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UZNESENIA č. 1- 26 /2020 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotešovej, 

konaného dňa 13. 3. 2020 

 

 



Uznesenie č. 1 /2020 

Schválenie programu zasadnutia OZ 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 

1. schvaľuje 

 a) program zasadnutia OZ   

 b) zloženie návrhovej komisie  

 

Uznesenie č. 2/2020 

Kontrola plnenia uznesení 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 

1. berie na vedomie 

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

 

Uznesenie č. 3/2020  

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu za rok 2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 

      1.   berie na vedomie 

            a) Hodnotiacu správa k programovému rozpočtu za rok 2019 

 

 

Uznesenie č. 4/2019  

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kotešová za rok 2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 

     1.   berie na vedomie 

 a) správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce p. Jozefy Šípkovej za rok 2019 
 

Uznesenie č. 5/2020 

Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 9/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 

1.   berie na vedomie 

 a) Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 9/2019 

 

 

Uznesenie č. 6/2020 

Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 1/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  



 

1.   berie na vedomie  

 a) Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 1/2020 

 

 

Uznesenie č. 7/2020 

Rozpočtové opatrenie obce č. 2/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  

 

1.   Schvaľuje  

 a) Rozpočtové opatrenie obce č. 2/2020 

 

 
Uznesenie č. 8/2020 

Informatívna správa k inventarizácii majetku obce 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

     1.   berie na vedomie 

 a) informáciu o výsledku Inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov  

 obce Kotešová k 31. 12. 2019  

 

 

Uznesenie č. 9/2020 

Všeobecne záväzné nariadenie obce  Kotešová č. 1/2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa 

na plnenie povinnej školskej dochádzky  

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

1.   schvaľuje 

 a) Poslanecký návrh na doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia o určení miesta a času 

 zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky - Zápis dieťaťa na plnenie 

 povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou Kotešová 378, 

 v školskom roku 2019/2020, kde sa dopĺňa bod 2 v nasledovnom znení: 

  

 2) Riaditeľka základnej školy s materskou školou Kotešová 378, môže určiť v prípade 

 mimoriadnej situácie aj iný termín konania zápisu dieťaťa do školského roka 2020/2021 

 

  b) Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie 

 povinnej školskej dochádzky - Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

 v Základnej škole s materskou školou Kotešová 378, v školskom roku 2019/2020 sa 

 uskutoční Základnej škole s materskou školou Kotešová 378,   4. triedna   (stará budova) 

 budova ZŠ, na poschodí v učebni I. ročníka dňa:           

- 6. apríla 2020 (pondelok) v čase od 14.00 hod. do 16.00 hod. 

- 7. apríla 2020 (utorok) v čase od 14.00 hod. do 16.00 hod. 

 Zápis bude prebiehať prostredníctvom online formulára uverejneného na stránke školy. 

 Prihlášku si  rodičia môžu vyplniť:  

• online doma  

• vypísať v škole  

 



c) Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie 

povinnej školskej dochádzky - Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

v Základnej škole s materskou školou Kotešová 378, v školskom roku 2019/2020 v rátane 

doplňujúceho poslaneckého návrhu ako celok. 

 

 

Uznesenie č. 10/2020  

Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2018 O určení výšky dotácie na mzdy a 

prevádzku na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia (ŠJ, ŠKD, CVČ) 

zriadeného na území a mimo územia obce Kotešová na rok 2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

     1.   schvaľuje 

      a)  Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2018 O určení výšky dotácie na  

 mzdy  a prevádzku na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia (ŠJ, ŠKD, CVČ) 
 zriadeného na území a mimo územia obce Kotešová na rok 2019 

 

 

Uznesenie č. 11/2020 

Informatívna správa k projektu Prístavby a nadstavby Materskej školy v obci Kotešová v roku 

2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  

 

     1.   berie na vedomie: 

 a) Informatívnu správu k Prístavbe a nadstavbe Materskej školy v obci Kotešová v roku 2020 

 v   rámci   projektu  „Zvyšovanie kvality života v obci Kotešová riešením problematiky 

 predprimárneho vzdelávania“ kód NFP - NFP302020V250, s kódom výzvy - IROP-PO2-

 SC221-2018-35, 

 

 

Uznesenie č. 12/2020 

Schválenie projektu „Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove Materskej školy č. 505 

v Kotešovej z rozpočtu obce Kotešová. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  

 

     1.   schvaľuje:  

                 a) Projekt Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove Materskej školy č. 505 v Kotešovej, 

  ktorý bude financovaný z rozpočtu obce Kotešová po schválení Záverečného účtu 

  obce Kotešová z prebytku rozpočtu za rok 2019.   

     2.  poveruje:  

      a)  starostu   obce   zabezpečiť proces verejného obstarávania k uvedenému  projektu 

            a pripraviť v rámci Záverečného účtu obce Kotešová za rok 2019 a rozpočtového 

  opatrenia finančné prostriedky do rozpočtu obce Kotešová v roku 2020. 

