
ZÁPISNICA č. 6/2012 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotešovej,  konaného dňa 23.11.2012 

 

 

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 OZ 

5. Kontrola plnenia uznesenia 

6. Programový rozpočet obce Kotešová na roky 2013 - 2015 

7. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Programového rozpočtu 

obce Kotešová na roky 2013 - 2015 

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2013 

9. VZN č. 6/2012 obce Kotešová o udržiavaní čistoty verejných 

priestranstiev, komunikácií, chodníkov, zelene a o ochrane životného 

prostredia na území obce Kotešová 

10. Územný plán obce Kotešová 

11. Rôzne 

12. Diskusia 

13. Návrh na uznesenie 

14. Záver 

 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

 

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Kotešovej otvoril PhDr. Mgr. Peter Mozolík – 

starosta obce, ktorý privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva, hlavného 

kontrolóra obce p. Jozefu Šipkovu. Pani  Mgr. Mária Mihoková - riaditeľka ZŠ a MŠ 

v Kotešovej sa ospravedlnila z dôvodu plnenia iných povinností. 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:      7               proti:           0                      zdržali sa:      0 

 

 



4. Schválenie programu rokovania 

 

Starosta obce predniesol poslancom OZ návrh programu rokovania obecného 

zastupiteľstva, zároveň navrhol zmenu poradia bodov 6 a 7 čo znamená, že najskôr bude 

prerokované Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Programového rozpočtu obce 

Kotešová na roky 2013-2015 a následne Programový rozpočet obce Kotešová na roky 

2013 – 2015. Ďalej starosta obce oznámil, že bod 9. bude stiahnutý z rokovania obecného 

zastupiteľstva nakoľko VZN č. 6/2012 obce Kotešová o udržiavaní čistoty verejných 

priestranstiev, komunikácií, chodníkov, zelene a o ochrane životného prostredia na území 

obce Kotešová je potrebné upraviť podľa nových skutočností vyplývajúcich zo zmien 

zákona a z dôvodu prípravy VZN o miestnych daniach a poplatkoch, nakoľko tieto VZN 

musia byť v súlade, keďže pojednávajú o využívaní verejného priestranstva a s tým 

súvisiacou daňou. Toto VZN bude prerokované na zasadnutí obecného zastupiteľstva, 

ktoré sa bude konať 14. 12. 2012. Ako bod 9 programu rokovania starosta obce navrhol 

zaradiť Správu Najvyššieho kontrolného úradu SR (ďalej len NKÚ) o výsledku kontroly 

dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri nakladaní s majetkom Obce 

Kotešová. Vyzval poslancov OZ na predloženie ďalších návrhov na  doplnenie alebo 

zmenu programu. Keďže poslanci OZ nemali doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy, 

starosta obce dal hlasovať o predloženom návrhu a zmenách programu zasadnutia.  

 

Hlasovanie:  

   

za:      7                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.  

 

Hlasovanie: 

 

za:       7              proti:         0             zdržali sa:      0 

 

6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Programového rozpočtu obce 

Kotešová na roky 2013 – 2015. 

 

Hlavná kontrolórka obce p. Jozefa Šipková predložila Stanovisko k návrhu rozpočtu Obce 

Kotešová na rok 2013, viacročného rozpočtu na roky 2013 – 2015 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 2013 a návrh 

viacročného rozpočtu na roky 2013 – 2015 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 2013 

schváliť a návrh viacročného rozpočtu obce Kotešová na roky 2014 – 2015 a návrh 

Programového rozpočtu na roky 2014 – 2015 zobrať na vedomie. 

 

Hlasovanie: 

 

za:     8                   proti:         0            zdržali sa:         0 

 

7. Programový rozpočet obce Kotešová na roky 2013 – 2015. 

 

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

s Programovým rozpočtom obce Kotešová na roky 2013 – 2015. Tento rozpočet rozdeľuje 

výdavky obce medzi jednotlivé programy a ich podprogramy. Je prioritne 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 roky 2013 – 2015 bol 

naplánovaný ako prebytkový vo výške 4 544,00 €. Celkovo bude rozpočet obce znížený 

v dôsledku nenapĺňania sa príjmov zo štátneho rozpočtu v podobe podielových daní. 

