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ZÁPISNICA  č. 1/2012 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotešovej konaného dňa 10.02.2012 

 

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 č. 3/2011 
7. Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2011 
8. VZN obce č. 1/2012 – Požiarny poriadok obce Kotešová 
9. VZN obce č. 2/2012 – Povodňový plán záchranných prác obce 
10. VZN obce č. 3/2012 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa 

v MŠ 
11. VZN obce č. 4/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy za 

dieťa v MŠ 
12. Plat starostu obce 
13. Žiadosti občanov 
14. Rôzne 
15. Diskusia 
16. Návrh na uznesenie 
17. Záver 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

     Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Kotešovej otvoril starosta obce PhDr. Mgr. Peter 
Mozolík, ktorý privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva, riaditeľku ZŠ s MŠ 
Mgr. Máriu Mihokovú a hlavnú kontrolórku obce p. Jozefu Šípkovú. Rokovanie obecného 
zastupiteľstva viedol starosta obce. 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

     Starosta obce PhDr. Mgr. Peter Mozolík určil za zapisovateľku Mgr. Alenu Babčanovú 
a za overovateľov zápisnice určil poslancov Ing. Jozefa Hlavoňa a p. Jána Tichého.  

 

3. Voľba návrhovej komisie   

     Do návrhovej komisie  starosta obce navrhol poslancov   p. Milana Chrásta a p. Alžbetu 
Augustínovú. Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrh na zloženie návrhovej 
komisie. 
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Hlasovanie: 

za: 9 proti: 0 zdržali sa: 0 

 

4. Schválenie programu zasadnutia OZ 

     Starosta obce predniesol poslancom OZ návrh programu rokovania obecného 
zastupiteľstva. Poslanci OZ nemali doplňujúci ani pozmeňujúci návrh, preto dal starosta obce  
hlasovať o programe OZ. Návrh programu rokovania OZ bol jednohlasne schválený. 

Hlasovanie: 

za: 9 proti: 0 zdržali sa: 0 

 

5. Kontrola plnenia uznesení 

     Starosta obce informoval poslancov o priebežnom plnení uznesení z predchádzajúceho 
rokovania OZ a to nasledovne: 

Uznesenia č. 71/2011, 73/2011,80/2011 a 81/2011 sú splnené, uznesenie č. 87/2011 ods. 2. 
písm. a) trvá. 

Informáciu o plnení uznesení zobralo obecné zastupiteľstvo na vedomie. 

Hlasovanie: 

za: 9 proti: 0 zdržali sa: 0 

 

6.  Rozpočtové opatrenie č. 3/2011 

      Starosta obce požiadal Ing. Elenu Šutekovú, aby oboznámila členov komisie 
s rozpočtovým opatrením obce č. 3/2011 k 31.12.2011. Ing. Elena Šuteková oboznámila 
poslancov OZ s vyššie uvedeným rozpočtovým opatrením a o potrebe  popresúvania 
finančných prostriedky v rámci jednotlivých kapitol. Pokiaľ by sa rozpočtové opatrenie 
neurobilo, malo by to za následok, že plnenie by bolo nad rámec plánovaných  rozpočtových 
položiek rozpočtu obce.  

Rozpočtovým opatrením č. 3/2011  sa upravuje rozpočet na rok 2011 podľa skutočných 
príjmov zo ŠR a vlastných príjmov a podľa skutočných výdavkov bežných a kapitálových, 
spresnených na základe reálnych a nevyhnutných potrieb obce vo výdavkovej časti rozpočtu .  

Plánované rozpočtové   príjmy v roku 2011  vo výške   2 028 834  €  boli   upravené  na 1 363 
106,88 €, 

Plánované rozpočtové  výdavky  v roku 2011  vo výške  1 946 854 €  boli   upravené na 1 334 
918,94 €. 

Konečný rozpočet po 3. zmene v roku 2011 zostáva prebytkový vo výške 28 187,94 €. 



 3 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že výsledok hospodárenia obce je ziskový a činí 28 187,94 €. 

Ďalej informovala poslancov OZ, že rozpočtové opatrenie č. 3/2011 bolo prerokované na 
finančnej komisii dňa 7. februára 2011 a po rozsiahlejšej diskusii členov finančnej komisii 
a spresnení si jednotlivých položiek, finančná komisia sa uzhodla, že odporučí OZ zobrať 
rozpočtové opatrenie č. 3/2011 v predloženej verzii na vedomie. 