  

 

Uznesenie č. 13/2020 

Žiadosti občanov: Odpredaj časti parciel  – Viktor Patyka a manželka Iveta Patyková, obaja 

trvale bytom 013 61 Kotešová 469 



 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

1. schvaľuje  

 

 a) prevod –predaj nehnuteľného  majetku vedeného na LV č. 2226  a  to  novo vzniknutý diel 

 č. 1 k parcele C-KN č. 803/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 28 m2, ktorý vznikol 

 z pôvodnej parcely E-KN č. 1363/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24191 m2,   diel č. 

 2 k parcele C-KN č.  803/1 vodná plocha o výmere 37 m2, ktorý vznikol z pôvodnej parcely 

 E-KN č. 1379/7 vodná plocha o výmere 52 m2,  , diel č. 3 k parcele č.  803/1 vodná plocha o 

 výmere 9 m2, ktorý vznikol z pôvodnej parcely E-KN č. 1379/8 vodná plocha o výmere 281 

 m2,, diel č. 4 k parcele č. 803/1 trvale trávnaté porasty o výmere 386 m2, ktorý vznikol 

 z pôvodnej parcely E-KN č. 272/11 trvale trávnaté porasty o výmere 579 m2, diel č. 5 

 k parcele č.  803/1 vodná plocha o výmere 29 m2, ktorý vznikol z pôvodnej parcely E-KN 

 č. 2506/6 vodná plocha o výmere 41 m2, diel č. 6 k parcele č.  803/7 zastavaná plocha 

 a nádvorie o výmere 11 m2, ktorý vznikol z pôvodnej parcely E-KN č. 1363/4 zastavaná 

 plocha a nádvorie o výmere  24191 m2, diel č. 7 k parcele č.  803/7 vodná plocha o výmere 

 10 m2, ktorý vznikol  z pôvodnej parcely E-KN č. 1379/7 vodná plocha o výmere 52 m2, diel 

 č. 8 k parcele č.  803/7 trvale trávnaté porasty o výmere 36 m2, ktorý vznikol z pôvodnej 

 parcely E-KN č. 272/11 trvale trávnaté porasty o výmere 579 m2, diel č. 9 k parcele č.  803/7 

 vodná plocha o výmere 10 m2, ktorý vznikol z pôvodnej parcely E-KN č. 2506/6 vodná 

 plocha o výmere 41 m2, v katastrálnom území obce Kotešová o celkovej výmere v parcelách 

 C-KN č. 803/1 ostatné plochy o výmere 489 m2 a C-KN č. 803/7 ostatné plochy o výmere 67 

 m2, ktoré vznikli na základe vypracovaného geometrického plánu č. 47353210-36/2020, 

 vypracoval  p. Stanislav Klobucký dňa 13. 2. 2020, úradne overený Okresným úradom Bytča, 

 katastrálny odbor, overila Ing. Jana Šebeňová dňa 19. 2. 2020 pod číslom 82/2020,  

 kupujúcim Viktor Patyka a manželka Iveta Patyková, obaja trvalé bytom 013 61 Kotešová č. 

 469, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1. 

 

b) spôsob jeho prevodu – odpredaj,  ako prípad hodný osobitného zreteľa, na  ktorého 

schválenie je  potrebná  3/5  väčšina  všetkých  poslancov  v zmysle §-u 9a, ods. 8, písm.  e),   

zákona  č. 138/1991  Zb.  o majetku   obce. Prípad hodný osobitného zreteľa je v tom, že  

uvedené novovzniknuté diely 1, 2, 3, 4, 5, ktoré sú súčasťou parcely C-KN č. 803/1 ostatné 

plochy o výmere 489 m2 a diely 6, 7, 8, 9, ktoré sú súčasťou parcely C-KN č. 803/7 ostatné 

plochy o výmere 67  m2,  dlhodobo užívali ako svoj, starali sa oň ako o svoj pozemok, 

nakoľko tieto novovzniknuté parcely sú oplotené ako súčasť ich parcely C-KN č. 803/2, na 

ktorej je postavený rodinný dom so súpisným číslom 469, evidovaná na LV č. 994, až pri 

upozornení obce Kotešová zistili, že sa tieto novovzniknuté diely a parcely nenachádzajú v ich 

vlastníctve. Na základe uvedeného požiadali o vysporiadanie týchto časti – horeuvedených 

novo vzniknutých dielov a parciel obec Kotešová o odkúpenie do svojho bezpodielového 

spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1. Obec Kotešová tu neplánuje na uvedenom pozemku 

v budúcnosti budovať žiadne stavby ani iným spôsobom využívať uvedený pozemok, nakoľko 

nie je pre obec potrebný. V rámci vypracovaného geometrického plánu  je vytvorená nová 

samostatná parcela C-KN č. 803/7 ostatné plochy o výmere 67 m2, ktorá prejde do vlastníctva 

kupujúcich z dôvodu zriadenia vecného bremena v prospech obce Kotešová, kde bude uložená 

povinnosť kupujúcim ako povinným z vecného bremena, riadne sa starať o existujúcu stokovú 

kanalizáciu, ktorá vedie cez ich budúci pozemok v rámci odvodnenia z hlavnej cesty II/541 do 

rieky Rovnianka. Zriadenie vecného bremena bude taxatívne vymedzené v Kúpnej zmluve 

a v zmluve o zriadení vecného bremena. 

