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UZNESENIA č. 61- 67/2021 

 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotešovej, 

konaného dňa 22. októbra 2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 61 /2021 

Schválenie programu zasadnutia OZ 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 

       1.  schvaľuje 

 a) program zasadnutia OZ 

 

 b) zloženie návrhovej komisie  

 

Uznesenie č. 62/2021 

Kontrola plnenia uznesení 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 

1. berie na vedomie 

a) stanovisko starostu obce o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ 

  

Uznesenie č. 63/2021 

Schválenie memoranda o spolupráci s mestom Žilina v rámci kandidatúry na Európske Hlavné 

Mesto Kultúry 2026 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

1. berie na vedomie  

 

a) schválené uznesenie hlasovaním per rollam, zo dňa 14. 9. 2021, v súvislosti 

s uzatvorením memoranda o spolupráci obce Kotešová s mestom Žilina v rámci kandidatúry 

na Európske Hlavné Mesto Kultúry 2026 

 

Uznesenie č. 64/2021 

Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 8/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 

1. berie na vedomie 

 a) Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 8/2021 

 

Uznesenie č. 65/2021 

Rozpočtové opatrenie obce Kotešová č. 9/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 

1. schvaľuje 

 a) rozpočtové opatrenie obce Kotešová č. 9/2021, v rátane úpravy rozpočtu Základnej 

 školy s materskou školou Kotešová 378, znížením bežných výdavkov v zmysle 

 priloženej prílohy rozpočtového opatrenia č. 9/2021, ktoré budú použité v obci Kotešová 



 na rekonštrukciu ochranných sieti na multifunkčnom ihrisku ako bežný výdavok na  

 v areáli Základnej školy s materskou školou Kotešová 378. 

 

Uznesenie č. 66/2021 

Žiadosti občanov: Odpredaj časti parcely žiadateľovi – Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri 

Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 

1. schvaľuje  

 a) trvalú prebytočnosť  časti nehnuteľného  majetku, z parcely E-KN 2480/2 a to novo 

 vzniknutú parcelu C-KN č. 2065/10, ostatná plocha o výmere 5 m2, ktorá vznikla z pôvodnej 

 parcely E-KN 2480/2, orná pôda  o výmere 6112 m2 evidovaná na LV č. 2226 vo 

 vlastníctve obce Kotešová, katastrálne územie Kotešová, na základe geometrického plánu č. 

 47864729-38-2/20, vyhotovil Ing. Vladimír Hrivík dňa 14. 1. 2021, úradne overený 

 Okresným úradom Bytča, katastrálny odbor, overila Ing. Jana Šebeňová dňa 24. 3. 2021 pod 

 číslom 42/2021.  

 

 b) v súlade § 9a ods. 1 písm. c), nadväznosti na § 9a ods. 8 písm. b), zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí zámer predať nehnuteľný   majetok z parcely E-KN 2480/2 a to novo 

 vzniknutú parcelu C-KN č. 2065/10, ostatná plocha o výmere 5 m2, ktorá vznikla z pôvodnej 

parcely E-KN 2480/2, orná pôda  o výmere 6112 m2 evidovaná na LV č. 2226 vo 

vlastníctve obce Kotešová, kupujúcemu Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 

2927/8, 010 47 Žilina, do výlučného vlastníctva v podiele 1/1. 

 

     c) spôsob jeho prevodu – priamy predaj, na  ktorého schválenie je  potrebná  nadpolovičná 

väčšina všetkých  poslancov  v zmysle  zákona  č. 138/1991  Zb.  o majetku   obce.  Uvedený 

budúci prevod sa uskutoční na základe vypracovaného znaleckého posudku č. 347/2021, úkon 

číslo 353/2021 vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku, vypracovala firma Znalex 

s.r.o., Hronská 1, 960 01 Zvolen dňa 20. 8. 2021, kde je stanovená hodnota za odkúpenie 

uvedenej novo vzniknutej parcely C-KN č. 2065/10, ostatná plocha o výmere 5 m2 vo výške 

82,45 € za celu výmeru. Uvedený prevod bude uskutočnený  v zmysle §-u 10, ods.2 

Stanovenie sadzby – určenie všeobecnej hodnoty na odpredaj nehnuteľnosti Všeobecne 

záväzného nariadenie obce Kotešová č. 6/2015 o odpredaji, zámene a  nájme 

 nehnuteľného majetku v obci Kotešová, účinného od 1. 1. 2020.   