     Starosta obce poďakoval Ing. Šutekovej za informatívny výklad k rozpočtovému opatreniu 
č. 3/2011 k 31.12.2012. Zároveň vyzval poslancov OZ na podanie pozmeňujúcich návrhov. 
Nakoľko poslanci OZ nemali pozmeňujúce návrhy, starosta obce dal o vyššie uvedenom 
rozpočtovom opatrení hlasovať. 

Hlasovanie: 

za: 9 proti: 0 zdržali sa: 0 

Rozpočtové opatrenie č. 3/2011 k 31.12.2012 zobralo obecné zastupiteľstvo v predloženom 
znení  na vedomie. 

 

7. Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2011 
 
 
     Starosta obce požiadal hlavnú kontrolórku obce p. Jozefu Šípkovú o predloženie Správy 
o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Kotešová za rok 2011. 
P. Jozefa Šípková oboznámila starostu obce a  poslancov OZ o kontrolnej činnosti, ktorú 
vykonávala v roku 2011 v súlade s plánom kontrolnej činnosti na 2. polrok 2011, ktorý bol 
schválený  Uznesením OZ č. 62/2011 zo dňa 9. septembra 2011. 
Vykonané kontroly boli zamerané hlavne na dodržiavanie ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole, vnútornom 
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 
431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 
neskorších predpisov. 
Celé znenie správy o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce p. Jozefy Šípkovej za rok 
2011 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zápisnice č. 1/2012. 
 
Starosta obce poďakoval hlavnej kontrolórke za predloženie správy o kontrolnej činnosti. 
Zároveň vyzval poslancov k diskusii k predloženej správe. Nakoľko poslanci nemali otázky 
k predloženej správe o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce, dal starosta hlasovať 
o Správe hlavnej kontrolórky obce p. Jozefy Šípkovej za rok 2011. 
 

Hlasovanie: 

za: 9 proti: 0 zdržali sa: 0 

Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce p. Jozefy Šípkovej za rok 2011 zobralo 
obecné zastupiteľstvo  na vedomie. 
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8. VZN obce č. 1/2012 – Požiarny poriadok obce Kotešová 

      
     Starosta obce oboznámil poslancov OZ s jednotlivými paragrafmi VZN obce č. 1/2012 
(Požiarny poriadok obce Kotešová).  Požiarny poriadok obce sa schvaľuje každých 5 rokov. 
Zloženie výboru DHZ je menované na celých 5 rokov. Obecné zastupiteľstvo by malo na  
zasadnutí  OZ schváliť menovaného veliteľa a preventívneho pracovníka DHZ a to 
nasledovne: 

Dobrovoľný hasičský zbor Kotešová:  

veliteľ DHZ :     Jaroslav Mičian 

preventívny pracovník DHZ:    Jaroslav Mičian 

Dobrovoľný hasičský zbor Kotešová - Oblazov:  

veliteľ DHZ :     Jozef Pršek 

preventívny pracovník DHZ:    Martin Baďura 

Okresný hasičský zbor Žilina vydáva stanovisko k menovaniu vyššie uvedených funkcií. 

Starosta obce dal o navrhnutých predsedoch a preventívnych pracovníkoch hlasovať. 

Hlasovanie: 

za: 9 proti: 0 zdržali sa: 0 

OZ schvaľuje vymenovaných predsedov a preventívnych pracovníkov. 

 

     Ďalej starosta obce informoval poslancov OZ, že VZN obce č. 1/2012 – Požiarny poriadok 
obce bol prerokovaný finančnou komisiou dňa 7. februára 2012, na ktorej dal prof. Ing. Jozef 
Jandačka, PhD. pozmeňujúci návrh, v ktorom  odporučil nahradiť v § 3 písm. k) bod 3 slovo  
„miezd“   nahradiť slovom   „nákladov“ a v takejto podobe ho starosta obce predložil 
poslancom OZ na schválenie.  Poslanci OZ nemali iné pozmeňujúce návrhy, preto dal starosta 
obce hlasovať o predloženom VZN obce č. 1/2012 s pozmeňujúcim návrhom 