 



 c) za týchto podmienok: Celková výmera je 556 m2 , celková suma za odpredaj pozemku je 

 12000 €  (slovom dvanásťtisíc eur) 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.  

 Náklady spojené s návrhom na vklad znášajú kupujúci. 

 

 

Uznesenie č. 14/2020 

Žiadosti občanov: Odpredaj časti parciel  – Viktor Rybárik, 013 61 Kotešová 611,   

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

1. schvaľuje  

 

 a) prevod –predaj nehnuteľného  majetku vedeného na LV č. 2226  a  to  novo vzniknutý diel 

 č. 1 k parcele C-KN č. 1173/3 ostatná plocha o výmere 1 m2, ktorý vznikol z pôvodnej 

 parcely E-KN č. 2476/1 orná pôda o výmere 279 m2, evidovaná na LV č. 2226,  diel č. 2 

 k parcele C-KN č. 1173/3 ostatná plocha o výmere 24 m2, ktorý vznikol z pôvodnej parcely 

 E-KN č. 2478/1 orná pôda o výmere 2300 m2, evidovaná na LV č. 2226 a diel č. 3 k parcele  

 C-KN č. 2053/18 ostatná plocha o výmere 4 m2, ktorý vznikol z pôvodnej parcely E-KN č. 

 2478/1 orná pôda o výmere 2300 m2, evidovaná na LV č. 2226, v katastrálnom území obce 

 Kotešová o celkovej výmere v parcelách C-KN č. 1173/13 ostatné plochy o výmere 25 m2 

 a C-KN č. 2053/18 ostatné plochy o výmere 4 m2,  ktoré vznikli na základe vypracovaného 

 geometrického   plánu č. 47353210-38/2020, vypracoval  p. Stanislav Klobucký dňa 13. 

 2. 2020, úradne overený Okresným úradom Bytča,  katastrálny odbor, overila Ing. Jana 

 Šebeňová dňa 3. 3. 2020 pod číslom 100/2020, kupujúcemu Viktorovi Rybárikovi, trvale 

 bytom 013 61 Kotešová č. 611 do výlučného vlastníctvam v podiele 1/1. 

 

 b) spôsob jeho prevodu – odpredaj,  ako prípad hodný osobitného zreteľa, na  ktorého 

 schválenie je  potrebná  3/5  väčšina  všetkých  poslancov  v zmysle §-u 9a, ods. 8, písm.  e),   

 zákona  č. 138/1991  Zb.  o majetku   obce. Prípad hodný osobitného zreteľa je v tom, že  

 uvedené novovzniknuté parcele C-KN č. 1173/13 ostatné plochy o výmere 25 m2 a C-KN č. 

 2053/18 ostatné plochy o výmere 4 m2, dlhodobo užíval ako svoje, staral sa o tieto  ako o svoj 

 pozemok, tieto novovzniknuté parcely sú oplotené ako súčasť jeho parcely C-KN č. 1411/3 

 a C-KN č. 1411/4, na ktorej je postavený rodinný dom so súpisným číslom 611, evidovaná na 

 LV č. 979, až pri upozornení obce Kotešová zistil, že tieto novovzniknuté parcely sa 

 nenachádzajú v jeho vlastníctve. Na základe uvedeného požiadal o vysporiadanie týchto novo 

 vzniknutých parciel obec Kotešová o odkúpenie do svojho výlučného vlastníctva v podiele 

 1/1. Obec Kotešová tu neplánuje na uvedených parcelách v budúcnosti budovať žiadne 

 stavby ani iným spôsobom využívať uvedený pozemok, nakoľko nie sú pre obec potrebné. 

 

 c) za týchto podmienok: Celková výmera je 29 m2 za kúpnu cenu 5.-€ / 1 m2, celková  suma 

 za odpredaj pozemku je 145 € (slovom stoštyridsaťpäť eur) v zmysle §-u 10, ods. 1,   písm. a) 

 Stanovenie sadzby - určenie   všeobecnej    hodnoty   na   odpredaj  nehnuteľnosti  Všeobecne 

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

 majetku v obci Kotešová. Náklady spojené s návrhom na vklad znášajú kupujúci. 

 

 

Uznesenie č. 15/2020 

Žiadosti občanov: Odpredaj časti parcely  – Jozef Komada a manželka Anna Komadová, obaja 

trv. bytom 013 61 Kotešová č. 511 



 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

1. schvaľuje  

 

 a) prevod –predaj nehnuteľného  majetku vedeného na LV č. 2226  a  to  novo vzniknutá 

 parcela C-KN č. 913/2 ostatná plocha o výmere 56 m2, ktorá vznikla z pôvodnej parcely E-

 KN č. 272/6 trvale trávnaté porasty o výmere 9446 m2, v katastrálnom území obce Kotešová, 

 na základe vypracovaného geometrického plánu č. 47353210-2/2020, vypracoval  p. 

