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UZNESENIA č. 48 - 63/2014 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotešovej, 

konaného dňa 31. októbra 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 48/2014 

Schválenie programu zasadnutia OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  

1. schvaľuje 

a) program zasadnutia OZ   

b) zloženie návrhovej komisie  

 

Uznesenie č. 49/2014 

Kontrola plnenia uznesení 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

    1.     berie na vedomie 

            a) stanovisko starostu obce o stave  plnenia uznesení 

 

Uznesenie č. 50/2014 

Konsolidovaná uzávierka, audit ku konsolidovanej uzávierke 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

1. berie na vedomie 

            Konsolidovanú uzávierku a audit konsolidovanej uzávierky vykonaný audítorom za rok 

2013 

 

Uznesenie č. 51/2014 

Monitorovacia správa k rozpočtu obce Kotešová  za I. polrok 2014  

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

1.  berie na vedomie 

          Monitorovaciu správu k rozpočtu obce Kotešová za I. polrok 2014 

 

Uznesenie č. 52/2014 

Rozpočtové opatrenie starostu obce Kotešová č. 4/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  

1. berie na vedomie      

a)  rozpočtové opatrenie obce Kotešová č. 4/2014 

 

 



Uznesenie č. 53/2014 

Rozpočtové opatrenie obce Kotešová č. 5/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  

2. berie na vedomie      

a)  rozpočtové opatrenie obce Kotešová č. 5/2014 

 

Uznesenie č. 54/2014 

Rozpočtové opatrenie obce Kotešová č. 6/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  

3. berie na vedomie      

a)  rozpočtové opatrenie obce Kotešová č. 5/2014 

 

Uznesenie č. 55/2014  

Programový rozpočet obce Kotešová na roky 2015 - 2017 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

1.   berie na vedomie 

      a) odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu Programového  rozpočtu    

      Kotešová na roky 2015 - 2017 

2. schvaľuje 

a)  Programový rozpočet obce Kotešová v rátane programov a podprogramov na rok 

2015 

      3.   berie na vedomie  

            a) návrh rozpočtu na roky 2016 - 2017  

 

Uznesenie č. 56/2014 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2015 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

       1.  schvaľuje 

            a) Plán  kontrolnej činnosti na I. polrok 2015 

       2.  poveruje 

 b) hlavnú kontrolórku   vykonať    kontroly   v zmysle  schváleného Plánu kontrolnej         

               činnosti na I. polrok 2015 

 



Uznesenie č. 57/2014 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kotešová č. 1/2014 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze 

užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a  spôsob náhradného zásobovania vodou 

a náhradného odvádzania odpadových vôd v obci Kotešová miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  

1. schvaľuje 

         a) Všeobecne záväzné nariadenie obce Kotešová č. 1/2014 o dočasnom obmedzení alebo   

o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a  spôsob náhradného zásobovania vodou 

a náhradného odvádzania odpadových vôd v obci Kotešová miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Uznesenie č. 58/2014 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kotešová č. 2/2014 o O trhovom poriadku a podmienkach 

predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste na území obce Kotešová 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  

1. schvaľuje 

a) Pripomienky poslancov a odporúčanie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy 

Žilina k zmene Všeobecne záväzného nariadenie obce Kotešová č. 2/2014 o trhovom 

poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste na 

území obce Kotešová 

b) Všeobecné záväzné nariadenie obce Kotešová č. 2/2014 o trhovom poriadku 

a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste na území obce 

Kotešová v plnom znení 

 

Uznesenie č. 59/2014 

Žiadosti občanov – Dominik Vlčák a manželka Alena – predĺženie nájmu rod. domu č. 

432 v obci Kotešová u maloletého Jozefa Veizera 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

        1.  schvaľuje 

a)  predĺženie nájomnej zmluvy medzi Jozefom Veizerom, zastúpeným Obcou Kotešová 

a manželmi Dominikom a Alenou Vlčákovými na rok 2015 za podmienok uvedených 

v zmluve bez navýšenia nájomného  s termínom od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015 

 

Uznesenie č. 60/2014 

Žiadosti občanov – Tomáš Hýll – Rivernet, 013 61 Kotešová 471 – zámer realizácie 

metropolitnej optickej siete v obci Kotešová na stĺpoch verejného osvetlenia a obecného 

rozhlasu 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

        1.  schvaľuje 



a) Žiadosť Tomáš Hýll – Rivernet, 013 61 Kotešová 471 – zámer realizácie 

metropolitnej optickej siete v obci Kotešová po stĺpoch obecného rozhlasu za 

podmienky poskytnutia bezplatného kamerového systému v rátane technickej podpory 

 

Uznesenie č. 61/2014 

Zabezpečenie volieb prísediacich Okresného súdu v Žiline 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

           1. volí 

               a) v zmysle zákona č. 385/2000  Z. z. o sudcoch  a prísediacich a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  na návrh starostu kandidáta : 

               Ing. Jozefa Hlavoňa, 013 61 Kotešová 134  

              za prísediaceho Okresného súdu v Žilina na obdobie  rokov 2014-2018 

Uznesenie č. 62/2014 

Vyradenie zmarených investícii z minulosti v obci Kotešová 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

        1.  schvaľuje 

a) Vyradenie zmarených investícii v obci Kotešová, ktoré boli použité na 

nezrealizované projektové dokumentácie - Projekt komunikácie z roku 2008 vo výške 

1327,76 €, Projekt Probis z roku 2008 vo výške 1991,65 €, Optický kábel v obci 

Kotešová z roku 2009 vo výške 5925,13 €, Verejné osvetlenie z roku 2010 vo výške 

692,70€.  

 

Uznesenie č. 63/2014 

Určenie správneho poplatku za vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie miestnych 

komunikácií 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

        1.  určuje 

a) správny poplatok za vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie komunikácií vo 

výške 10,00 € pre fyzické osoby – občanov s trvalým pobytom v obci Kotešová 

znížením sadzby v zmysle položky 82 sadzobníka tvoriaceho prílohu zákona č. 

145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 

b) správny poplatok za vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie komunikácií vo 

výške 80,00 €  pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov v zmysle položky 

82 sadzobníka tvoriaceho prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v 

znení neskorších predpisov. 

 

                      ––––––––––––––––––––––––––––          

                                                  PhDr. Mgr. Peter Mozolík 

                                                                                                     starosta obce  