Hlasovanie: 

za: 9 proti: 0 zdržali sa: 0 

OZ jednohlasne schválilo  Návrh VZN obce č. 1/2012 – Požiarny poriadok obce Kotešová 
v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu. 
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9. VZN obce č. 2/2012 – Povodňový plán záchranných prác obce Kotešová 
 
 
 
     Starosta obce informoval poslancov OZ o predmete povodňového plánu a o dôležitosti 
tohto dokumentu obce. Po oboznámení poslancov OZ s jednotlivými §-mi VZN obce č. 
2/2012 informoval poslancov, že vyššie uvedené VZN bolo prerokované finančnou komisiou 
dňa 7. februára 2012, ktorá  sa uzhodla, že nemá k tomuto dokumentu žiaden pozmeňujúci ani 
iný návrh a odporučila OZ schváliť predložené VZN č. 2/2012 – Povodňový plán 
záchranných prác obce v predloženom znení. Poslanci OZ taktiež nemali pozmeňujúce 
návrhy, preto dal starosta obce o predloženom VZN č. 2/2012 hlasovať. 

Hlasovanie: 
za: 9 proti: 0 zdržali sa: 0 

OZ jednohlasne schválilo  Návrh VZN obce č. 2/2012 – Povodňový plán záchranných prác 
obce Kotešová v predloženom znení. 
 
 
 
10. VZN obce č. 3/2012 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, 
v školskom klube detí a v školskom stredisku záujmovej činnosti 
 
 
     Starosta obce informoval poslancov OZ, že VZN  obce č. 3/2012 bolo vypracované 
v zmysle zákona SNR č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, na základe ktorého je 
možné zvýšiť režijné náklady. Uvedené VZN bolo prekonzultované Krajským školským 
úradom v Žiline. KŠÚ k VZN č. 3/2012 nemal pripomienky. 

Zároveň starosta obce informoval poslancov OZ, že vyššie uvedené VZN obce č. 3/2012 bolo 
finančnou komisiou prerokované dňa 7. februára 2012, ktoré nemala k predloženému VZN 
obce č. 3/2012 žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy a  uzhodla sa na odporučení 
schváliť VZN obce č. 3/2012 obecným zastupiteľstvom v predloženom znení. Nakoľko 
poslanci OZ nemali k predloženému VZN žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy, 
starosta dal o tomto VZN obce hlasovať. 

Hlasovanie: 
za: 9 proti: 0 zdržali sa: 0 

 
OZ jednohlasne schválilo  Návrh VZN obce č. 3/2012 o výške mesačného príspevku za pobyt 
dieťaťa v MŠ, v školskom klube detí a v školskom stredisku záujmovej činnosti 
v predloženom znení. 
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11. VZN obce č. 4/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy za dieťa v MŠ, 
školskej jedálne, školského klubu detí a školského strediska záujmovej činnosti so 
sídlom na území obce Kotešová za rok 2012 

     Starosta obce oboznámil poslancov OZ so VZN obce č. 4/2012, ktoré bolo 
prekonzultované a odobrené KŠÚ Žilina. Na jeho tvorbe sa podieľala riaditeľka ZŠ s MŠ 
Mgr. Mária Mihoková. 

     Obec Kotešová by mala v roku 2012  poskytnúť z rozpočtu obce Kotešová na rok 2012 
dotáciu pre materskú školu, školskú jedáleň, školský klub detí a školské stredisko   záujmovej 
činnosti v obci Kotešová vo výške 159000,00 € vrátane kapitálového výdavku 12000,00 € na 
splátku viacúčelového ihriska podľa schváleného rozpočtu obce Kotešová Obecným 
zastupiteľstvom v Kotešovej zo dňa 25. 11. 2011. 