 Stanislav Klobucký dňa 2. 1. 2020, úradne overený Okresným úradom Bytča, katastrálny 

 odbor, overila Ing. Jana Šebeňová dňa 14. 1. 2020 pod číslom 7/2020,  kupujúcim Jozef 

 Komada a manželka Anna Komadová, obaja trvalé bytom 013 61 Kotešová č. 511, do 

 bezpodielového spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1. 

 

b) spôsob jeho prevodu – odpredaj,  ako prípad hodný osobitného zreteľa, na  ktorého 

schválenie je  potrebná  3/5  väčšina  všetkých  poslancov  v zmysle §-u 9a, ods. 8, písm.  e),   

zákona  č. 138/1991  Zb.  o majetku   obce. Prípad hodný osobitného zreteľa je v tom, že  

uvedenú novovzniknutú parcelu C-KN č. 913/2 ostatná plocha o výmere 56 m2, dlhodobo 

užívali ako svoju, starali sa o ňu  ako o svoj pozemok, táto novovzniknutá parcela je oplotená 

ako súčasť ich parcely C-KN č. 896/1 a C-KN č. 897/1, na ktorej je postavený rodinný dom so 

súpisným číslom 511, evidovaná na LV č. 257, až pri upozornení obce Kotešová zistili, že táto 

novovzniknutá parcela sa nenachádza v ich vlastníctve. Na základe uvedeného požiadali 

o vysporiadanie tejto novovzniknutej parcely obec Kotešová o odkúpenie do svojho 

bezpodielového spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1. Obec Kotešová tu neplánuje na 

uvedenom pozemku v budúcnosti budovať žiadne stavby ani iným spôsobom využívať 

uvedený pozemok, nakoľko nie je pre obec potrebný.  

 

 c) za týchto podmienok: Celková výmera je 56 m2 za kúpnu cenu 8.-€ / 1 m2, celková  suma 

 za odpredaj pozemku je 430 € (slovom štyristotridsať eur) v zmysle §-u 10, ods. 1, písm. 

 b), 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.  Náklady spojené s návrhom na vklad znášajú  

 kupujúci. 

 

Uznesenie č. 16/2020 

Žiadosti občanov: Odpredaj časti parcely  – Viktor Nemček trv. bytom 013 61 Kotešová č. 477 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

1. schvaľuje  

 

 a) prevod –predaj nehnuteľného  majetku vedeného na LV č. 2226  a  to  novo vzniknutá 

 parcela C-KN č. 913/3 ostatná plocha o výmere 29 m2, ktorá vznikla z pôvodnej parcely E-

 KN č. 272/6 trvale trávnaté porasty o výmere 9446 m2, v katastrálnom území obce Kotešová, 

 na základe vypracovaného geometrického plánu č. 47353210-23/2020, vypracoval  p. 

 Stanislav Klobucký dňa 28. 1. 2020, úradne overený Okresným úradom Bytča, katastrálny 

 odbor, overila Ing. Jana Šebeňová dňa 31. 1. 2020 pod číslom 47/2020,  kupujúcemu 

 Viktorovi Nemčekovi, trvalé bytom 013 61 Kotešová č. 477, do  výlučného vlastníctva 

 v podiele 1/1. 

 

b) spôsob jeho prevodu – odpredaj,  ako prípad hodný osobitného zreteľa, na  ktorého 

schválenie je  potrebná  3/5  väčšina  všetkých  poslancov  v zmysle §-u 9a, ods. 8, písm.  e),   



zákona  č. 138/1991  Zb.  o majetku   obce. Prípad hodný osobitného zreteľa je v tom, že  

uvedenú novovzniknutú parcelu C-KN č. 913/2 ostatná plocha o výmere 29 m2, dlhodobo 

užíval ako svoju, staral sa o ňu  ako o svoj pozemok, táto novovzniknutá parcela je oplotená 

ako súčasť jeho parcely C-KN č. 894, na ktorej je postavený rodinný dom so súpisným číslom 

477, evidovaná na LV č. 904, až pri upozornení obce Kotešová zistil, že táto novovzniknutá 

parcela sa nenachádza v jeho vlastníctve. Na základe uvedeného požiadal o vysporiadanie tejto 

novovzniknutej parcely obec Kotešová o odkúpenie do svojho výlučného vlastníctva v podiele 

1/1. Obec Kotešová tu neplánuje na uvedenom pozemku v budúcnosti budovať žiadne stavby 

ani iným spôsobom využívať uvedený pozemok, nakoľko nie je pre obec potrebný.  

 

 c) za týchto podmienok: Celková výmera je 29 m2 za kúpnu cenu 5.-€ / 1 m2, celková  suma 

 za odpredaj pozemku je 145 € (slovom stoštyridsaťpäť eur) v zmysle §-u 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.  Náklady spojené s návrhom na vklad znáša  

 kupujúci. 

