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UZNESENIA č. 19 – 33 /2012 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotešovej, 

konaného dňa 22. júna 2012 
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Uznesenie č. 19/2012 

Schválenie programu zasadnutia OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  

1. schvaľuje 

a) program zasadnutia OZ   

b) zloženie návrhovej komisie  

 

Uznesenie č. 20/2012 

Kontrola plnenia uznesení 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

1. berie na vedomie 

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

 

Uznesenie č. 21/2012 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2012 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  

1. schvaľuje 

a)   plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2012 

      2.   poveruje 

a) hlavnú kontrolórku vykonať kontroly v zmysle Plánu kontrolnej činnosti na II.  

polrok 2012 

 

Uznesenie č. 22/2012 

Záverečný účet obce Kotešová za rok 2011, Monitorovacia správa rozpočtu za rok 2011, 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Kotešová za rok 2011 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  

1. konštatuje, že 

a) hospodárenie obce Kotešová skončilo v rámci rozpočtového hospodárenia 

s prebytkom rozpočtu, ktorý predstavuje sumu 28 187, 94 € 

2. berie na vedomie 

a) monitorovaciu správu rozpočtu za rok 2011 
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b) stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Kotešová za rok 

2011 

3. schvaľuje 

a) celoročné hospodárenie obce Kotešová za rok 2011 bez výhrad 

b) prevod prebytku hospodárenia vo výške 28 187, 94 €  do Rezervného fondu obce, 

kde bude ponechaný na vykrytie budúcich kapitálových výdavkov podľa 

rozhodnutia obecného zastupiteľstva 

 

Uznesenie č. 23/2012 

Audit, Výročná správa obce Kotešová za rok 2011 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

1. berie na vedomie 

a) audit vykonaný audítorom 

b) Výročnú správu obce Kotešová za rok 2011 

 

Uznesenie č. 24/2012 

Jednorazová odmena hlavného kontrolóra obce 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

1.  schvaľuje 

            a) jednorazovú odmenu Hlavnej kontrolórke obce Kotešová vo výške 200,- € 

 

 Uznesenie č. 25/2012  

VZN č. 5/2012 obce Kotešová o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia 

úhrady a výške úhrady za opatrovateľskú službu 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

1. schvaľuje 

a) VZN č. 5/2012 obce Kotešová o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe 

určenia úhrady a výške úhrady za opatrovateľskú službu 
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Uznesenie č. 26/2012 

Smernica starostu obce č. 1/2012 o spôsobe operatívno-technickej evidencie drobných 

a krátkodobých predmetov 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

      1. berie na vedomie 

          a) Smernicu starostu obce 1/2012 o spôsobe operatívno-technickej evidencie drobných     

               a krátkodobých predmetov                 

            

Uznesenie č. 27/2012 

Vysporiadanie pozemku v miestnej časti „Dúbrava“ 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  

1.   schvaľuje 

a) uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi Obcou Kotešová, ako nadobúdateľom 

a vlastníkom p. Jozefom Majstríkom, bytom Rozkvet 2051/106, 017 01 Považská 

Bystrica, ako predávajúcim, na základe ktorej Obec Kotešová nadobudne pozemok 

v miestnej časti „Dúbrava“ parc. E-KN č. 302/2 o výmere 67 m², orná pôda ako celok 

v 1/1 za dohodnutú celkovú kúpnu cenu 1,- €. Náklady spojené s podaním návrhu na 

vklad na správu katastra znáša kupujúci. 

 

Uznesenie č. 28/2012 

Územný plán obce Kotešová 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

      1.   schvaľuje 

a) termín mimoriadneho zasadnutia OZ v Kotešovej dňa  20. 07. 2012 s jediným 

bodom programu – Návrhy na úpravu Územného plánu obce Kotešová a definovanie 

základných požiadaviek zmien v Územno-plánovacej dokumentácii pre možnú 

kvantifikáciu finančných nárokov na jej spracovanie. 