Poslankyňa Šuteková uviedla, že finančná komisia tento rozpočet prerokovala na svojom 

zasadnutí a odporučila ho schváliť. Ďalej uviedla, že v ňom nie je zohľadnený predpoklad 

navýšenia rozpočtu z dôvodu predpokladanej úpravy VZN o DzN a tiež nie je možné 

v tomto čase s určitosťou odhadnúť presnú čiastku, ktorá bude posunutá transferom 

Základnej škole s materskou školou v Kotešovej, nakoľko tá úzko súvisí s napĺňaním  

podielových daní do obecného rozpočtu. Keďže škola patrí medzi priority obce, obec 

hľadá riešenie ako túto otázku riešiť. V spolupráci s vedením základnej školy obec 

vyčlenila predpokladanú čiastku na základe koeficientov a normatívov a po vzájomnej 

dohode medzi starostom obce a p. riaditeľkou čiastku, ktorá je navrhnutá v rozpočte, 

avšak táto otázka bude ešte konzultovaná s poukazom na aktuálne normatívy 

a koeficienty, ktoré boli zverejnené.  Poslanec Prof. Ing. Jozef Jandačka PhD. uviedol, že 

vzhľadom na aktuálny stav situácie a obmedzené možnosti rozpočtu by bolo vhodné, keby 

škola predložila analýzu príjmov a výdavkov jednotlivých stredísk, prerokovala ju 

s finančnou komisiou a navrhla spôsob, ako si predstavuje získavanie finančných 

prostriedkov aj z iných zdrojov. Tiež je potrebné prehodnotiť primeranosť a mieru 

finančného príspevku rodičov v jednotlivých strediskách školy, ako napr. ŠD, ŠJ,.. . Po 

prerokovaní týchto skutočností poslanci Obecného zastupiteľstva v Kotešovej uložili Mgr. 

Márii Mihokovej riaditeľke ZŠ s MŠ v Kotešovej spracovať analýzu príjmov a výdavkov 

rozpočtu školy za rok 2012 podľa jednotlivých stredísk a predložiť návrh  naplnenie 

príjmov a rozdelenia výdavkov rozpočtu na rok 2013 v oblasti originálnych kompetencií 

s dôrazom na vyrovnanosť rozpočtu v termíne do 14. 12. 2012. Následne hlasovaním 

schválili Programový rozpočet obce Kotešová na roky 2013 – 2015. 

 

Hlasovanie: 

 

      za:        8                proti:          0                zdržali sa:      0  

 

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2012 

 

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 preložila na schválenie 

obecnému zastupiteľstvu Plán kontrolnej činnosti obce na I. polrok 2013, v ktorom 

podrobne vymenovala základne úlohy hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2013 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:     8                    proti:       0                   zdržali sa:     0  

 

9. Správa o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky 

o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri 

nakladaní s majetkom Obce Kotešová. 

 

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky vykonal v čase od 01. 08. 2012 do 31. 10. 

2012 kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri nakladaní 

s majetkom vybraných subjektov územnej samosprávy, ktorej účelom bolo preveriť 

evidenciu majetku, jeho obstarávanie, nákup, odpredaj, likvidáciu majetku subjektov 

územnej samosprávy so zameraním na dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov. 

Predmetom kontroly bolo zverenie majetku do správy správcu majetku, majetková účasť 

v obchodnej spoločnosti alebo v inej právnickej osobe, stav majetku za roky 2009-2011, 

rozpočet na rok 2011, dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri 

obstaraní majetku, správnosť a úplnosť evidencie majetku v účtovníctve vrátane 

inventarizácie, hospodárenie a nakladanie s majetkom a účinnosť vnútorného kontrolného 

systému. NKÚ SR po vykonaní kontroly konštatoval, že účtovná uzávierka obce 

obsahovala požadované súčasti. Účtovné a finančné výkazy boli predložené príslušnému 