 

Uznesenie č. 17/2020 

Žiadosti občanov: Odpredaj časti parcely  – Antonína Chovanec, 013 61 Kotešová 235 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

1. schvaľuje  

 

 a) prevod –predaj nehnuteľného  majetku vedeného na LV č. 2226  a  to  novo vzniknutá 

 parcela C-KN č. 1152/13 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 40 m2, ktorá vznikla 

 z pôvodnej parcely E- KN č. 3004/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1346 m2, 

 v katastrálnom území obce Kotešová, na základe vypracovaného geometrického plánu č. 4

 7353210-3/2020, vypracoval  p. Stanislav Klobucký dňa 2. 1. 2020, úradne overený 

 Okresným úradom Bytča, katastrálny  odbor, overila Ing. Jana Šebeňová dňa 16. 1. 2020 pod 

 číslom 10/2020,  kupujúcej Antónii Chovanec do výlučného vlastníctva v podiele 1/1. 

 

b) spôsob jeho prevodu – odpredaj,  ako prípad hodný osobitného zreteľa, na  ktorého 

schválenie je  potrebná  3/5  väčšina  všetkých  poslancov  v zmysle §-u 9a, ods. 8, písm.  e),   

zákona  č. 138/1991  Zb.  o majetku   obce. Prípad hodný osobitného zreteľa je v tom, že  

uvedenú novo vzniknutú parcelu C-KN č. 1152/13 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 40 

m2, dlhodobo užívala ako svoju, starala sa o ňu  ako o svoj pozemok, parkovala tu osobné 

motorové vozidlo, až pri upozornení obce Kotešová zistila, že táto novovzniknutá parcela sa 

nenachádza v jej vlastníctve. Na základe uvedeného požiadala o vysporiadanie tejto 

novovzniknutej parcely obec Kotešová o odkúpenie do svojho výlučného vlastníctva v podiele 

1/1. Obec Kotešová tu neplánuje na uvedenom pozemku v budúcnosti budovať žiadne stavby 

ani iným spôsobom využívať uvedený pozemok, nakoľko nie je pre obec potrebný.  

 

 c) za týchto podmienok: Celková výmera je 40 m2 za kúpnu cenu 5.-€ / 1 m2, celková  suma 

 za  odpredaj  pozemku  je  200 €  (slovom dvesto eur)  v  zmysle  §-u 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.  Náklady spojené s návrhom na vklad znáša  

 kupujúca. 

 



 

Uznesenie č. 18/2020 

Žiadosti občanov: Odpredaj časti parcely  – Pavel Čerňan, a manželka Viera Čerňanová, 

Jaseňová 3220/6, 010 07 Žilina 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

1. schvaľuje  

 

 a) prevod –predaj nehnuteľného  majetku vedeného na LV č. 2226  a  to  novo vzniknuté 

 parcely C-KN č. 2103/16, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 32 m2 a C-KN č. 2103/17, 

 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 39 m2,  ktoré vznikli z pôvodnej parcely E-KN č. 1366 

 orná pôda o výmere 2320 m2, v katastrálnom území obce Kotešová, na základe 

 vypracovaného geometrického plánu č. 47353210-5/2020, vypracoval  p. Stanislav 

 Klobucký dňa 3. 1. 2020, úradne overený Okresným úradom Bytča, katastrálny odbor, overila 

 Ing. Jana Šebeňová dňa 14. 1. 2020 pod číslom 8/2020,  kupujúcim Pavlovi Čerňanovi 

 a manželke Viere Čerňanovej, obaja trvale bytom Jaseňová 3220/6, 010 07 Žilina do 

 bezpodielového spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1. 

 

b) spôsob jeho prevodu – odpredaj,  ako prípad hodný osobitného zreteľa, na  ktorého 

schválenie je  potrebná  3/5  väčšina  všetkých  poslancov  v zmysle §-u 9a, ods. 8, písm.  e),   

zákona  č. 138/1991  Zb.  o majetku   obce. Prípad hodný osobitného zreteľa je v tom, že  

uvedené novovzniknuté parcely C-KN č. 2103/16, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 32 

m2 a C-KN č. 2103/17, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 39 m2 C-KN č.  ostatná plocha 

o výmere 39 m2, dlhodobo užívali ako svoje, starali sa o tieto parcely  ako o svoj pozemok, 

tieto novovzniknuté parcely sú oplotené ako súčasť ich  parcely  C-KN č. 1228/2, na ktorej je 

postavená rekreačná chata bez prideleného súpisného čísla, evidovaná na LV č. 1972 a ďalej 

parcela E-KN č. 481, až pri upozornení obce Kotešová zistili, že tieto novovzniknuté parcely 

sa nenachádzajú v ich vlastníctve. Na základe uvedeného požiadali o vysporiadanie tejto 

novovzniknutej parcely obec Kotešová o odkúpenie do svojho bezpodielového 

spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1. Obec Kotešová tu neplánuje na uvedenom pozemku 

v budúcnosti budovať žiadne stavby ani iným spôsobom využívať uvedený pozemok, nakoľko 

nie je pre obec potrebný.  

