ZÁPISNICA č. 6/2011
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotešovej, konaného dňa
16.12.2011
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
Priebežná správa o plnení rozpočtu za rok 2011
Správa k účtovnej uzávierke za rok 2010 – audit
Schválenie úveru na financovanie 5% spoluúčasti k projektu
Regenerácia centra obce Kotešová
8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kotešová na I.
polrok 2012
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Návrh na uznesenie
12. Záver

1. Otvorenie zasadnutia

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Kotešovej otvoril PhDr. Peter Mozolík – starosta
obce, ktorý privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva a Mgr. M. Mihokovú
riaditeľku ZŠ a MŠ v Kotešovej. Hlavná kontrolórka obce sa ospravedlnila pre plnenie
povinností v obci Štiavnik. 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. Jaroslava Hozáka a p. Jozefa Rybárika.
3. Voľba návrhovej komisie

Do návrhovej komisie starosta obce navrhol poslancov Prof. Ing. Jozefa Jandačku PhD.
a Ing. Jozefa Hlavoňa. 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 pričom navrhol doplniť program rokovania o bod č. 6. Rozpočtové
opatrenie starostu obce č. 2/2011. Ostatné body programu boli posunuté. Tiež 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

zdržali sa: 0

proti: 0

Uznesenie č. 83/2011 – OZ jednohlasne chválilo program zasadnutia OZ a zloženie
návrhovej komisie.

5. Priebežná správa o plnení rozpočtu za rok 2011

Starosta obce oboznámil poslancov so správou o plnení rozpočtu za rok 2011, ktorú
vypracovala p. Hozáková, informoval o prijatom Rozpočtovom opatrení č. 2/2011, ktorým
došlo k úprave rozpočtu – presuny medzi položkami FaE klasifikácie v rámci kapitol
a podkapitol, ktoré starosta obce schválil v súlade so Zásadami hospodárenia s finančnými
prostriedkami. Poslanec Prof. Ing. Jandačka, PhD. požadoval, aby v budúcnosti v takejto
správe bola doplnená informácia o aktuálnom stave účtu. Ostatní poslanci OZ k tejto
správe nemali pripomienky a vzali ju na vedomie.

Hlasovanie:
za:

9

proti:

0

zdržali sa:

0

Uznesenie č. 84/2011 – OZ zobralo na vedomie správu o plnení rozpočtu za rok 2011.

6. Rozpočtové opatrenie starostu obce Kotešová č. 2/2011

Ing. Šuteková oboznámila poslancov obecného zastupiteľstva s rozpočtovým opatrením
obce Kotešová č. 2/2011. Zdôvodnila jednotlivé body a presuny položiek, vysvetlila
zapracovanie príjmov a výdavkov navyše a konštatovala predpokladaný prebytok
hospodárenia vo výške 37 239, 65 €. Poslanci toto opatrenie zobrali na vedomie.

Hlasovanie:
za: 9

proti:

zdržali sa: 0

0

Uznesenie č. 85/2011 – OZ zobralo na vedomie rozpočtové opatrenie starostu obce č.
2/2011
7. Správa k účtovnej uzávierke za rok 2010 – audit

Starosta obce predniesol správu z auditu k účtovnej uzávierke na rok 2010, pričom
oboznámi poslancov aj s Listom odporúčaní k 31. 12. 2010, ktorý spracoval audítor Ing.
Tibor Bátory. Poslanci OZ túto správu zobrali na vedomie.

Hlasovanie:
za:

9

proti:

zdržali sa:

0

0

Uznesenie č. 86/2011 – OZ zobralo na vedomie správu z auditu k účtovnej uzávierke za
rok 2010

8. Schválenie úveru na financovanie 5% spoluúčasti k projektu Regenerácia centra

obce Kotešová
Starosta obce informoval poslancov o financovaní projektu Regenerácia centra obce
Kotešová a zdôvodnil potrebu získania finančných prostriedkov prostredníctvom
prekleňovacieho investičného úveru vo výške 50000,00.-€, ktoré bude potrebné uhradiť
ako 5 % spolu účasť po preplatení faktúr v rámci predfinancovania projektu, nakoľko po
úhrade faktúr na náš účet zo SORO Žilina, je potrebné tieto uhradiť do 7 dní na účet
zhotoviteľa aj s 5 % spolu účasťou. Následné do 21 dní je potrebné urobiť vyúčtovanie
transakcie na SORO Žilina. Rozpočet obce Kotešová v roku 2012 počíta s uvedenou 5 %
spolu účasťou na financovanie projektu, avšak nie je možné tieto finančné prostriedky
sústrediť do 2. polovice mesiaca február 2012, kedy najskôr môže dôjsť k úhrade faktúr
a k zaplateniu 5 % spolu účasti. Starosta ďalej uviedol, že úver bude max. na dobu 1
roka, bude uzatvorená zmluva o prekleňovacom investičnom úvere s VÚB, a. s. Žilina
a následne bližšie špecifikoval podmienky a ostatné náležitosti. Poslanci OZ nemali voči
tomuto návrhu výhrady a jednohlasne ho schválili.

