
 

 

O B E C     K O T E Š O V Á 

                

 

 
 

 

UZNESENIA č. 40 – 50 /2013 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotešovej, 

konaného dňa 13. septembra 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 40 /2013 

Schválenie programu zasadnutia OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  

1. schvaľuje 

a) program zasadnutia OZ   

b) zloženie návrhovej komisie  

 

Uznesenie č. 41/2013 

Kontrola plnenia uznesení 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

1. berie na vedomie 

a) stanovisko starostu obce o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ 

 Uznesenie č. 42 /2013 

Rozpočtové opatrenie starostu obce Kotešová č. 2/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  

1. berie na vedomie 

a)   Rozpočtové opatrenie starostu obce Kotešová č. 2/2013 

 

Uznesenie č. 43/2013 

Hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu k 30.06.2013 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  

1. berie na vedomie 

a) Hodnotiacu správu plnenia programového rozpočtu k 30.06.2013 

 

Uznesenie č. 44/2013 

Smernica starostu obce Kotešová č. 3/2013 o postupe obce Kotešová pri zadávaní 

jednoduchých zákaziek podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

1. berie na vedomie 

a) Smernicu starostu obce Kotešová č. 3/2013 o postupe obce Kotešová pri zadávaní 

jednoduchých zákaziek podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávan 



Uznesenie č. 45 /2013 

Smernica starostu obce Kotešová č. 4/2013 o registratúrnom poriadku a registratúrny 

plán 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

1.  berie na vedomie 

a) Smernicu starostu obce Kotešová č. 4/2013 o registratúrnom poriadku a 

registratúrny plán 

   

Uznesenie č. 46 /2013 

Informatívna správa o upozornení prokurátora podľa § 28, ods. 1 zákona č. 153/2001 o 

prokuratúre 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

      1. berie na vedomie 

a) Informáciu o  upozornení prokurátora podľa § 28, ods. 1 zákona č. 153/2001 o 

prokuratúre       

                

Uznesenie č. 47 /2013 

 

Návrh na zrušenie platieb za komunálny odpad prostredníctvom služby SIPO. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

1. schvaľuje 

a) návrh na zrušenie platieb za komunálny odpad prostredníctvom služby SIPO od 

01.01.2014 

2. poveruje 

a) starostu obce zadaním žiadosti o zrušenie objednávky služby SIPO poskytovanej 

Slovenskou poštou, a.s. a prípravou návrh na úpravu VZN č. 8/2012 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

 

Uznesenie č. 48/2013   

 

Odvolanie sa p. Tomáša Rybárika, Kotešová č. 611 proti uzneseniu č. 39/2013 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

1) prerokovalo  

a) odvolanie p. Tomáša Rybárika proti uzneseniu č. 39/2013 

       2)  ruší 



a) uznesenie č. 39/2013  

       3)  schvaľuje  

a) prenájom pozemku parc. č. E-KN 582, výmera 9103m
2
, druh.pozemku – trvalé trávnaté 

porasty za nasledovných podmienok:       

 Účel: len na poľnohospodárske účely – pasienok – spásať a kosiť 

 Doba nájmu: neurčitá s trojmesačnou výpovednou lehotou 

 Nájomné:  13,32 € ročne, splatné najneskôr do 31. 1. príslušného kalendárneho roku   

 Nájomné v roku 2013 bude vypočítané z celkovej sumy ročného prenájmu 

alikvotnou čiastkou podľa počtu kalendárnych dní od dátumu podpisu zmluvy a bude 

uhradená do 15 dní od podpisu zmluvy. 

        4)   poveruje  

a) starostu obce vypracovaním nájomnej zmluvy a uzavrieť zmluvný vzťah 

Uznesenie č. 49/2013   

Žiadosti občanov – OSTK Kotešová – žiadosť o poskytnutie príspevku na činnosť 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

       1. schvaľuje 

a)  navýšenie príspevku o 100,00 € pre časové obdobie do konca kalendárneho  roka 

2013 a zapracovať do rozpočtu roku 2013  

 

 

Uznesenie č. 50/2013 

Žiadosti občanov – Jaroslav Bujný, Kotešová 352 a Jozef Hariš, Kotešová 350 – žiadosť 

odkúpenie parcely C-KN č. 388/1 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

       1.   schvaľuje 

a) v súlade s § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. zámer odpredať parcelu C-KN č. 

388/1 ako prebytočný majetok spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. b) a písm. e) 

k čomu je nevyhnutné zadať spracovať geometrické  plány  na uvedenú parcelu zo 

strany žiadateľov ako podklad k prijatiu uzneseniu k návrhu prevodu 
 

 

––––––––––––––––––––––––––––      

                                                        PhDr. Mgr. Peter Mozolík     

              starosta obce    
   