 

 c) za týchto podmienok: Celková výmera je 71 m2 za kúpnu cenu 8.-€ / 1 m2, celková  suma 

 za odpredaj pozemku je 568 € (slovom päťstošesťdesiatosem eur) v zmysle §-u 10, ods. 1, 

 písm.  b),  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.  Náklady spojené s návrhom na vklad znáša  

 kupujúci. 

 

Uznesenie č. 19/2020 

Žiadosti občanov: Odpredaj časti parciel  – Jozef Rybárik a manželka Jaroslava Rybáriková, 

obaja trv. bytom 013 61 Kotešová č. 612 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

1. schvaľuje  

 

 a) prevod –predaj nehnuteľného  majetku vedeného na LV č. 2226  a  to  novo vzniknuté 

 parcely C-KN č. 2053/16, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 29 m2, ktoré vznikli 



 z pôvodnej parcely E-KN č.  2478/1 orná pôda o výmere 2300 m2   a C-KN č. 2053/17, 

 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m2,  ktorá vznikla z pôvodnej parcely E-KN č. 

 2478/1 orná pôda o výmere 2300 m2 a E-KN č. 2477/1 orná pôda o výmere 1089 m2  

 v katastrálnom území obce Kotešová, na základe  vypracovaného geometrického plánu č. 

 47353210-14/2020,  vypracoval  p. Stanislav  Klobucký  dňa 18. 1. 2020, úradne 

 overený Okresným úradom Bytča, katastrálny odbor, overila Ing. Jana Šebeňová dňa 24. 

 1. 2020 pod číslom 31/2020,  kupujúcim Jozefovi  Rybárikovi  a manželke Jaroslave 

 Rybárikovej, obaja trvale bytom 013 61 Kotešová č. 612 do bezpodielové spoluvlastníctva 

 manželov v podiele 1/1. 

 

b) spôsob jeho prevodu – odpredaj,  ako prípad hodný osobitného zreteľa, na  ktorého 

schválenie je  potrebná  3/5  väčšina  všetkých  poslancov  v zmysle §-u 9a, ods. 8, písm.  e),   

zákona  č. 138/1991  Zb.  o majetku   obce. Prípad hodný osobitného zreteľa je v tom, že  

uvedené novovzniknuté parcely C-KN č. 2053/16, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 29 

m2  a C-KN č. 2053/17, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m2,  dlhodobo užívali ako 

svoje, starali sa o tieto parcely ako o svoj pozemok, tieto novovzniknuté parcely sú oplotené 

ako súčasť ich parcely C-KN č. 1411/2, na ktorej je postavený rodinný dom so súpisným číslom 

612, evidovaná na LV č. 980 a C-KN č. 1411/1, evidovaná na LV č. 2948, až pri upozornení 

obce Kotešová zistili, že tieto novovzniknuté parcely sa nenachádzajú v ich vlastníctve. Na 

základe uvedeného požiadali o vysporiadanie tejto novovzniknutej parcely obec Kotešová 

o odkúpenie do svojho bezpodielového spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1. Obec 

Kotešová tu neplánuje na uvedenom pozemku v budúcnosti budovať žiadne stavby ani iným 

spôsobom využívať uvedený pozemok, nakoľko nie je pre obec potrebný.  

 

 c) za týchto podmienok: Celková výmera je 51 m2 za kúpnu cenu 8.-€ / 1 m2, celková  suma 

 za odpredaj pozemku je 408 € (slovom štyristoosem eur) v zmysle §-u 10, ods. 1,  písm. 

 b),  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.  Náklady spojené s návrhom na vklad znáša  

 kupujúci. 

 

Uznesenie č. 20/2020 

Žiadosti občanov: Odpredaj časti parcely  – Dušan Gália a manželka Božena Gáliová, 013 61 

Kotešová-Buková č. 661 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

1. schvaľuje  

 

 a) prevod –predaj nehnuteľného  majetku vedeného na LV č. 2226  a  to  novo vzniknutá 

 parcela C-KN č. 2103/18, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 98 m2, ktorá vznikla 

 z pôvodnej parcely E-KN č.  1366 orná pôda o výmere 2320 m2, v katastrálnom území obce 

 Kotešová, na základe  vypracovaného geometrického plánu č. 47353210-14/2020,  vypracoval  

 p. Stanislav  Klobucký  dňa 19. 1. 2020, úradne  overený Okresným úradom Bytča, 

 katastrálny odbor, overila Ing. Jana Šebeňová dňa 22. 1. 2020 pod číslom 25/2020,  

 kupujúcim Dušanovi Gáliovi a manželke Božene Gáliovej obaja trvale bytom 013 61 

 Kotešová – Buková  č. 612 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1. 