Hlasovanie:
za:

9

proti:

0

zdržali sa:

0

Uznesenie č. 87/2011 – OZ schválilo úver na financovanie 5% spoluúčasti k projektu
Regenerácia centra obce Kotešová vo výške 50000,00.-€

9. Plán Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kotešová na I. polrok 2012

Hlavný kontrolór obce p. Jozefa Šipková predložila poslancom obecného zastupiteľstva
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kotešová na I. polrok 2012. Uvedený
plán prečítala p. Lýdia Frolová z poverenia starostu obce. V pláne boli zdôvodnené
jednotlivé body a zámery kontrolnej činnosti. Poslanci obecného zastupiteľstva tento plán
kontrolnej činnosti schválili.

Hlasovanie:
za:

9

proti:

0

zdržali sa:

0

Uznesenie č. 88/2011 – OZ schválilo plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Kotešová na I. polrok 2012 a poverilo hlavnú kontrolórku vykonať kontroly v zmysle
schváleného Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2012

10. Rôzne

a) Informácia k dofinancovaniu školy a ukončenie preklenovacieho úveru
Starosta obce informoval poslancov o ukončení projektu Rekonštrukcia ZŠ s MŠ
v Kotešovej o dofinancovaní tohto projektu a o ukončení preklenovacieho úveru na
tento projekt. Dňa 15.12. 2011 starosta obce požiadal v DEXIA banke o bezplatné
ukončenie úveru. Úver 330 000 € bol splatený a taktiež boli vyplatené všetky faktúry.
Podrobná správa o finančných položkách použitých v tomto projekte je k nahliadnutiu
na obecnom úrade. Celková cena tohto projektu bola 797 859, 78 €, pričom spolu
účasť obce na tomto projekte v rátane poplatkov za úver v roku 2010 a 2011 bola vo
výške 188082,00.-€
b) Informácia k odovzdaniu a prevzatiu diela „Regenerácia centra obce Kotešová“
do užívania
Starosta obce oboznámil poslancov s predpokladaným ukončením a odovzdaním diela
„Regenerácia centra obce Kotešová“ do užívania. Bližšie špecifikoval problémy, ktoré
boli počas realizácie tohto projektu a práce, ktoré boli navyše z dôvodu uspokojenia
požiadaviek občanov, okolo ktorých sa vykonávali stavebné práce v súvislosti
s výstavbou chodníka. Okrem oprávnenej 5 % spolu účasti na projekte vo výške
29390,98.-€ a neoprávnených výdavkoch za vybudovanie zástaviek a nástupných
ostrovčekov vo výške 18632,17.-€, obec Kotešová zo svojho rozpočtu zaplatila v roku
2011 za vytýčenie inžinierskych sieti 500,00-€, za preloženie telefónnych stĺpov
z chodníkov 480,00.-€ a za informačnú tabuľu k projektu 459,00.-€. Poslanci
obecného zastupiteľstva zobrali všetky informácie na vedomie.

Hlasovanie:
za:

9

proti:

0

zdržali sa:

0

Uznesenie č. 89/2011 - Poslanci zobrali na vedomie

c) Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Kotešovej na rok 2012
Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s harmonogramom
zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2012.

Hlasovanie:
za:

9

proti:

0

zdržali sa:

Uznesenie č. 90/2011 – Poslanci schválili
zastupiteľstva v Kotešovej na rok 2012

0

Harmonogram

zasadnutí

Obecného

11. Diskusia

a) Starosta obce poďakoval všetkým poslancom za celoročnú prácu.
b) Prof. Ing. Jandačka, PhD. poďakoval starostovi obce za jeho aktivitu a vykonanú
prácu a zaželal mu veľa zdravia a pracovných úspechov.
c) Pani Mgr. Mihoková poďakovala starostovi obce za celoročnú pomoc, ústretovosť
a dobrú spoluprácu obce so ZŠ s MŠ.

12. Návrh na uznesenie

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Prof. Ing. Jozef Jandačka
PhD. Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovaním 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, 16. 12. 2011

Overovatelia zápisnice:
Jaroslav Hozák

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

Jozef Rybárik

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

Zapisovateľka:
Lýdia Frolová

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

