
ZÁPISNICA č. 2/2012 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotešovej, konaného dňa 20.04.2012 

 

 

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.  Správa k účtovnej uzávierke za rok 2010 – audit 

7.  Rozpočtové opatrenie č. 1/2012 

8.  Informatívna správa k inventarizácii majetku obce 

9.  Vysporiadanie pozemku pod cintorínom v Oblazove 

10.  Rôzne 

11.  Diskusia 

12.  Návrh na uznesenie 

13.  Záver 

 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

 

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Kotešovej otvoril PhDr. 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 poslancov p.  Prof. Ing. Jozefa Jandačku, PhD.  a p. Jozefa Rybárika. 

 

3. Voľba návrhovej komisie 

 

Do návrhovej  komisie  starosta  obce navrhol poslancov p. JUDr. Petra Maslovského      

a p. Jaroslava Hozáka. Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrh na zloženie 

návrhovej komisie. 

 

 

Hlasovanie: 

 

za:  9                    proti:  0                               zdržali sa:   0    

 

   

 



 

4. Schválenie programu rokovania 

 

Starosta obce predniesol poslancom OZ návrh programu rokovania obecného 

zastupiteľstva. Vyzval poslancov OZ na predloženie  návrhov na  doplnenie alebo zmenu 

programu. Keďže poslanci OZ nemali doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy, starosta obce 

dal hlasovať o programe zasadnutia.  

 

Hlasovanie:  

 

za:   9                 proti:    0                    zdržali sa:   0      

 

 

 

5. Kontrola plnenia uznesení 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ o plnení jednotlivých uznesení 

z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. Informáciu o plnení uznesení 

zobralo obecné zastupiteľstvo  na vedomie.  

 

 

Hlasovanie: 

 

za:  9                            proti:   0                          zdržali sa:    0      

    

 

6. Rekonštrukcia obecného rozhlasu 

 

Starosta obce oboznámil poslancov OZ s návrhom na rekonštrukciu obecného rozhlasu 

v spolupráci s firmou COMP-SHOP, s.r.o. Bytča. Konkrétny projekt na realizáciu 

spoločného využívania rozvodového rozhlasového vedenia obce a firmy COMP-SHOP, 

s.r.o. predstavil. p. Ing. Rastislav Kováčik. Jedná sa o vybudovanie optickej siete na 

náklady spoločnosti COMP-SHOP, s.r.o. bez finančnej spoluúčasti obce, ktorá by okrem 

rozhlasového vedenia poskytla viaceré možnosti využitia pre občanov, ako napríklad 

možnosť využívania digitálnej televízie, pripojenia na internet, prepojenia inštitúcií obce 

s napojením na internet, bezplatné telefonovanie, zabezpečenie obce kamerovým 

systémom a pod. Realizácia tohto projektu by prebiehala v niekoľkých etapách, pričom 

firma COMP-SHOP, s.r.o. vypracuje projekt, zabezpečí technickú dokumentáciu na 

využitie 366 existujúcich stĺpov a vybuduje 13 až 16 km. siete, na ktorej bude vykonávať 

údržbu. Firma COMP-SHOP, s.r.o. bude toto vedenie využívať na základe zmluvy 

o dlhodobom prenájme. V prípade zániku firmy vedenie rozvodových káblov obecného 

rozhlasu zostane majetkom obce. Po prerokovaní podrobností dal starosta obce hlasovať 

o tomto návrhu.  Poslanci obecného zastupiteľstva tento návrh schválili a zároveň poverili 

starostu obce vypracovať s firmou COMP-SHOP, s.r.o. Bytča zmluvu o dlhodobom 

prenájme. 

 

 

Hlasovanie: 

 

za:  9                  proti:   0                   zdržali sa:   0  



 

 

 

7. Rozpočtové opatrenie č. 1/2012 

 

Hlavná kontrolórka obce p. Jozefa Šipková  oboznámila poslancov obecného 

zastupiteľstva s rozpočtovým opatrením obce Kotešová č. 1/2012. Zdôvodnila jednotlivé 

body rozpočtového opatrenia, vysvetlila poslancom obecného zastupiteľstva,  že zmena 

rozpočtu je potrebná z dôvodu zakúpenia osobného automobilu KIA CEED a z dôvodu 

navýšenia príjmov z Krajského školského úradu a s tým súvisiacim navýšením výdavkov 

Základnej školy s Materskou školou v Kotešovej. Plánované rozpočtové príjmy v roku 

2012 vo výške 1 600 565  € boli upravené na 1 624 714 €. Plánované rozpočtové výdavky 

v roku 2012 vo výške 1 600 548 € boli upravené na 1 624 693, 78 €. Konečný rozpočet po 

1. zmene v roku 2012 zostáva prebytkový vo výške 20,22 €. Starosta obce poďakoval p. 

Šipkovej za informatívny výklad k rozpočtovému opatreniu č. 1/2012. Poslanci 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2012 vzali na vedomie. 