daňovému úradu v súlade s povinnosťami vyplývajúcimi z platných všeobecne záväzných 

právnych predpisov. Kontrolou zistené nedostatky uvedené v protokole o výsledku 

kontroly v oblasti účtovania o aktívach, výdavkoch a nákladoch a identifikované pri 

triedení výdavkov neboli na základe ich hodnoty, povahy a kontextu po porovnaní 

s tolerovanou mierou významnosti považované za významné, teda neovplyvnili výsledky 

vykázané v účtovných a finančných výkazoch ako celku. Výkazy boli zároveň 

spoľahlivým podkladom pre zostavenie záverečného účtu obce za rok 2011. S obsahom 

výsledku kontroly bol starosta obce oboznámený dňa 31. 10. 2012. Poslanci Obecného 

zastupiteľstva v Kotešovej správu o výsledku kontroly NKÚ SR zobrali na vedomie. 

 

Hlasovanie: 

 

za:        9                 proti:        0                  zdržali sa:   0 

 

10. Rôzne 

 

a) Žiadosti občanov     
 

1. Žiadosti občanov – Irena Brňáková, Kotešová 467 

 

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Kotešovej opätovne prejednali žiadosť pani Ireny 

Brňákovej o odkúpenie parciel C-KN č. 819/3, č. 804/4, č. 805/4, č. 805/7, č. 805/6, č. 



805/2 a č. 804/5 v kat. území obce Kotešová, ktoré užíva a ktoré sú vo vlastníctve 

obce a dohodli sa na zrušení uznesenia č. 30/2012, ktorým schválili odpredaj týchto 

parciel ako celku. Odpredaj týchto parciel odsúhlasili za nových podmienok za 

celkovú cenu 11 104,00 €, čo je v súlade s § 3 a 4 ods. 2 VZN č. 5/2008 o odpredaji 

nehnuteľností majetku obce, ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9 a, ods. 

8 písm. e) zákona č. 138/A991 Zb. o majetku obce, z dôvodu, že tieto pozemky vo 

vlastníctve obce sú v susedstve ich rodinného domu, v minulosti tieto nehnuteľnosti 

využívali a prejavili záujem si ich odkúpiť a obec nemá iný zámer s nimi nakladať. 

Správny poplatok pri podaní návrhu na vklad do katastra nehnuteľností bude znášať 

kupujúci. 

 

           Hlasovanie:  

 

za:        9                  proti:         0                  zdržali sa:      0 

   

2. Žiadosti občanov – Štefan Mičúch, Kotešová 458 

 

Pán Štefan Mičúch požiadal Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej o vysporiadanie 

majetku vedeného na LV č. 2589 v kat. území Kotešová parc. E-KN č. 893/2 

o výmere 554 m², kde je vlastníkom v podielovom spoluvlastníctve o výmere 197 m². 

Za uvedenú výmeru žiada náhradu vo výške 20,00 €/m². Predmetná parcela je časťou 

futbalového ihriska v Kotešovej a je umiestnená približne v strede ihriska od 

striedačky po kabíny. Poslanci obecného zastupiteľstva sa zaoberali touto žiadosťou 

a zhodli sa na názore, že v rozpočte obce Kotešová nie sú alokované zdroje na 

vysporiadanie takéhoto druhu pozemkov a navrhovaná cena je neprimerane vysoká, 

vzhľadom na skutočnosť, že predmetný pozemok je v podielovom spoluvlastníctve 

s ďalšími vlastníkmi, prístup k nemu je obmedzený, ako ku samostatnej parcele možné 

len cez pozemky ostatných vlastníkov a nezanedbateľnou skutočnosťou je aj kultúra  

predmetného pozemku, ktorá nezodpovedá požadovanej cene.  

     

3. Žiadosti občanov – Mária Trúchla, Republiky 25 Žilina a Eva Žiačiková, 

Kotešová 381 

 

Pani Eva Žiaciková a Mária Trúchla podali žiadosť o zaradenie parciel E-KN č. 