 

b) spôsob jeho prevodu – odpredaj,  ako prípad hodný osobitného zreteľa, na  ktorého 

schválenie je  potrebná  3/5  väčšina  všetkých  poslancov  v zmysle §-u 9a, ods. 8, písm.  e),   



zákona  č. 138/1991  Zb.  o majetku   obce. Prípad hodný osobitného zreteľa je v tom, že  

uvedenú novovzniknutú parcelu C-KN č. 2103/18, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 98 

m2, dlhodobo užívali ako svoju, starali sa o túto parcelu ako o svoj pozemok, táto 

novovzniknutá parcela je  oplotená ako súčasť ich parcely C-KN č. 1233/2, na ktorej je 

postavený rodinný dom so súpisným číslom 661, evidovaná na LV č. 663 a C-KN č. 1233/1, 

evidovaná na LV č. 1700, až pri upozornení obce Kotešová zistili, že táto novovzniknutá 

parcela sa nenachádzajú v ich vlastníctve. Na základe uvedeného požiadali o vysporiadanie 

tejto novovzniknutej parcely obec Kotešová o odkúpenie do svojho bezpodielového 

spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1. Obec Kotešová tu neplánuje na uvedenom pozemku 

v budúcnosti budovať žiadne stavby ani iným spôsobom využívať uvedený pozemok, nakoľko 

nie je pre obec potrebný.  

 

 c) za týchto podmienok: Celková výmera je 98 m2 za kúpnu cenu 8.-€ / 1 m2, celková  suma 

 za odpredaj pozemku je 784 € (slovom sedemstoosemdesiatštyri eur) v zmysle §-u 10, ods. 1, 

 písm.   b),   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.  Náklady spojené s návrhom na vklad znášajú  

 kupujúci. 

 

 

Uznesenie č. 21/2020 

Žiadosti občanov: Odpredaj časti parcely –  Peter Mičian, 017 01 Považská Bystrica, Rozkvet 

2038/76  

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

1. schvaľuje  

 

 a) prevod –predaj nehnuteľného  majetku vedeného na LV č. 2226  a  to  novo vzniknutá 

 parcela C-KN č. 2053/15 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 96 m2, ktorá vznikla 

 z pôvodnej parcely E- KN č. 2477/2 orná pôda o výmere 2744 m2, v katastrálnom území obce 

 Kotešová, na základe vypracovaného geometrického plánu č. 47353210-10/2020, vypracoval  

 p. Stanislav Klobucký dňa 8. 1. 2020, úradne overený Okresným úradom Bytča, katastrálny 

 odbor, overila Ing. Jana Šebeňová dňa 16. 1. 2020 pod číslom 13/2020,  kupujúcemu 

 Petrovi Mičianovi, trvalé bytom Rozkvet 2038/6, 017 01 Považská Bystrica, do výlučného 

 vlastníctva v podiele 1/1. 

 

b) spôsob jeho prevodu – odpredaj,  ako prípad hodný osobitného zreteľa, na  ktorého 

schválenie je  potrebná  3/5  väčšina  všetkých  poslancov  v zmysle §-u 9a, ods. 8, písm.  e),   

zákona  č. 138/1991  Zb.  o majetku   obce. Prípad hodný osobitného zreteľa je v tom, že  

uvedenú novovzniknutú parcelu C-KN č. 2053/15 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 96 

m2 dlhodobo užíval ako svoju, staral sa o ňu  ako o svoj pozemok, táto novovzniknutá parcela 

je v susedstve s jeho parcelami C-KN č. 2053/13 a C-KN č. 1467, evidované na LV č. 1371 

a rozšírením uvedených parciel o novovzniknutú parcelu si upraví svoj pozemok, ktorý bude 

vhodný aj na individuálnu výstavbu rodinného domu alebo chaty. Pri upozornení obce 

Kotešová zistil, že táto novovzniknutá parcela sa nenachádza v jeho vlastníctve, aj keď ju 

dlhodobo užíval ako svoju. Na základe uvedeného požiadal o vysporiadanie tejto 

novovzniknutej parcely obec Kotešová o odkúpenie do svojho výlučného vlastníctva v podiele 

1/1. Obec Kotešová tu neplánuje na uvedenom pozemku v budúcnosti budovať žiadne stavby 

ani iným spôsobom využívať uvedený pozemok, nakoľko nie je pre obec potrebný.  



 

 c) za týchto podmienok: Celková výmera je 96 m2 za kúpnu cenu 8.-€ / 1 m2, celková  suma 

 za odpredaj pozemku je 768 € (slovom sedemstošesťdesiatosem eur) v zmysle §-u 10, ods. 1, 

 písm.  b), 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.  Náklady spojené s návrhom 

 na vklad znáša kupujúci. 

 

 

Uznesenie č. 22/2020 

Zrušenie uznesenia Obecného zastupiteľstva v Kotešovej č. 57/2018, zo dňa 26. 10. 2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

      1.   ruší 

a) uznesenie Obecného zastupiteľstva v Kotešovej č. 57/2018, zo dňa 26. 10. 2018 v súvislosti 

so schválením trvalej prebytočnosti  časti nehnuteľného  majetku vedeného na LV č. 2226 a  to 

výmeru 46 m2 z parcely E-KN 2476/1 orná pôda o výmere 295 m2  a výmeru 15 m2 z parcely 

E-KN 2478/1 orná pôda o výmere 2300 m2 a zámer predať  v súlade § 9a ods. 2 zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí  nehnuteľný   majetok, vedený na LV č. 2226 – obec Kotešová 

a  to to výmeru 46 m2 z parcely E-KN 2476/1 orná pôda o výmere 295 m2  a výmeru 15 m2 

z parcely E-KN 2478/1 orná pôda  o výmere 2300 m2, kupujúcim JUDr. Peter Maslovský 

a manželka Mgr. Marcela Maslovská. 

