ZÁPISNICA č. 3/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotešovej, konaného dňa 09.06.2017
Prítomní: viď priloženú prezenčnú listinu, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Voľba návrhovej komisie
Schválenie programu rokovania OZ
Kontrola plnenia uznesení
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017
Záverečný účet obce Kotešová za rok 2016, Stanovisko hlavného kontrolóra obce
k záverečnému účtu obce Kotešová za rok 2016
8. Rozpočtové opatrenie č. 4/2017
9. Odmena hlavného kontrolóra obce Kotešová
10. Voľba hlavného kontrolóra obce Kotešová
11. Smernica starostu obce Kotešová č. 1/2017 o verejnom obstarávaní
12. Doasfaltovanie miestnych komunikácií a obecných plôch v obci Kotešová
13. Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v Kotešovej
14. Prístavba a nadstavba Materskej škôlky v Kotešovej
15. Žiadosti občanov – odpredaj časti parcely Peter Hadrbolec, Pavol Papšo, Ján Holínec
16. Žiadosti občanov – odpredaj parcely Pavol Šimík
17. Nájom pozemku – LESY SR, štátny podnik Banská Bystrica
18. Nájom pozemkov vo vlastníctve LaPS Kotešová – Oblazov – cesta pod výstavbu
vodovodu
19. Rôzne
20. Diskusia
21. Uznesenie
22. Záver
1. Otvorenie zasadnutia

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Kotešovej otvoril PhDr. Mgr. Peter Mozolík –
starosta obce, ktorý privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva a hlavnú
kontrolórku obce p. Jozefu Šipkovú. 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 poslanca Jána Tichého a Annu Melotovú.

3. Voľba návrhovej komisie

Do návrhovej komisie starosta obce navrhol poslancov Petra Jandačku a Jozefa
Bujného. Obecné zastupiteľstvo 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 neboli prednesené žiadne doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy,
starosta obce dal hlasovať o schválení programu zasadnutia OZ.
Hlasovanie:
za:

9

proti:

0

zdržali sa:

0

5. Kontrola plnenia uznesení

Starosta obce informoval poslancov OZ o plnení jednotlivých uznesení
z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva. Konštatoval, že všetky uznesenia
boli splnené.
Hlasovanie:
Za:

9

proti:

0

zdržali sa:

0

6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016

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 predložila na schválenie
obecnému zastupiteľstvu Plán kontrolnej činnosti obce na II. polrok 2017, v ktorom
podrobne vymenovala základné plánované úlohy hlavnej kontrolórky obce na II. polrok
2017 a obsah kontrolnej a ostatnej činnosti hlavnej kontrolórky obce. Poslanci obecného
zastupiteľstva po prerokovaní predloženého materiálu Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce na II. polrok 2017 schválili v zmysle predloženého návrhu bez
doplňujúcich návrhov a zároveň poverili hlavnú kontrolórku vykonať kontroly v zmysle
Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017.
Hlasovanie:
za:

9

proti:

0

zdržali sa:

0

7. Záverečný účet obce Kotešová za rok 2016, Stanovisko hlavného kontrolóra obce k

záverečnému účtu obce Kotešová za rok 2016
V zmysle § 16 zákona SNR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov po skončení rozpočtového roka obec údaje
o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do záverečného účtu. Záverečný účet obce
za rok 2016 vypracovala ekonómka - p. Daniela Hozáková. Obec Kotešová v roku 2016
vychádzala z rozpočtu, ktorý je základným nástrojom finančného hospodárenia a bol
schválený Obecným zastupiteľstvom v Kotešovej dňa 04.12. 2015 uznesením č. 72/2015.
Bol zostavený ako prebytkový. V priebehu roka 2016 bol rozpočet zmenený deväť krát
v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu Rozpočtovými opatreniami č. 1 až 9/2016.
Hospodárenie
bežného rozpočtu obce Kotešová skončilo v rámci rozpočtového
hospodárenia s prebytkom rozpočtu, ktorý predstavuje sumu 51 754,54 €. Prebytok bude
použitý na tvorbu rezervného fondu a následne na kapitálové výdavky na rekonštrukciu
miestnych komunikácií vo výške 45 754, 54 € a projekt „Zníženie energetickej náročnosti
budovy obecného úradu v Kotešovej“ vo výške 6 000,- €.
Hlavná kontrolórka obce p. Jozefa Šipková predložila Odborné stanovisko hlavného
kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Kotešová za rok 2016, ktoré bolo vypracované
na základe predkladaného záverečného účtu, schváleného rozpočtu na rok 2016 a jeho
úprav, materiálov predložených k následným finančným kontrolám a poznatkov z
kontrolnej činnosti. Hlavná kontrolórka konštatovala, že rozpočet obce Kotešová pre rok
2016 bol vedený v súlade s metodikou jednotného triedenia príjmov a výdavkov
/rozpočtová klasifikácia/, ustanovenej výnosom MF SR. Obec v súlade s ustanovením §
14, ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách viedla evidenciu o všetkých rozpočtových
opatreniach vykonaných v priebehu rozpočtového roka. Prehľad o schválených
rozpočtových opatreniach sa pravidelne predkladal na rokovanie OZ. Predložený návrh
tvorby a použitia rezervného fondu je v súlade so zákonom. Návrh záverečného účtu je
spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a obsahuje predpísané náležitosti podľa zákona. S ohľadom na
priaznivý stav hospodárenia možno konštatovať, že Obec Kotešová vynakladala
rozpočtované finančné prostriedky účelne a hospodárne. Hlavná kontrolórka predložený
záverečný účet Obce Kotešová za rok 2016 odporučila obecnému zastupiteľstvu schváliť
podľa zákona o rozpočtových pravidlách s výrokom „celoročné hospodárenie sa
schvaľuje bez výhrad“. Jednotlivé dokumenty boli prerokované na zasadnutí finančnej
komisie, ktorá ich odporúčala schváliť podľa predneseného návrhu uznesenia.
Poslanci Obecného zastupiteľstva v Kotešovej bez rozsiahlej diskusie prerokovanie bodu
Záverečný účet obce Kotešová uzavreli výrokom, že celoročné hospodárenie za rok 2016
schvaľujú bez výhrad - uznesením č. 25/2017 čím schválili Záverečný účet obce
Kotešová za rok 2016 a Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce
Kotešová za rok 2016 zobrali na vedomie.
Hlasovanie:
za:

9

proti:

0

zdržali sa:

0

8. Rozpočtové opatrenie č. 4/2016

Daniela Hozáková pracovníčka obce oboznámila poslancov s rozpočtovým opatrením č.
4/2017. Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej schválilo dňa 09.12.2016 uznesením č.

53/2016 rozpočet na rok 2017, ktorý bol zostavený ako prebytkový v príjmovej časti vo
výške 1 065 88,00 € a vo výdavkovej časti vo výške 1 065 773,00 € s prebytkom 115,00
€. Rozpočtovým opatrením č. 4/2017 dochádza k zmenám ako na strane príjmovej tak aj
na strane výdavkovej časti rozpočtu a to zapracovaním čiastok v príjmoch a výdavkoch
finančných prostriedkov Ďalej definuje zmeny rozpočtu navýšením, príp. znížením výšky
pôvodne rozpočtovaných finančných prostriedkov ako zapracovanie dotácie zo štátneho
rozpočtu, navýšenie nákladov na poštovné a údržbu strojov. Prijatým uznesením č.
25/2017 bol prijatý návrh na zapracovanie prebytku hospodárenia z predchádzajúceho
roku a to vo výške 51 754,54 € na vykrytie nákladov spojených s rekonštrukciou
miestnych komunikácií a projektom „Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného
úradu v Kotešovej“. Rozpočet po 4. zmene rozpočtu v roku 2017 zostáva prebytkový vo
výške 731,97 €. Tento bod programu bol prerokovaný aj na finančnej komisii, ktorá
odporučila obecnému zastupiteľstvu Rozpočtové opatrenie č. 4/2017 schváliť. Obecné
zastupiteľstvo hlasovalo nasledovne:

Hlasovanie:
za:

9

proti:

0

zdržali sa:

0

9. Jednorazová odmena hlavného kontrolóra obce

Starosta obce navrhol hlavnej kontrolórke obce p. Jozefe Šipkovej jednorazovú odmenu
vo výške 200,- € za vykonanú prácu, pričom uviedol, že prínos práce hlavnej kontrolórky
v prospech obce je nielen z hľadiska kontrolnej činnosti ale aj z hľadiska ako metodickej
tak aj odbornej pomoci. Poslanci obecného zastupiteľstva rokovali o návrhu odmeny
hlavnej kontrolórky a zhodli sa v názore, že vzhľadom na to, že končí funkčné obdobie
navrhujú výšku odmeny 300,- € (kryje min. obdobie 1.–5./2017) čo aj hlasovaním
schválili.
Hlasovanie:
za:

9

proti:

0

zdržali sa:

0

10. Voľba hlavného kontrolóra obce Kotešová

Dňa 24.03.2017 bolo Obecným zastupiteľstvom v Kotešovej prijaté uznesenie č. 19/2017,
ktorým vyhlásilo voľbu hlavného kontrolóra obce. Oznam o voľbe hlavného kontrolóra
bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce. Na funkciu hlavného
kontrolóra sa prihlásila pani Jozefa Šipková z Petrovíc, ktorá odovzdala svoju písomnú
prihlášku s požadovanými dokladmi v určenej lehote. Komisia ustanovenia starostu obce
Kotešová v zložení členov finančnej komisie
vyhodnotila splnenie podmienok
uchádzačov stanovených obcou v ozname o voľbe hlavného kontrolóra, pričom komisia
konštatovala, že uchádzačka o funkciu hlavného kontrolóra spĺňa kvalifikačné
predpoklady pre výkon funkcie HK a predložila a splnila všetky požadované podklady
a stanovené podmienky, na základe čoho môže byť vykonaná voľba hlavného kontrolóra
v obci. Poslanci v zmysle zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení verejnou voľbou hlasovaním zvolili p. Jozefu Šipkovú do funkcie hlavného kontrolóra obce na obdobie 6

rokov s nástupom od 1. 7. 2017, s úväzkom v rozsahu 15% a platom vo výške 211,- €
Pani Jozefa Šipková poďakovala poslancom obecného zastupiteľstva za opätovné zvolenie
a prejavenú dôveru.
Hlasovanie:
za:

9

proti:

zdržali sa:

0

0

11. Smernica starostu obce Kotešová č. 1/2017

Starosta obce informoval poslancov, že z dôvodu zmeny legislatívy bolo potrebné prijať
novú smernicu o postupe pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou podľa § 117 Zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na
dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby v podmienkach
obce Kotešová. Táto smernica upravuje spôsob a postupy pri zadávaní zákaziek v
podmienkach obce Kotešová v zmysle uvedeného zákona a je účinná od 1. júna 2017.
Hlasovanie:
za:

9

proti:

0

zdržali sa:

0

12. Doasfaltovanie miestnych komunikácií a obecných plôch v obci Kotešová

Starosta obce informoval poslancov o rozsahu vyasfaltovaných komunikácií. V minulom
roku bolo vynaložených 201 449,52 € na vybudovanie asfaltových povrchov v obci
a tento rok je na asfaltovanie vyčlenená suma 45 754,54, pričom v najbližších dňoch bude
prijatá do účtovníctva faktúra na sumu 37 482, 48 € za asfaltovanie plôch v hornej časti
obce okolo kostola, smerom na Dúbravu a do Dvorca, ktoré sa robili nedávno. Celkové
náklady na asfaltovanie sa navýšili z dôvodu požiadaviek a nátlaku občanov a tiež ďalších
nákladov na poklopy, šupátka a pod. V obci zostali ešte nedokončené plochy, tento rok
bude ešte vyasfaltovaný Dvorec. Zostávajú ešte bočné ulice na Bukovej a Oblazov. Ďalej
cesta okolo Podkrivackého a k p. Ivanovi Ďurajkovi, v hornej časti ešte cesta okolo p.
Rybárika po p. Hrtánkovú. Tieto cesty by sa mali ale už asfaltovať až na budúci rok, ak
budú finančné prostriedky, nakoľko tento rok bude rozpočet určený na cesty vyčerpaný.
V Oblazove pripadá asfaltovanie do úvahy až po vybudovaní predĺženia vodovodu.
Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali informatívnu správu starostu obce na vedomie.
Hlasovanie:
za:

9

proti:

0

zdržali sa:

0

13. Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v Kotešovej

Starosta obce informoval poslancov o tom, ako pokračuje rekonštrukcia budovy obecného
úradu. Je to rozsiahla rekonštrukcia a až teraz sa ukázalo aké chyby sa urobili v projektoch
a čo sa prehliadlo. Okrem toho vyskočili ďalšie súvisiace práce, ktoré je potrebné urobiť
a ktoré neboli plánované. Nepredvídané práce a náklady dosiahnu sumu približne o
50 000,- € viac ako sa predpokladalo. Ide o dodatočné náklady na plynové kúrenie, sklá
dverí, potrubia k hydrantom, nové vodovodné vedenie, zábradlie v sále, parkety na

balkóny, dlažba v bare, maľovanie a iné práce, ktoré neboli v rozpočte. Predpokladaný
termín ukončenia všetkých prác na budove obecného úradu by mal byť do 31. 7. 2017.
Obecný úrad je momentálne presťahovaný v knižnici a funguje v riadnych úradných
hodinách. Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali informatívnu správu na vedomie.
Hlasovanie:
za:

9

proti:

0

zdržali sa:

0

14. Prístavba a nadstavba Materskej škôlky v Kotešovej

Starosta obce informoval poslancov, že ešte v minulom roku 28. 1. 2016 bola zverejnená
výzva ŽSK na podávanie projektov na rozšírenie kapacít materských škôl, na ktorú sme
reagovali. Táto výzva bola zrušená 10. 6. 2016 a nová výzva bola vyhlásená dňa 3. 11.
2016. Tu sa však zmenili podmienky a to v prílohe č. 8 Index investičnej účinnosti, kde
boli za posledné 4 roky vykazované ukazovatele ohľadom našej obce – demografický
vývoj obyvateľstva a nevybavených žiadosti o umiestnenie dieťaťa. Toto bolo
vyhodnotené štatistickým úradom a náš index mal hodnotu 8,84, pričom bol pod
priemerom ŽSK, ktorý mal index 10,42, čím sme nesplnili základnú požiadavku na
predpokladané pridelenie NFP. Aj napriek uvedeným ukazovateľom sme podali dňa 17. 1.
2017 projektový zámer na ŽSK, ktorý bol prvostupňovým predpokladom pri schválení
podávania žiadosti k 17. 4. 2017 a k 17. 7. 2017. Náš projektový zámer nebol schválený
(zo 43 žiadosti neboli 3 projektové zámery schválené) aj napriek tomu, že sme boli
pripravení na tento projekt tým, že máme komplexne vypracovanú projektovú
dokumentáciu v rátané povolenia hygieny, inšpektorátu práce a hasičov aj s právoplatným
stavebným povolením. Naša žiadosť bola vyhodnotená ako neoprávnená, nakoľko sme
nesplnili kritérium „indexu investičnej účinnosti“ resp. štatistické údaje o počte
nevyhovených žiadostí o prijatie do MŠ. Tieto údaje sú vyhodnocované za obdobie
predchádzajúcich štyroch rokov, kde sme mali nulový počet nevybavených žiadostí,
nakoľko materská škola nevydávala rozhodnutia o neprijatí dieťaťa do materskej školy
v zmysle zákona. Obec Kotešová sa odvolala voči negatívnej hodnotiacej správe na
projektový zámer Prístavba a nadstavba materskej škôlky v Kotešovej, pričom v odpovedi
ŽSK zo dňa 04.05.2017 bolo uvedené, že hodnotiaca správa, ktorá nás vylúčila z možnosti
uchádzať sa o finančné prostriedky, nie je rozhodnutím a nie je možné sa voči nej
odvolať. Obec Kotešová v budúcnosti počíta s rozšírením kapacity materskej školy.
Budeme čakať na možnosti novej výzvy alebo ak by sa zmenili podmienky výzvy a to
najmä Index investičnej účinnosti k projektu. Poslanci obecného zastupiteľstva túto
správu zobrali na vedomie.
Hlasovanie:
za:

9

proti:

0

zdržali sa:

0

15. Žiadosti občanov – odpredaj pozemku – Peter Hadrbolec, 013 61 Kotešová 450

a Pavol Papšo, 013 61 Kotešová 449
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 24.03.2017 bola prerokovaná žiadosť pána
Petra Hadrbolca o odkúpenie parcely E-KN č. 679, orná pôda o výmere 292 m² vo
vlastníctve obce, schválená prebytočnosť a zámer odpredaja uvedeného majetku. Dňa 26.
04. 2017 podal žiadosť o odkúpenie tej istej parcely Pán Pavol Papšo. Obaja žiadatelia

boli prítomní na rokovaní OZ a sú podpísaní v prezenčnej listine. Parcela sa nachádza nad
záhradami oboch žiadateľov. Vzhľadom na to, že záujemcovia mali záujem o tú istú
parcelu, poslanci obecného zastupiteľstva ich vyzvali, aby uzavreli vzájomnú dohodu. Na
základe vyššie uvedeného pán Pavol Papšo vyhlásil do zápisnice, že sťahuje svoju žiadosť
o odkúpenie predmetnej parcely na základe vyhlásenia pána Hadrbolca, ktorý vyhlásil do
zápisnice, že po zcelení parciel po vzájomnej dohode pristúpi k rozdeleniu a odstúpeniu
časti parciel v prospech p. Papšu. Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovaním schválili
odpredaj uvedeného majetku v celkovej výmere 292 m² za kúpnu cenu 1052,00 € p.
Petrovi Hadrbolcovi.
Hlasovanie:
za:

9

proti:

0

zdržali sa:

0

Žiadosti občanov – odpredaj časti pozemku - Ján Holínec, 013 61 Kotešová 657
Dňa 24.05.2017 podal p. Holínec žiadosť o odpredaj časti nehnuteľnosti z parcely C-KN
1225/3 o výmere 25 m². Členovia stavebnej komisie vykonali miestne šetrenie za účelom
zistenia reálneho stavu a konštatovali, že časť uvedenej parcely, o ktorú má záujem p.
Holínec je ukončením prístupovej cesty k domom a nevedie na žiadny iný pozemok.
K ostatným pozemkom je prístup z hlavnej cesty. Pani Šalmíková a pán Kuchár, ktorí
vlastnia vedľajšiu nehnuteľnosť boli oboznámení so žiadosťou p. Holínca a písomným
súhlasom potvrdili, že nemajú voči odpredaju uvedenej časti parcely žiadne námietky.
Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovaním schválili prebytočnosť a zámer odpredaja
uvedeného majetku a zaviazali p. Holínca predložiť do ďalšieho zasadnutia OZ
spracovaný geometrický plán.
Hlasovanie:
za:

9

proti:

0

zdržali sa:

0

16. Žiadosti občanov – odpredaj parcely – Pavol Šimík, 01361 Kotešová 564

Dňa 24.05.2017 podal p. Šimík žiadosť o odkúpenie parcely C-KN 1293/1 vo vlastníctve
obce o výmere 1297 m². Poslanci obecného zastupiteľstva prejednali túto žiadosť,
konštatovali, že pozemok sa nachádza na okraji obce v smere na Veľké Rovné, kde sa
nepredpokladá budovanie, resp. využitie parcely na obecné aktivity. Je to pozemok bez
prístupu a nový vlastník si bude musieť vybudovať prístup - most cez rieku Rovňanku čo
si vyžiada ďalšie finančné investície zo strany žiadateľa. Hlasovaním poslanci OZ
schválili prebytočnosť a zámer odpredaja uverenej parcely.
Hlasovanie:
za:

9

proti:

0

zdržali sa:

0

17. Nájom pozemku – LESY Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica

Starosta obce uviedol, že na predchádzajúcom zasadnutí OZ poslanci obecného
zastupiteľstva hlasovaním schválili dočasnú prebytočnosť a zámer nájmu parc. C-KN č.
1932/4 evidovaný ako lesný pozemok o výmere 10 128 m² pre LESY SR, š.p. Banská
Bystrica, na ktorom prebehla ťažba topoľov, pričom sa uvedená spoločnosť zaviazala
vykonať úpravu terénu, náhradnú výsadbu, pre ktorú bude v priebehu niekoľkých rokov
zabezpečovať ochranu proti škodcom, burine a zveri. Uvedená parcela je predmetom
zmluvy o nájme na obdobie do 31.12.2024 za ročný prenájom 32,53.-€. Poslanci
obecného zastupiteľstva hlasovaním schválili dočasný prenájom Parcely C-KN č. 1932/4.

Hlasovanie:
za:

9

proti:

0

zdržali sa:

0

18. Nájom pozemkov vo vlastníctve LaPS Kotešová – Oblazov – cesta pod výstavbu

vodovodu
Starosta obce informoval poslancov, že prebieha vybavovanie administratívnych
náležitostí spojených s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia
k vybudovaniu predĺženia vodovodu v časti obce Oblazov. Trasa plánovaného vodovodu
vedie cez pozemok vo vlastníctve Lesného a pozemkového spoločenstva Kotešová –
Oblazov. Bol spracovaný geometrický plán na parcely C-KN č. 1811/1, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 5 m2, C-KN č. 1860/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 41 m2,
C-KN č. 1862/1 záhrady o výmere 64 m2 a C-KN č. 2079/1 zastavané plochy o výmere
1938 m2, ktoré vznikli z pôvodnej parcely E-KN 2485/2. Na vydanie územného
rozhodnutia je potrebné, aby bol zadefinovaný vzťah, resp. aby obec figurovala ako
nájomca uvedených parciel na liste vlastníctva. Poslanci obecného zastupiteľstva
hlasovaním schválili nájom pozemku vo vlastníctve LaPS Kotešová – Oblazov za
bezplatným nájmom za prenajaté parcely na obdobie do 31. 12. 2065.
Hlasovanie:
za:

9

proti:

0

zdržali sa:

0

19. Rôzne

a) Starosta obce informoval poslancov o predpokladanom prenájme priestorov firmy
Omega Servis Holding, a.s. TRIPAL, s.r.o., Kysucká cesta 3, Žilina, ktorá má záujem
v týchto priestoroch podnikať v oblasti strojárenstva a zamestnať aj občanov našej
obce. V rámci prípravných prác uvedená firma má záujem vyasfaltovať miestnu
komunikáciu na Nivách, vedúcu k jej prevádzke a ponúka pracovnú príležitosť
brigádnou formou pre občanov obce na pomocné práce pri vyčistení priestorov firmy.

b) Starosta obce informoval poslancom o liste spoločnosti Sevak, a.s. Žilina zo dňa
25.05.2017, v ktorom ponúkajú obci možnosť prevziať do majetku obce pôvodnú
čističku odpadových vôd, vybudovanú v r. 1965. Na zasadnutí OZ dňa 31.08.2017
bude k tejto veci prijaté uznesenie.

20. Diskusia

a) Poslanec Peter Jandačka sa informoval o postupe obce v prípade problémového chovu
a voľne sa pohybujúci prasiat na Bukovej.
b) Poslanec Prof. Ing. Jozef Jandačka PhD. upozornil na výskyt niektorých inváznych
rastlín v okolí zastávky u Šurabu.
21. Návrh na uznesenie

Návrhy na uznesenia boli priebežne prednesené a postupne schvaľované. Predseda
návrhovej komisie Jozef Bujný uviedol, že v priebehu rokovania OZ neboli doručené
žiadne ďalšie návrhy a o všetkých predložených návrhoch na uznesenie bolo hlasovanie
priebežne vykonané, z čoho vyplývajú jednotlivé Uznesenia obecného zastupiteľstva
v Kotešovej.
22. 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 09. 06. 2017

Overovatelia zápisnice:
Anna Melotová
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Ján Tichý

....................................................

Zapisovateľka:
Lýdia Frolová

Vyvesené: 15.06.2017
Zvesené: 30.06.2017
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