427/2, č. 430/1, č. 430/2 a č. 428/1 v kat. území Kotešová do Územného plánu obce 

Kotešová. Nakoľko Územný plán obce Kotešová nebol zaradený do programu 

rokovania OZ, táto žiadosť bude  predmetom rokovania OZ, kde bude zaradený bod 

Územný plán obce Kotešová – pravdepodobne február 2013, a poslanci OZ sa budú 

touto žiadosťou zaoberať.   

 

4. Žiadosti občanov – Ing. Melánia Malíková, Kotešová 494 a Jozef Kužel 

a manželka Michaela, Osiková 19 Žilina 

 

Pani Ing. Melánia Malíková a Jozef Kužel a manželka Michaela podali žiadosť 

o súhlas na vymeranie parcely C-KN 1132 v kat. území Kotešová za účelom 

možnosti jej odkúpenia. Stavebná komisia vykonala miestne šetrenie, pri ktorom 

zistila, že pán Jozef Kužel a manželka nadobudli nehnuteľnosť parc. C-KN 938 

kúpou. Pri rekonštrukčných prácach zistili, že oplotenie z časti zaberá aj pozemok 

parc. C-KN č. 1132, ktorého vlastníkom je obec Kotešová. Pani Ing. Melánia 

Malíková má záujem o odkúpenie tejto parcely, nakoľko sa nachádza v susedstve 



jej nehnuteľností a umožnila by jej prístup na časť jej pozemku. Stavebná komisia 

konštatovala, že záujemcovia o túto parcelu majú záujem sa dohodnúť, preto 

odporúča obecnému zastupiteľstvu vyhovieť ich žiadosti. Poslanci OZ na základe 

záveru stavebnej komisie odporúčajú záujemcom, aby si dali spracovať 

geometrický plán na časti parciel C-KN č. 1132 a C-KN č. 939 za účelom zistenia 

skutkového stavu a prechádzajúcich hraníc uvedených parciel a následne podali 

žiadosť s návrhom geometrického zamerania o odkúpenie  požadovaných parciel od 

obce Kotešová . 

 

b) Vysporiadanie pozemku pri Základnej škole s materskou školou v Kotešovej 

 

Obec Kotešová z dôvodu vysporiadania pozemku medzi Základnou školou 

s materskou školou v Kotešovej a novovybudovaným chodníkom požiadala p. Irenu 

Brňákovú o odpredaj parcely E-KN č. 295 – záhrady o výmere 124 m², ktorá je 

evidovaná na LV č. 2249 v spoluvlastníckom podiele ½  a parc. E-KN č. 296 – 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 88 m², evidovaná na LV č. 2249 

v spoluvlastníckom podiele ½ celkovo o výmere 106 m² za celkovú cenu 2 120, 00 € 

(1m²/20,00 €) ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 

3/5 väčšina poslancov v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obce. Poslanci obecného zastupiteľstva schválili túto žiadosť a súčasne 

poverili starostu obce vypracovaním kúpnej zmluvy medzi obcou Kotešová 

a predávajúcou a následne prevodom majetku na obec podaním návrhu na vklad do 

katastra nehnuteľností. 

 

           Hlasovanie:  

 

za:        9                  proti:         0                  zdržali sa:      0 

   

c) Doplnenie uznesenia č. 39/2011– vlastníci bytov bytového domu č. 374 

 

V rámci opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole NKÚ SR 

dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri nakladaní s majetkom obce 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej doplnilo uznesenie č. 39/2011, v ktorom sa 

zaoberalo riešením skutkového stavu prenájmu pozemku obyvateľmi bytového domu 

č. 374  o schválenie prenájmu parc. C-KN č. 638 o výmere 1221 m² za poplatok 5,00 € 

ročne na dobu neurčitú za účelom využitia na pestovanie zeleniny v okolí bytového 

domu č. 374 a o poverenie starostu obce dopracovaním nájomnej zmluvy v zmysle 

schváleného uznesenia.  