    

 d) zdôvodnenie priameho predaja – priamy predaj sa uskutoční z toho dôvodu, že uvedená 

novo vzniknutá parcela bude slúžiť ako plocha pre už existujúcu výstavbu a vysporiadanie 

majetku  pod energetickým zariadením vo vlastníctve SD, a.s. a to v súvislosti s realizáciou 

stavby „10902-Kotešová- Sedliská: rozšírenie NNK“ vo verejnom  záujme a v zmysle 

schváleného Územného plánu obce Kotešová uznesením č. 17/2009, zo zasadnutia OZ 

v Kotešovej zo dňa 19. 6. 2009, Zmeny a Doplnku č. 1, schválenej uznesením  č. 8/2015, zo 

zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotešovej dňa 13. 2. 2015, Zmeny a Doplnku č. 2, 

schválenej uznesením Obecného zastupiteľstva v Kotešovej č. 52/2015, zo dňa 27. 7. 2015.    

 

 



Uznesenie č. 67/2020 

Žiadosti občanov: - Prenájom pozemku spoločnosti Packeta Slovakia. S-r-o-. Kopčianska 

3338/82A, 851 01  Bratislava – mestská časť Petržalka  

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

      1.   schvaľuje  

a) prenájom  časti nehnuteľného  majetku vedeného na: 

• LV č. 2226,  parc. E-KN č. 1363/3,  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1031 m2, 

pričom prenajatá plocha z tejto parcely je o výmere 1 m2.  

  

b) Spôsob prevodu – priamy prenájom časti hore uvedenej parcely E-KN č. 1363/3, 

o výmere 1 m2, na presne určenom mieste, na ktorého schválenie je potrebná nadpolovičná 

väčšina všetkých poslancov v zmysle §-u 9a, ods. 9, zákona  č. 138/1991  Zb. o majetku   

obce  a v zmysle §-u 11, ods. 1, písm. b)  Všeobecne záväzného   nariadenie obce    Kotešová 

č. 6/2015 o odpredaji,   zámene a nájme  nehnuteľného  majetku v obci Kotešová. Uvedená 

presne určená výmera 1 m2 z parcely E-KN č. 1363/3 bude slúžiť priamemu prenajímateľovi 

Packeta Slovakia. S-r-o-. Kopčianska 3338/82A, 851 01  Bratislava – mestská časť 

Petržalka, za účelom  umiestnenia, prevádzkovania, servisu a prípadnej obmeny 

samoobslužného automatu slúžiaceho k vydávaniu zásielok a poskytovaniu ďalších služieb, 

ktoré prevádzkovateľ ako podnikateľ poskytuje v oblasti  prepravných služieb za účelom 

umiestnenia Z-BOXu na vyzdvihovanie zásielok občanov  obce Kotešová vo verejnom 

záujme, pričom obec Kotešová prenájme uvedenú  plochu uvedenej spoločnosti na dobu 

neurčitú. 

        

c) za týchto podmienok:    Celková    výmera    na prenájom je  1 m2  , cena za  prenájom je   

 stanovená 10,00 € za 1 m2, na jeden kalendárny rok (slovom desať eur), v zmysle §-u 11, ods. 

1, písm. a)  s poukázaním na § 10 ods. 1 písm. a) Stanovenie sadzby – určenie všeobecnej 

hodnoty na odpredaj nehnuteľnosti, Všeobecne záväzného nariadenie obce Kotešová č. 

6/2015 o odpredaji,  zámene a nájme nehnuteľného  majetku v obci Kotešová, 

účinného od 1. 1. 2020. Podmienky  užívania prenajatého pozemku budú zadefinované 

v nájomnej zmluve. 

 

 

 

          ––––––––––––––––––––––––––––       

                PhDr. Mgr. Peter Mozolík 

                                                                                      starosta obce 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené dňa: 

Zvesené dňa: 


