. 

 

f) Daň z nehnuteľnosti 

 

Starosta obce informoval poslancov, že je veľmi pravdepodobné, že sa bude navyšovať aj 

daň z nehnuteľnosti, všetko sa bude odvíjať od usmernenia, ktoré príde. Všeobecne 

záväzné nariadenie by bolo predmetom schvaľovania na zasadnutí OZ v mesiaci 

december. Poslanci OZ uvedenú informáciu zobrali na vedomie. 

 

 



g) Zmena a doplnok č. 3 ÚPN obce Kotešová 

 

Čo sa týka zmeny územného plánu, starosta obce informoval poslancov, že oznámenie 

o prerokúvaní Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Kotešová bolo zaslané 34 

organizáciám, ktoré momentálne zasielajú obci svoje stanoviská. V mesiaci február 

budúceho roka sa predpokladá vyhodnotenie, tiež bude pripravené k schváleniu VZN. 

Poslanci OZ uvedenú informáciu zobrali na vedomie. 

 

h) Navýšenie poplatku za komunálny odpad 

 

Starosta obce informoval poslancov o tom, že doteraz mala obec Kotešová najnižší 

poplatok za komunálny odpad v okrese Bytča, ktorý je momentálne 29,93 € na osobu 

ročne. Zákon určuje maximálnu výšku poplatku, ktorá je v súčasnosti 39 € na osobu 

ročne. Cena za uskladnenie odpadu sa neustále zvyšuje a je predpoklad, že v roku 2023 

bude cena 125 € za tonu odpadu. Navýšenie poplatku za komunálny odpad na rok 2023 je 

isté, predmetné VZN bude schvaľované na zasadnutí OZ v decembri. Poslanci OZ 

uvedenú informáciu zobrali na vedomie. 

 

 

8. Diskusia 

 

a) Starosta obce poďakoval všetkým poslancom, ktorým končí funkčné obdobie 

a v ďalších voľbách nekandidujú na poslanca. Ocenil ich účasť na zasadnutiach 

a záujem rozhodovať v jednotlivých záležitostiach v prospech obce. Taktiež 

poďakoval za prácu aj poslancom, ktorí budú kandidovať v nasledujúcich voľbách. 

 

b) Poslanec Prof. Ing. Jozef Jandačka vyslovil poďakovanie hlavne starostovi obce za 

jeho prácu, nielen v končiacom funkčnom období, ale počas celej doby jeho pôsobenia 

vo funkcii starostu. Ocenil hlavne jeho zanietenosť a v neposlednom rade jeho obetavý 

a neodbytný prístup veci posunúť vpred, čím sme v mnohých prípadoch predbehli iné 

obce a aj preto sa v Kotešovej darilo veci budovať tak úspešne.  

 

 

c) Poslankyňa Ing. Elena Šuteková v mene svojom, ale aj za odchádzajúcich poslancov 

poďakovala za spoluprácu ako vedeniu obce, tak aj všetkých zúčastneným. Vyzdvihla 

hlavne skúsenosť, že práve hľadaním kompromisných riešení obec v uplynulom 

období veľmi napredovala nielen pri  budovaní obce, ale aj v rozvoji mnohých aktivít  

na úrovni kultúrneho a spoločenského života. Popriala všetkým pevné zdravie 

a úspech tým najlepším kandidátom pre voľby 2022-2026, s vyslovením  nádeje, že 

občania obce Kotešová sú múdri a rozhľadní ľudia a zvolia si z kandidujúcich  tých 

najlepších zástupcov do orgánov obce  a presvedčením, že zdravý rozum v obci 

Kotešová má stále svoje miesto.  

 

d) Riaditeľka ZŠ s MŠ Kotešová Mgr. Katarína Kasemová poďakovala poslancom OZ  aj 

starostovi obce za spoluprácu,  pomoc a podporu. 

 

 

 

 

 



9. Návrh na uznesenie 

 

Návrh na uznesenie podal predseda návrhovej komisie Jaroslav Hozák. 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 PhDr. Mgr. Peter Mozolík 

poďakoval poslancom a ostatným prítomným za účasť  a rokovanie Obecného 

zastupiteľstva v Kotešovej vyhlásil za ukončené.  

 

 

 

 

 

 

 

V Kotešovej dňa  21. 10. 2022                                                  ................................................... 

                                                                                                      PhDr. Mgr. Peter Mozolík 

                                                                                                              starosta obce 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

 

 

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

 

 

 

Ing. Marek Čebek                                                                ..................................................... 

           

 

Zapisovateľka: 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené: 25.10.2022 

Zvesené:   09.11.2022 