 

Hlasovanie:  

 

za:        9                  proti:         0                  zdržali sa:      0 

 

d) Doplnenie uznesenia č. 68/2011 – realizácia vodovodnej prípojky v areáli ZŠ 

Kotešová 

 

V rámci opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole NKÚ SR 

dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri nakladaní s majetkom obce 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej doplnilo uznesenie č. 68/2011, v ktorom sa 

zaoberalo úpravou spoluvlastníckych vzťahov za účelom prístupu k vodomernej 



šachte pre pripojenie vodomerov bytového domu č. 374 a vlastníkov rodinných domov  

č. 376, 375 a 623 o schválenie prenájmu pozemku C-KN č. 646/1 v kat. území 

Kotešová, evidovanej na LV č. 1 – Obec Kotešová na vyššie uvedený účel 

a o poverenie starostu obce dopracovaním nájomnej zmluvy v zmysle chváleného 

uznesenia. Starosta obce informoval prítomných poslancov OZ, že v zmysle Zásad 

hospodárenia s majetkom obce, obec nemôže bezplatne prenajať pozemok inej osobe 

alebo iným osobám. Na základe uvedených skutočnosti OZ v Kotešovej rozhodlo, že 

spoluvlastníkom vodomernej šachty prenájme uvedený pozemok za účelom prístupu  

v celkovej sume 1,00.-€. 

 

Hlasovanie:  

 

za:          9                proti:         0                  zdržali sa:      0 

 

e) Predĺženie nájmu rod. domu č. 432 – Dominik Vlčák a manželka Alena 

 

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 2013 za podmienok uvedených v zmluve bez navýšenia nájomného s termínom od 

01. 01. 2013 do 31. 12. 2013 za sumu 67,00  € mesačne. 

 

Hlasovanie:  

 

za:       9                   proti:        0                   zdržali sa:    0 

 

f) Žiadosť Slovenského zväzu telesne postihnutých ZO Bytča o finančný príspevok. 

 

Slovenský zväz telesne postihnutých ZO Bytča podal žiadosť o finančný príspevok, 

nakoľko jeho členmi sú aj občania obce Kotešová. Poslanci obecného zastupiteľstva 

na základe návrhu finančnej komisie schválili SZTS ZO Bytča finančnú príspevok vo 

výške 30,00 €. 

 

Hlasovanie:  

 

za:         9                 proti:          0                 zdržali         0 

 

g) Informatívna správa o zmene výpožičnej doby a názvu knižnice. 

 

Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že od 01.12.2012 bude 

upravená výpožičná doba obecnej knižnice z pôvodných 18 hodín týždenne na 8 hodín 

týždenne a to každý štvrtok od 14:00 do 18:00 a piatok od 14:00 do 18:00. Zároveň 

starosta obce informoval o tom, že Obec Kotešová dodatočne požiadala Ministerstvo 

kultúry SR o vykonanie zmeny názvu knižnice, nakoľko v Registri knižníc SR bola 

knižnica stále vedená ako Miestna ľudová knižnica Kotešová. Aktuálny názov 

knižnice je Obecná knižnica Kotešová  Poslanci Obecného zastupiteľstva v Kotešovej 

túto správu zobrali na vedomie. 



Hlasovanie:  

 

za:         9                 proti:          0                 zdržali          

 

h) Informatívna správa o celkovom financovaní projektu „Regenerácia centra obce 

Kotešová“ 

 

Starosta obce informoval poslancov o celkovom finančnom obrate k projektu 

„Regenerácia centra obce Kotešová“. Celkové náklady na uvedené dielo boli 602 

700,45 €. Oprávnené výdavky tvorili sumu 540 163,33 €, neoprávnené výdavky 

62 537,12 €. Neoprávnené výdavky sú výdavky, ktoré nie sú kryté zdrojmi 

z prostriedkov EÚ, avšak boli riadne vykonané. Medzi neoprávnené výdavky je 

započítaná 5% spoluúčasť obce na projekte, stavebný dozor, náklady spojenie 

s prípravnými prácami a so zameraným skutočného stavu a taktiež práce naviac, ktoré 

neboli schválené v rámci projektu. Celková úspora na krátení stavebných prác činí 

sumu 5 539,95 €. Poslanci obecného zastupiteľstva túto správu zobrali na vedomie. 