 

 

Hlasovanie: 

 

za: 9                       proti:  0                    zdržali sa:    0       

 

 

 

8. Informatívna správa k inventarizácii majetku obce 

 

Starosta obce predniesol informatívnu správu k inventarizácii majetku obce, ktorá sa 

konala k 31.12.2011. Bola zriadená inventarizačná komisia, ktorá vykonala fyzickú 

inventúru majetku a vypracovala správu o vykonaní inventarizácie, kde konštatovala, že 

skutočný stav majetku súhlasí s účtovným stavom majetku obce a neboli zistené žiadne 

inventarizačné rozdiely. Na základe podkladov inventarizačnej komisie bol vypracovaný 

návrh na vyradenie majetku. Starosta obce určil vyraďovaciu komisiu, ktorá rozhodla 

o vyradení niektorých položiek majetku. Jedná sa väčšinou o drobný majetok, zakúpený 

pred niekoľkými desaťročiami, ktorý je poškodený, nefunkčný alebo morálne 

opotrebovaný. Tento majetok bude zlikvidovaný podľa platných predpisov. Správu 

o inventarizácii majetku obce poslanci obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie. 

 

 

Hlasovanie: 

 

za: 9                        proti:   0                       zdržali sa:    0         

 

 

 

 

9. Vysporiadanie pozemku pod cintorínom v Oblazove 

 

Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s návrhom na vysporiadanie 

pozemku pod cintorínom v Oblazove, a to odkúpením parc. C-KN č. 1664/5 ostatné 

plochy o výmere 22m² od p. Ľudmily Pavlechovej, rod. Hoferovej, trv. bytom ul. Hlavná 



č. 227/20 Považský Chlmec na cenu 132,00 € (1m²/6,00€). Vzhľadom na to, že tento 

majetok je dlhodobo využívaný pre pochovávanie občanov v miestnej časti Kotešová – 

Oblazov, v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obce je na 

schválenie tohto návrhu potrebná 3/5 väčšina poslancov obce. Poslanci obecného 

zastupiteľstva odsúhlasili odkúpenie tohto pozemku a zároveň poverili starostu obce 

vypracovaním kúpnej zmluvy medzi obcou a predávajúcou a následne prevodom majetku 

zavkladovaním na správe katastra v Bytči. 

 

 

 

Hlasovanie:  

 

za: 9                          proti:  0                         zdržali sa:   0               

 

 

 

10. Rôzne 

 

a) Informatívna správa k projektu „Regenerácia centra obce“ 

Starosta obce informoval poslancov o ukončení projektu „Regenerácia centra obce 

Kotešová“. Dňa 19. 04. 2012 prebehlo medzi zhotoviteľom fy. I.B.S., s.r.o. Žilina 

a Obcou Kotešová odovzdávacie a preberacie konanie, pričom bolo konštatované, že 

zo strany zhotoviteľa je potrebné dopracovať agendu dôležitú pre odovzdávacie 

konanie. Starosta ďalej informoval poslancov, že celkové náklady na zhotovenie diela 

vo výške 589 351,84 € vrátane DPH (spolu aj s neoprávnenými schválenými nákladmi 

OZ Kotešová z mesiaca február 2011 vo výške 18 632,17 € vrátane DPH za 

vybudovanie dvoch zastávok) by mali byť dodržané v súlade s rozpočtom uvedeného 

diela. Poslanci OZ vzali uvedenú informáciu na vedomie. 

 

 

 

Hlasovanie:  

 

za:  9                   proti:   0                    zdržali sa:   0       

     

 

 

b) Prerokovanie zmluvy o využívaní spoplatnených služieb Mesta Bytča - Mestská 

polícia Bytča na území obce Kotešová 

 

Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom služieb, ktoré ponúka Mesto Bytča – 

Mestská polícia našej obci. Služby Mestskej polície – Bytča sú spoplatnené cenníkom, 

ktorý starosta obce prečítal poslancom OZ a špecifikoval rozsah vykonávaných 

služieb. Poslanci obecného zastupiteľstva tento návrh prerokovali. Vzhľadom na 

schválený rozpočet obce Kotešová na rok 2012 a na návrh finančnej komisie sa 

rozhodli tento návrh neschváliť. 

 

 

 

 



Hlasovanie:  

 

za:   9                       proti:  0                         zdržali sa:    0      

     
 

 

 

c) Rada školy – návrh členov Rady školy v pôsobnosti zriaďovateľa 

 

V súvislosti s voľbou novej Rady školy  Základnej školy s materskou školou 

v Kotešovej starosta obce navrhol nových členov ako zástupcov  za Obec Kotešová, 

a to Ing. Elenu Šutekovú, Lýdiu Frolovú, Moniku Michtalíkovú a JUDr. Petra 

Maslovského. Poslanci obecného zastupiteľstva voči tomuto návrhu nemali námietky 

ani iné pozmeňujúce návrhy a menovaných členov jednohlasne  schválili ako 

zástupcov zriaďovateľa v Rade školy Základnej školy s materskou školou 

v Kotešovej. 