     Starosta obce informoval poslancov OZ o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré predložil prof. 
Ing. Jozef Jandačka, PhD. na finančnej komisii, konanej dňa 7. februára 2012 a to nasledovne: 

1.  navrhol vypustiť vyššie uvedenú tabuľku zo VZN obce č. 4/2012 a v §-e 3 ods. 1 nahradiť 
všeobecnou citáciou zákona, ktorú navrhujeme v nasledovnom znení: „ Obec Kotešová pri 
určovaní výšky dotácie na mzdy a prevádzku na jeden výkonový ukazovateľ (dieťa) určuje 
dotáciu v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl 
a školských zariadení v znení Nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane 
z príjmov územnej samosprávy a počtu detí k 15.09. predošlého kalendárneho roka.“ 

2. v §-e 3 ods. 2 doplniť o znenie „za podmienky, že budú naplnené podielové dane na rok 
2012 a ako stanovuje  schválený  Programový rozpočet obce  na roky 2012-2014 – určené pre 
rok 2012 .“ 

     V takomto znení sa finančná komisia uzhodla odporučiť OZ schváliť VZN obce č. 4/2012. 
Nakoľko neboli iné pozmeňujúce návrhy, starosta obce dal hlasovať o pozmeňujúcich 
návrhoch.  

Hlasovanie: 
za: 9 proti: 0 zdržali sa: 0 

Predložené pozmeňujúce návrhy boli jednohlasne schválené. 
 
Následne dal starosta obce hlasovať o VZN obce č. 4/2012 v znení pozmeňujúcich návrhov. 
 
Hlasovanie: 
za: 9 proti: 0 zdržali sa: 0 

     OZ jednohlasne schválilo  Návrh VZN obce č. 4/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku 
a mzdy za dieťa v MŠ, školskej jedálne, školského klubu detí a školského strediska záujmovej 
činnosti so sídlom na území obce Kotešová za rok 2012 v znení pozmeňujúcich návrhov. 
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12. Plat starostu obce  

     Starosta obce vyzval Ing. Elenu Šutekovú, zástupkyňu starostu obce, aby  informovala 
poslancov OZ o povinnosti raz ročne prerokovať plat starostu obce v zmysle zákona č. 
253/1994 Zb. a zákona č. 154/2011 Z. z.  

Ing. Elena Šuteková informovala poslancov OZ, že doterajší plat starostu obce Kotešová 
PhDr. Mgr. Petra Mozolíka, v súlade s ustanoveniami § 3, ods. 1 a § 4 ods. 1 a 2, zákona NR 
SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 
miest v znení neskorších predpisov, bol  vo výške: 

 1, 98 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, čo 
predstavuje sumu 1 522,62 € a zvýšenie o 40 %, čo predstavuje sumu po zaokrúhlení na celé 
eurá nahor 609,04 € a po sčítaní jednotlivých položiek je to spolu vo výške 2 132,00  € 
slovom dvetisícstotridsaťdva eur brutto. 

Zároveň Ing. Elena Šuteková predniesla poslancov návrh zvýšiť plat starostu obce, ktorý bol 
prerokovaná aj na finančnej komisii dňa 7. februára 2012 a to  z dôvodu, že starosta obce sa 
vo viacerých prípadoch počas minulého roka zaslúžil o rozvoj obce s kladným ohlasom 
občanov obce ako aj s odôvodnením, že v zmysle platnej právne úpravy nie je možné schváliť 
starostovi následne  - po uplynutí obdobia odmenu za vykonanú prácu a tak ako je možné 
urobiť rozhodnutie o zvýšení, je možné prijať rozhodnutie o znížení, ak by sa preukázalo, že 
toto rozhodnutie nebolo správne.  

Nakoľko vyššie uvedená právna úprava umožňuje obecnému zastupiteľstvu podľa § 4 ods. 2 
cit. zákona zvýšiť plat stanovený podľa § 3 cit. zákona v sume 1 522,62 € až o 70 %, členovia 
finančnej komisii sa po návrhu zástupkyne starostu dohodli o zvýšenie z doterajších 40% na 
60%  čo predstavuje sumu 913,57 € ( 1 522,62 € + 913,57 € = 2 436,19 € )  

Na základe uvedených skutočností by bol plat starostu obce PhDr. Mgr. Petra Mozolíka po 
sčítaní jednotlivých položiek vo výške 2 437,- € ,slovom dvetisíc štyristotridsaťsedem eur,  
brutto. 

Starosta obce poďakoval Ing. Elene Šutekovej za predloženie návrhu a vyzval poslancov OZ 
k vyjadreniu sa k návrhu zvýšenia platu starostu obce. 