 

i) Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Kotešovej na rok 2013 

 

Starosta obce predniesol poslancom obecného zastupiteľstva   harmonogram zasadnutí  

Obecného zastupiteľstva v Kotešovej na rok 2013. Poslanci k  termínom zasadnutí OZ  

nemali pripomienky a predložený harmonogram schválili. V roku 2013 bude zasadať 

OZ v Kotešovej dňa 1. 2. 2013, 19. 4. 2013, 21. 6. 2013, 13. 9. 2013 a 22. 11. 2013. 

 

Hlasovanie:  

 

za:         9                 proti:          0                 zdržali      

 

j) Informatívna správa o „Poľsko-slovenskom projekte cezhraničnej spolupráce“ 

 

Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o „Poľsko-slovenskom 

projekte cezhraničnej spolupráce“ Tento projekt je v štádiu schvaľovania, hodnotiaca 

komisia konštatovala, že uvedený projekt dostal viac ako 60 bodov a bol posunutý do 

schvaľovacieho konania, ktoré by sa malo uskutočniť začiatkom mesiaca december 

2012. Poľský partner gmina (obec) Stryszawa má už projekt schválený. Poslanci 

obecného zastupiteľstva túto správu zobrali na vedomie. 

 

k) Žiadosť o pomoc pri vybudovaní detského ihriska v materskej škole. 

 

Miroslav Hájek ako zástupca ZRPŠ za materskú školu informoval poslancov o situácii 

a stave detského ihriska v materskej škole. Ihrisko v škôlke je v havarijnom stave 

a z bezpečnostných dôvodov pre deti úplne nevyhovujúce.  Rodičia majú záujem na 

tom, aby v jarnom období 2013 bolo toto ihrisko obnovené, avšak nemôžu ho 

vybudovať svojpomocne, nakoľko ihrisko musí mať certifikát bezpečnosti, ktorý 

rodičia nemôžu poskytnúť. Kia Motors Slovakia, s.r.o. sponzoruje podobné projekty, 

avšak základná požiadavka je, že žiadosť musí byť podaná minimálne jeden rok 

vopred. Starosta obce doplnil, že výstavba takéhoto ihriska musí spĺňať potrebné 

náležitosti. Musí byť začaté stavebné konanie na základe projektu, vydané stavebné 

povolenie a kolaudačné rozhodnutie. P. Miroslav Hájek upresnil, že predpokladané 

náklady na vybudovanie takéhoto ihriska by boli približne 3 000, 00 €. Prof. Ing. Jozef 



Jandačka navrhol, aby rodičia pripravili návrh s konkrétnymi požiadavkami a riešením 

a to do konca roka 2012. Poslankyňa Ing. Šuteková dodala, že na projekt je možné 

dospieť k tomu, že sa združia prostriedky -  jednou z možností riešenia je  vyhlásenie 

verejnej zbierky v obci,  prípadne podľa výsledkov analýzy príjmov a výdavkov 

rozpočtu školy sa vyčlenia čiastočné zdroje na tento účel a časť z rozpočtu obce.  

 

l) Požiadavka firmy Biopel, a.s. na kúpu pozemku pre výstavbu závodu na 

spracovanie dreva. 

 

Firma Biopel, a.s. požiadala obec Kotešová o zverejnenie oznamu o zámere zakúpenia 

alebo prenájmu pozemku pre vybudovanie prevádzky na spracovanie dreva. 

Spoločnosť má v úmysle spracovávať surovinu z regiónu a vytvoriť aj nové pracovné 

miesta. Obec Kotešová v súčasnej dobe nevlastní vhodný pozemok, ktorý by 

vyhovoval budúcemu možnému investorovi na území obce realizovať svoj zámer. 

Poslanci obecného zastupiteľstva túto informáciu zobrali na vedomie. 

 

11. Diskusia 

 

Bod diskusia bol bez príspevkov.                             

 

12. 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, 23. 11. 2012 

 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

 

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

 

 

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

                 

 

 

Zapisovateľka: 

 

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


