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ZÁPISNICA č. 5/2014 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotešovej,  konaného dňa 01.08.2014 

 

 

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 uznesení  

6. Schválenie rozsahu výkonu funkcie  (úväzku) starostu obce Kotešová na celé funkčné 

obdobie 2014-2018 

7. Schválenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva v Kotešovej na celé volebné 

obdobie 2014-2018 

8. Schválenie určenia volebných obvodov a počet poslancov v nich do Obecného 

zastupiteľstva v Kotešovej na celé volebné obdobie 2014-2018 

9. Schválenie formy rozpočtovania obce Kotešová na rok 2015 

10. Diskusia 

11. Uznesenie 

12. Záver 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

 

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Kotešovej otvoril a zároveň aj viedol PhDr. Mgr. 

Peter Mozolík – starosta obce, ktorý privítal prítomných poslancov obecného 

zastupiteľstva v Kotešovej.  

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Starosta obce PhDr. Peter Mozolík určil za zapisovateľku Lýdiu Frolovú. Za overovateľov 

zápisnice určil poslanca  Jaroslava Hozáka a poslankyňu Alžbetu Augustínovú. 

 

 

3. Voľba návrhovej komisie 

 

Do návrhovej  komisie  starosta  obce navrhol poslancov:  Ing. Elenu Šutekovú a Prof. Ing 

Jozefa Jandačku PhD. Obecné zastupiteľstvo  schválilo návrh na zloženie návrhovej 

komisie. 

 

Hlasovanie: 

 

za:       9            proti:                0                zdržali sa:      0 
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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. Na  zasadnutí, ktoré sa konalo 

20.06.2014 bol schválený odpredaj majetku štyrom žiadateľom. Tri prevody sa už 

uskutočnili posledný je pripravený na podpis žiadateľa. 

 

 

6. Schválenie rozsahu výkonu funkcie  (úväzku) starostu obce Kotešová na celé funkčné 

obdobie 2014-2018 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky 

rozhodnutím č.191/2014 Z. z. vyhlásil nové voľby do orgánov samosprávy obcí a určil 

deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014. Obecné zastupiteľstvo je  povinné v 

zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov v lehote 90 dní pred dátumom konania volieb určiť a schváliť rozsah výkonu 

funkcie starostu obce resp. úväzok. Poslanci obecného zastupiteľstva po vyjadrení svojich 

názorov a postojov k danému bodu odsúhlasili na celé funkčné obdobie 2014 – 2018 

rozsah výkonu funkcie starostu obce na plný úväzok s odôvodnením, že funkcia starostu 

v obci Kotešová si vyžaduje celého človeka a vychádzajúc z minulosti o potrebe rozsahu 

výkonu práce vo funkcii starostu, aj vzhľadom na pribúdajúce kompetencie miest a obcí 

a z toho vyplývajúcich povinností, nie je opodstatnené uvažovať o krátení úväzku starostu 

obce pre budúce volebné obdobie. 

 

 

Hlasovanie: 

 

za:          9           proti:         0            zdržali sa:        0 

  

 

7. Schválenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva v Kotešovej na celé volebné 

obdobie 2014-2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v zmysle §11 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov má povinnosť v stanovenom časovom limite určiť 

počet poslancov pre budúce volebné obdobie. Aj pri tomto bode sa či už poslanecký zbor, 

ako aj názor starostu zjednotil, keď po vzájomnej diskusii k predmetnému bodu dospeli 
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prítomní k záveru, že zastúpenie občanov bude v obecnom zastupiteľstve tak ako doteraz  

a OZ odsúhlasilo počet poslancov „9“ na celé volebné obdobie 2014-2018. 
 

Hlasovanie: 

 

 za:             9          proti:            0              zdržali sa:      0 

 

 

8. Určenie volebných obvodov v obci Kotešová na celé volebné obdobie 2014-2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 9 ods. 3 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do 

orgánov samosprávy má povinnosť v stanovenom termíne určiť volebné obvody  

s počtom poslaneckých mandátov. Poslanci viedli diskusiu k predmetnému bodu, kde sa 

zhodli, že 1 volebný obvod sa z minulosti osvedčil a OZ určilo jeden volebný obvod pre 

obec Kotešová na volebné obdobie 2014-2018. 

 

Hlasovanie: 

 

za:           9            proti:              0           zdržali sa:     0 

 

 

  

9. Schválenie formy rozpočtovania obce Kotešová na rok 2015 

 

Z dôvodu novelizácie zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je účinná od 01.01.2014 ako 

aj z dôvodu zavedenia nových informačných systémov na MF SR  obecné zastupiteľstvo 

v Kotešovej prerokovalo a prehodnotilo formu prípravy rozpočtu, keď po vzájomnej 

diskusii o úrovni členenia príjmov a výdavkov a jeho zapracovania do návrhu rozpočtu na 

rok 2015 odsúhlasilo záver - ponechať rozpočtovanie formou programového rozpočtu na 

úrovni  programov a podprogramov v členení na úrovni hlavnej kategórie a 1. položky 

ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie (napr. pri hlavnej kategórii 600 – 1. 

položky  610, 620, 630, 640 ..) 

 

Hlasovanie: 

 

za:          9             proti:             0            zdržali sa:     0 

 

 

 

10.   Diskusia 

 

Bod diskusia bol bez príspevkov. 

 

11. Návrh na uznesenie 

 

Návrhy na uznesenia boli priebežne prednesené a postupne schvaľované. Predseda 

návrhovej komisie Ing. Elena Šuteková uviedla, 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. 
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12.  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   01. 08. 2014                                            ...................................................... 

                                                                                            PhDr.  Mgr. Peter Mozolík 

                                                                                                      starosta obce 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

 

 

Jaroslav Hozák                                                                     ..................................................... 

  

 

 

Alžbeta Augustínová                                                            .................................................... 

                 

 

 

 

 

Zapisovateľka: 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené: 05.08.2014 

Zvesené:   20.08.2014 