JUDr. Peter Maslovský sa vyjadril, že sa mu nezdá vhodné v súčasnej dobe a vzhľadom na 
situáciu obce zvýšiť plat starostu obce cca o 300,00 € mesačne, aj keď na zasadnutí finančnej 
komisie nebol proti zvýšeniu platu starostu a preto sa o zvýšení platu starostu obce zdrží 
hlasovania. 

 
 
Obecné zastupiteľstvo schválilo zvýšenie platu starostu obce v predloženom návrhu, k čomu 
bolo prijaté uznesenie č. 5/2012,  pričom výsledok hlasovania bol 
 
za: 8 proti: 0 zdržal sa: 1 
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13. Žiadosti občanov 

Božena Pagáčová, Kotešová 683 

     Pani Božena Pagáčová podala dňa 26.10.2011 žiadosť na Obecný úrad v Kotešovej 
o výmenu alebo odkúpenie pozemku parc. C KN č. 1293/1 o výmere 1297 m², ktorý dlhodobo 
užíva, za pozemok parc. E KN č. 505 o výmere 3 655 m², v ktorej má podiel v jednej 
polovice. 

Predseda stavebnej komisie p. Jozef Rybárik informoval poslancov OZ s výsledkom šetrenia, 
ktoré uskutočnil dňa 4. decembra 2011 na mieste tvaru. 

Poslanci OZ sa uzhodli, že na tomto zasadnutí OZ nebude zaujímať stanovisko k predloženej 
žiadosti. 

 

14. Rôzne 

a) Voľby NR SR 2012  

     Starosta obce požiadal Mgr. Alenu Babčanovú, pracovníčku obce, Rozhodnutím starostu 
obce Kotešová určil ako osobu zodpovednú za organizačno-technické zabezpečenie volieb do 
NR SR 2012, aby predložila informatívnu správu o príprave volieb do NR SR. 

     Mgr. Alena Babčanová informovala poslancov OZ, že príprava volieb do NR SR  v obci 
Kotešová prebieha v zmysle starostom schváleného  Harmonogramu organizačno-technického 
zabezpečenia volieb do NR SR v roku 2012, ktorý bol vypracovaný na podmienky obce. Pre 
voľby do NR SR v zmysle zákona  SNR č. 333/2004 Z. z. o voľbách do NR SR v znení 
neskorších predpisov, ktoré sa budú konať dňa 10. marca 2012 zriadené 3 volebné okrsky. 
Zapisovateľky okrskových volebných komisií menoval starosta obce. Predsedovia 
a podpredsedovia OVK boli určení žrebom na prvom zasadnutí OVK, ktoré sa uskutočnilo 
dňa 23. januára 2012 a to nasledovne: 

 

Okrsok č. 1 – miestna časť Oblazov, fy redOSTA Oblazov 30, 

Zapisovateľka: Lýdia Frolová 

Predseda:  Peter Uherek, Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko 

Podpredseda:   Marek Čebek, Sloboda a Solidarita 

 

Okrsok č. 2 – dolná časť obce, zasadačka obecného úradu 

Zapisovateľka: Daniela Hozáková 

Predseda:  Viktor Novák, Slovenská národná strana 

Podpredseda: Miroslav Pavlík, Kresťanskodemokratické hnutie 
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Okrsok č. 3 – horná časť obce + miestna časť Buková, sobášna sieň  

Zapisovateľka: Mgr. Alena Babčanová 

Predseda:   Emília Urbanová, Robíme to pre deti 

Podpredseda:   Danka Lieskovská, Kresťanskodemokratické hnutie 

 

     Členov do okrskových volebných komisií delegovalo  13 politických strán z 26. Voličské 
preukazy sa vydávajú od 9. februára do 8. marca 2012. 

Starosta obce poďakoval Mgr. Alene Babčanovej za predloženú správu o voľbách do NR SR. 
Poslanci OZ zobrali predloženú správu o voľbách do NR SR na vedomie. 