 

 

Uznesenie č. 23/2020 

Žiadosti občanov: Zámer odpredať časť z parcely –  Ing. Kamil Mičúch, trvalé bytom 013 61 

Kotešová 387 a Jozef Sádecký, trvalé bytom 013 61 Kotešová 360  

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

1.   schvaľuje 

a) prebytočnosť časti nehnuteľného  majetku vedeného na LV č. 2285 a to parc. E - KN   č.  

21, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 141 m2,kde obec Kotešová je vlastníkom v podiele 

1/6.  

 

     b) v súlade § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zámer predať časť 

 nehnuteľného majetku z pôvodnej parcely parc. E - KN   č.  21, zastavaná plocha a nádvorie 

 o výmere 141 m2,kde obec Kotešová je vlastníkom v podiele 1/6, žiadateľom Ing. Kamil 

 Mičúch, trvalé bytom 013 61 Kotešová č. 387 do výlučného vlastníctva, pričom jeho podiel 

 z podielu 1/6 obce Kotešová je 1/3 (čo činí 11,75 m2) a Jozef Sádecký, trvalé bytom 013 61 

 Kotešová č. 360 do výlučného vlastníctva, pričom jeho podiel z podielu 1/6 obce Kotešová je 

 1/3 (čo činí 11,75 m2), na základe spracovaného geometrického plánu  na náklady žiadateľov, 

 ktorý bude objednaný po prijatí uznesenia a predložený na ďalšie rokovanie OZ 

 

     c) spôsob jeho prevodu – odpredaj,  ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého 

schválenie je  potrebná  3/5  väčšina  všetkých  poslancov  v zmysle §-u 9a, ods. 8, písm.  e),   

zákona  č. 138/1991  Zb.  o majetku   obce. Predpokladaná hodnota za 1 m2/ je 10.-€ v zmysle 

§-u 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. 

 

     d) zdôvodnenie prípadu  hodného osobitného zreteľa  bude definované  a zverejnené v zákonnej 

lehote – 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli  a na 

internetovej stránke obce.   

 

Uznesenie č. 24/2020 

Žiadosti občanov: Zámer odpredať časť z parcely –  Margita Bubicová, trvalé bytom 013 61 

Kotešová 429  

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

1.   schvaľuje 

a) prebytočnosť nehnuteľného  majetku vedeného na LV č. 2226 a to parc. E - KN   č.  1379/4 

vodná plocha o výmere 19 m2 a E-KN č. 2506/4 vodná plocha o výmere 22 m2.  

 

     b) v súlade § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zámer predať   nehnuteľný 

 majetok a to parcely parc. E - KN   č.  1379/4 vodná plocha o výmere 19 m2 a E-KN č. 

 2506/4 vodná plocha o výmere 22 m2, žiadateľke Margite Bubicovej, trvalé   bytom 013 

 61  Kotešová  č. 429 do výlučného vlastníctva  v podiele 1/1, na základe 

 spracovaného  geometrického plánu  na náklady žiadateľov, ktorý bude objednaný po prijatí 

 uznesenia  a predložený na ďalšie rokovanie OZ. 

 

     c) spôsob jeho prevodu – odpredaj,  ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého 

schválenie je  potrebná  3/5  väčšina  všetkých  poslancov  v zmysle §-u 9a, ods. 8, písm.  e),   

zákona  č. 138/1991  Zb.  o majetku   obce. Predpokladaná hodnota za 1 m2/ je 10.-€ v zmysle 

§-u 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. 

 

     d) zdôvodnenie prípadu  hodného osobitného zreteľa  bude definované  a zverejnené v zákonnej 

lehote – 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli  a na 

internetovej stránke obce.   

 

 

Uznesenie č. 25/2020 

Rokovanie o Zmene a Doplnku č. 3 k  Územnému plánu obce Kotešová 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 

1. berie na vedomie 

a) že do termínu rokovania OZ bolo doručených 21 žiadostí, ktoré budú postúpené do 

poradných orgánov – komisií, ktoré ich budú analyzovať a posudzovať a odporučia 

lokality, ktoré by mohli byť predmetom zmien Doplnku č. 3 k Územnému plánu obce 

Kotešová, o ktorých bude následne rokovať  OZ. 

 



 

 

Uznesenie č. 26/2020 

Žiadosť Slovenského zväzu telesne postihnutých ZO Bytča 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

      1. schvaľuje  

            a) príspevok vo výške 50.-€ pre Slovenský zväz telesné postihnutých ZO Bytča, za účelom 

 podpory našich občanov obce Kotešová, registrovaných v tomto združení.  

 

 

 

 

 

 

                ––––––––––––––––––––––––––––  
       PhDr. Mgr. Peter Mozolík 

starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené: 19.03.2020 

Zvesené:   03.04.2020                                              


