
                          O B E C     K O T E Š O V Á 
Obecný úrad Kotešová     013 61  KOTEŠOVÁ 325 

 
Č. p.:  186/46/2023       V Kotešovej dňa  17. 2. 2023 

 

 

P O Z V Á N K A  

 

     Starosta obce Kotešová PhDr. Mgr. Peter Mozolík,  Vás v zmysle § 13 ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov   p o z ý v a  na zasadnutie Obecného 

zastupiteľstva v Kotešovej, ktoré sa uskutoční  

 

dňa 3. marca 2023 (piatok) o 16.00 hodine v Sobášnej miestnosti Obecného úradu v Kotešovej  

 

Program:  

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice  

3. Voľba návrhovej komisie  

4. Schválenie programu rokovania OZ 

5. Kontrola plnenia uznesenia 

6. Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu obce za rok 2022 

7. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kotešová za rok 2022 

8. Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 8/2022 

9. Rozpočtové opatrenie obce Kotešová 1/2023 

10. Informatívna správa k inventarizácii majetku obce k 31. 12. 2022 

11. Všeobecne záväzné nariadenie obce Kotešová č. 1/2023 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie 

povinnej školskej dochádzky v roku 2022/2023 

12. Všeobecne záväzné nariadenie obce Kotešová č. 2/2023 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na 

dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia (ŠJ, ŠKD, CVČ) zriadeného na území a mimo územia 

obce Kotešová na rok 2023  

13. Smernica starostu obce Kotešová č. 1/2023 o Zásadách odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 

obce Kotešová 

14. Žiadosti občanov: odpredaj a zámena nehnuteľného majetku 

15. Schválenie kúpy nového osobného motorového vozidla do obce Kotešová  

16. Voľba kontrolóra obce Kotešová na roky 2023 – 2029 

17. Vyhovenie protestu prokurátora a zrušenie VZN č. 1/2019 o používaní zábavnej pyrotechniky na území 

obce Kotešová zo dňa 22. 2. 2019 

18. Schválenie - Doasfaltovanie miestnych komunikácií v obci Kotešová na rok 2023 a rekonštrukcia lávky 

19. Rôzne 

20. Diskusia 

21. Návrh na uznesenie 

22. Záver            

                _____________________    

       PhDr. Mgr. Peter Mozolík            

                 starosta obce  

 

 

 

Podľa § 12 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, je rokovanie obecného zastupiteľstva    

zásadne   verejne.    Obyvateľom   obce   (t.j. tým,   ktorí   majú  na území mesta trvalý pobyt), ako aj ďalším osobám ( § 3  ods.  5  

citovaného    zákona)   patrí   zo   zákona   právo  zúčastňovať  sa na rokovaniach Obecného zastupiteľstva v Kotešovej.  

 