 

 

Uznesenie č. 29/2012 

 

Žiadosti občanov – Róbert Keblúšek, Kotešová 544 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

       1.  schvaľuje 
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a)  prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to parc.  KN-E  č. 1058/2 – orná pôda 

o výmere 173 m²  

 

b) odpredaj hore uvedenej parcely 3/5 väčšinou všetkých poslancov p. Róbertovi 

Keblúškovi, bytom Kotešová 544, za cenu 20,- € za 1 m², (celková suma je 3460,00 €) 

čo je v súlade s § 3,  Všeobecne záväzného nariadenia obce Kotešová č. 5/2008 

o odpredaji nehnuteľnosti majetku obce, ako prípad hodný osobitného zreteľa, 

v zmysle § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obce, z dôvodu, že 

tento pozemok vo vlastníctve obce nemá prístupovú komunikáciu a jeho odkúpením 

žiadateľ získa priestor na vysporiadanie si nehnuteľností priľahlých pri svojich 

nehnuteľnostiach. Náklady na zavkladovanie znáša kupujúci. 

 

 

Uznesenie č. 30/2012 

Žiadosti občanov – Irena Brňáková, Kotešová 467 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

      1.   schvaľuje 

a)  prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to parc. č. C-KN   

             č. 819/3 – trávnatá plocha         14 m² 

 č. 804/4 – zastavaná plocha o výmere      37 m
2
  

 č. 805/4 – záhrady   3 m² 

 č. 805/7 – záhrady                                                                  35 m² 

 č. 805/6 – záhrady   3 m² 

 č. 805/2 – záhrady                                                                291 m² 

 č. 804/5 – zastavaná plocha v k. ú. Kotešová, o výmere 255 m
2
  

celková výmera predávaných parciel:   638 m
2
  

 

 b) odpredaj hore uvedených parciel ako celok o celkovej výmere 638 m
2
, 3/5 väčšinou 

všetkých poslancov p. Irene Brňákovej, bytom Kotešová 477 za cenu 20,- € za 1 m², 

(celková suma je 12760,00  €) čo je v súlade s § 3 a § 4 ods. 2,  Všeobecne záväzného 

nariadenia obce Kotešová č. 5/2008 o odpredaji nehnuteľnosti majetku obce, ako 

prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle §9a ods. 8 písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obce, z dôvodu, že tieto pozemky vo vlastníctve obce sú v susedstve ich 

rodinného domu, v minulosti tieto nehnuteľnosti využívali a prejavili záujem si ich 

kúpiť a obec nemá iný zámer s nimi nakladať. Náklady na zavkladovanie znáša 

kupujúci. 

 

 

Uznesenie č. 31/2012 

 

Správa o kontrole výkonu štátnej správy na úseku štátneho občianstva a matrík 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 

1.  berie na vedomie 

 

a) správu o kontrole výkonu štátnej správy na úseku štátneho občianstva a matrík 
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Uznesenie č. 32/2012 

Žiadosti občanov – Obecný stolno-tenisový klub Kotešová 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

      1.  schvaľuje  

a) pôsobenie Obecného stolno-tenisového klubu v Kotešovej na území obce Kotešová 

a hranie súťažných stretnutí v priestoroch Kultúrneho domu v Kotešovej 

b) poskytnutie  jednorazového príspevku na krytie nákladov súvisiacich 

s organizovaním stolnotenisového turnaja Obecného stolnotenisového klubu 

v Kotešovej vo výške 150,00 € v rámci Programu 7.4 – dotácia na šport z rozpočtu 

obce. 

 

Uznesenie č. 33/2012 

Správa o projekte „Regenerácia centra obce Kotešová“ 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

      1.  berie na vedomie 

           a) správu o projekte „Regenerácia centra obce Kotešová“ 

 

 

 

 

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

                                    PhDr. Mgr. Peter Mozolík 

                                                                                                          starosta obce  
     