Hlasovanie: 
za: 9 proti: 0 zdržali sa: 0 

 

b) Centrálna zastávka obce 

     Starosta obce predložil poslancom návrh vybudovať centrálnu zastávku obce smer „Bytča 
– Žilina“ . Svoj návrh odôvodnil tým, že v rámci projektu „Regenerácia centra obce“ nebola 
do tohto projektu táto zastávka zahrnutá a bolo by vhodné túto zastávku vybudovať, pre 
ucelenosť projektu. Autobusová zastávka nie je zahrnutá v rozpočte obce na rok 2012 a bola 
by financovaná z kapitálových výdavkov. Starosta obce dal urobiť na pozemok nachádzajúci 
sa pod autobusovou zastávkou, ktorého vlastníkom je Povodie Váhu  geometrický plán.  
Povodie Váhu dalo predbežný súhlas na odpredaj pozemku. Starosta vyzval poslancov OZ 
k vyjadreniu sa k predloženému návrhu. 

Poslanec JUDr. Peter Maslovský sa vyjadril, že terajšia zastávka v smere „Bytča – Žilina“ 
ešte plní svoj účel a bolo by vhodnejšie sa zaoberať myšlienkou na výstavbu zastávky 
v opačnom smere a to „Žilina – Bytča“. 

Starosta obce sa vyjadril, že takúto možnosť už prešetroval a vybudovanie takejto zastávky by 
obec stál cca 70 000,00 €, pretože by musel byť riešený nájazdový pruh. Ostatní poslanci sa 
priklonili k predloženému návrhu starostu obce. 

Starosta obce dal hlasovať o výstavbe centrálnej autobusovej zastávky smer „Bytča – Žilina“ 

Hlasovanie: 
za: 8 proti: 0 zdržal sa: 1 

OZ schválilo vybudovanie centrálnej autobusovej zastávky. 

 

Následne na to, starosta obce požiadal poslancov OZ o poverenie starostu obce, aby mohol 
konať  vo veci zabezpečenia administratívno-technických, rozpočtových a realizačných 
záležitostí, týkajúcich sa výstavby centrálnej autobusovej zastávky obce Kotešová – rázcestie. 

Hlasovanie: 
za: 8 proti: 0 zdržal sa: 1 
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Hlasovania sa zdržal poslanec JUDr. Peter Maslovský. 

Obecné zastupiteľstvo poverilo starostu obce konať vo vyššie uvedených prípravách výstavby 
centrálnej autobusovej zastávky. 

 

 

c) kúpa nového osobného automobilu pre Obec Kotešová 

     Starosta obce informoval poslancov OZ o nutnosti kúpy nového osobného automobilu pre 
obce hlavne z bezpečnostných dôvodov, nakoľko terajšie auto je vo veľmi zlom technickom 
stave, v zimnom období sa nedajú otvoriť vodičove ani spolujazdcove dvere, do auta možno 
vojsť len zadnými dverami. Taktiež neprešlo technickou kontrolou vozidla. Celkovo je 
vozidlo morálno-technicko opotrebované. Starosta obce v súčasnej dobe používa vlastné 
vozidlo, pre zabezpečovanie úradných vecí. Kúpa nového osobného vozidla bola prerokovaná 
taktiež na zasadnutí finančnej komisii dňa 7. februára 2012, ktorá sa uzhodla odporučiť OZ 
schváliť návrh starostu o kúpu nového osobného vozidla pre Obec Kotešová. 

Starosta obce vyzval poslancov OZ, aby sa vyjadrili k predloženému návrhu. 

Ing. Elena Šuteková sa vyjadrila, že by sa mal schváliť maximálny objem finančných 
prostriedkov na kúpu nového vozidla.  

Ing. Jozef Jandačka navrhol kúpu osobného auta v maximálnej cene do 12 500,00 € formou 
splátkového systému alebo leasingu.  

Nakoľko poslanci nepredložili viac návrhov, starosta dal o predloženom návrhu hlasovať. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo kúpu nového osobného automobilu pre Obec Kotešová, 
k čomu bolo prijaté uznesenie č. 9/2012,  pričom výsledok hlasovania bol 
 
za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0 

 

 

d) Regenerácia centra obce Kotešová 

     Starosta obce informoval poslancov OZ o prebiehajúcom projekte „Regenerácia centra 
obce Kotešová. OZ zobralo informatívnu správu na vedomie. 

Hlasovanie: 

za: 9 proti: 0 zdržali sa: 0 
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Diskusia 

     Nakoľko všetky body programu boli 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, 10. februára 2012 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

p. Ján Tichý                       ............................................ 

Ing. Jozef Hlavoň       ............................................ 

 

Zapisovateľka: 

Mgr. Alena Babčanová       ............................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