 

 

 

Hlasovanie:  

 

za:    9                       proti:  0                         zdržali sa:  0            

 

 

 

d) Žiadosti občanov 

 

1. Ing. Ján Radena – žiadosť o zaradenie pozemkov do plánu IBV 

 

Pán Ing. Ján Radena, bytom Moyzesova č. 60, 010 01  Žilina podal dňa 

12.04.2012 žiadosť o zaradenie parciel C-KN č. 1942/5, 1942/51, 1942/52, 

1942/53, 1942/54, 1942/55, 1942/70 v K. ú. Kotešová do plánu obce na 

individuálnu bytovú výstavbu. Poslanci Obecného zastupiteľstva v Kotešovej sa 

zaoberali touto žiadosti a zhodli sa na tom, že v Územnom pláne obce Kotešová je 

potrebné vykonať viaceré zmeny a vypracovať dodatok čo je dlhodobá záležitosť. 

Z tohto dôvodu sa budú žiadosti občanov o začlenenie pozemkov do Územného 

plánu obce Kotešová prejednávať na zasadnutí obecného zastupiteľstva v mesiaci 

jún 2012 ako samostatný bod. 

 

 

 

2. MUDr. Ida Šimová, Ľubomír Ďuriník, Ing. Ján Trajčík – žiadosť o začlenenie 

pozemkov do Územného plánu obce Kotešová 

 

Vlastníci pozemkov MUDr. Ida Šimová, trv. bytom 013 31 Divinka - Lalinok č. 

123, Ľubomír Ďuriník, trv. bytom 01 08 Žilina, ul. Gemerská č. 1 a Ing. Ján 

Trajčík, trv. bytom 013 42 Horný Hričov č. 157 podali dňa 23.03.2012 žiadosť 

o začlenenie parc. C-KN č. 1942/13, 1942/14, 1942/15, 1942/16 a 1942/17 v K. ú. 

Kotešová do plánu obce na individuálnu bytovú výstavbu. Tak ako 



v predchádzajúcom bode, aj touto žiadosťou sa bude Obecné zastupiteľstvo 

v Kotešovej zaoberať na zasadnutí v mesiaci jún 2012. 

 

 

 

3. Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Bytča – žiadosť 

o finančný príspevok 

 

Miestna organizácia slovenského rybárskeho zväzu Bytča v zastúpení p. Petrom 

Horčičkom, žiada o finančný príspevok na detské preteky, ktoré sa už po 9 krát 

budú konať dňa 12. 5. 2012 na  rybníku „Kadurka“ v Kotešovej. Poslanci OZ túto 

žiadosť prerokovali a rozhodli sa ju podporiť. 

 

 

 

              Hlasovanie:  

 

   za:  9                         proti:   0                        zdržali sa:   0       

 

     

 

4. Návrh českej firmy ELEKTRO-LUMEN, s.r.o. Hranice, ČR   na 

rekonštrukciu verejného osvetlenia 

 

Starosta obce informoval poslancov, že firma ELEKTRO-LUMEN, s.r.o. Hranice, 

ČR  ponúka našej obci návrh na rekonštrukciu verejného osvetlenia, ktorá by 

umožnila úsporu elektrickej energie. Jedná sa o výmenu približne 300 ks. svietidiel 

verejného osvetlenia v našej obci s  možnosťou regulácie intenzity osvetlenia 

alebo výberu časového intervalu svietenia. Uvedená investícia by bola realizovaná 

formou leasingových splátok v dĺžke cca 60 až 80 mesiacov, pričom tieto splátky 

za uvedené obdobie by mali byť pokryté ušetrenou energiou po rekonštrukcii 

verejného osvetlenia. Poslanci OZ prerokovali tento návrh a zhodli sa na názore, 

že v budúcnosti bude potrebné pristúpiť k rekonštrukcii verejného svetlenia, avšak 

je nutné zaoberať sa viacerými možnosťami. Súčasne poverili p. Prof. Ing. Jozefa 

Jandačku, PhD preskúmať cenovú rentabilitu tejto ponuky a ďalšie možnosti  

rekonštrukcie verejného osvetlenia. 

 

 

 

11.  Diskusia 

 

Nakoľko poslanci k uvedeným témam nemali ďalšie pripomienky ani návrhy, diskusia 

bola bez príspevkov.   

 

 

12. Návrh na uznesenie 

 

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie JUDr. Peter Maslovský. 

Poslanci  obecného   zastupiteľstva  schválili   návrh   na   uznesenie,  z  ktorého vyplýva   

Uznesenie 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, 20. 04. 2012 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

Prof. Ing. Jozef  Jandačka, PhD.                                        ..................................................... 

 

Jozef Rybárik                                                                      .................................................... 

 

 

Zapisovateľka: 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


