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UZNESENIA č. 19 – 27/2014 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotešovej, 

konaného dňa 25.  apríla 2014  

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 19/2014 

Schválenie programu zasadnutia OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  

1. schvaľuje 

a) program zasadnutia OZ   

b) zloženie návrhovej komisie  

 

Uznesenie č. 20/2014 

Kontrola plnenia uznesení 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

    1.     berie na vedomie 

            a) stanovisko starostu obce o stave  plnenia uznesení 

 

Uznesenie č. 21/2014 

Rozpočtové opatrenie č. 2/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  

1.   schvaľuje 

a)  Rozpočtové opatrenie č. 2/2014 

 

Uznesenie č. 22/2014  

 

Plat starostu obce Kotešová 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 

1. berie na vedomie 

 

a) návrh predsedu finančnej komisie na prerokovanie platu starostu obce 

 

2. konštatuje  

 

a) že rozsah a náročnosť úloh starostu obce sa zvýšili za predchádzajúce obdobie 

a starosta dosiahol v uplynulom období pri zabezpečovaní výkonu prenesenej 

pôsobnosti štátnej správy a pri výkone samosprávnej pôsobnosti obce veľmi dobré 

výsledky. 

 



      

3. schvaľuje  

  

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

neskorších predpisov a § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov 

výšku osobného ohodnotenia vo výške 60% k platu tak, ako bolo naposledy schválené 

uznesením číslo 23/2013, zo dňa 19. 4. 2013, t. j. v celkovej výške  2.611.- € 

zaokrúhlenej smerom na hor na celé euro s platnosťou od 1. 1. 2014. 

 

 

Uznesenie č. 23/2014 

Program odpadového hospodárstva obce Kotešová na roky 2011-2015 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  

1.   schvaľuje 

a)  Program odpadového hospodárstva obce Kotešová na roky 2011-2015 

 

 

Uznesenie č. 24/2014 

Žiadosti občanov –  Peter Mičian, 017 01 Považská Bystrica, Rozkvet 2038/76  

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

     1.   schvaľuje 

 

a) prebytočnosť  časti nehnuteľného  majetku vedeného na LV č. 2226 a  to parc. E - KN   

č.  2477/2,  

 

b) v súlade § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zámer predať časť 

nehnuteľného majetku z pôvodnej parcely E-KN č. 2477/2 na základe spracovaného 

geometrického plánu  na náklady žiadateľa, ktorý bude objednaný po prijatí uznesenia 

a predložený na ďalšie rokovanie OZ 

 

c) spôsob jeho prevodu – odpredaj,  ako prípad hodný osobitného zreteľa, na  ktorého 

schválenie je  potrebná  3/5  väčšina  všetkých  poslancov  v zmysle §-u 9a, ods. 8, 

písm.  e),   zákona  č. 138/1991  Zb.  o majetku   obce    

 

d) zdôvodnenie prípadu  hodného osobitného zreteľa  bude definované  a zverejnené 

v zákonnej lehote – 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na 

úradnej tabuli  a na internetovej stránke obce.   

 

 



Uznesenie č. 25/2014 

Žiadosti občanov –  Pavol Puchoň a manželka Antónia Puchoňova, 013 61 

Kotešová 428  

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

     1.   schvaľuje 

 

a) prebytočnosť  časti nehnuteľného  majetku vedeného na LV č. 2226 a  to parc. E - 

KN   č.  272/10,  

 

b) v súlade § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zámer predať časť 

nehnuteľného majetku z pôvodnej parcely E-KN č. 272/10 na základe spracovaného 

geometrického plánu na náklady žiadateľa, ktorý bude objednaný po prijatí uznesenia 

a predložený na ďalšie rokovanie OZ 

 

c) spôsob jeho prevodu – odpredaj,  ako prípad hodný osobitného zreteľa, na  ktorého 

schválenie je  potrebná  3/5  väčšina  všetkých  poslancov  v zmysle §-u 9a, ods. 8, 

písm.  e),   zákona  č. 138/1991  Zb.  o majetku   obce    

 

d) zdôvodnenie prípadu  hodného osobitného zreteľa  bude definované  a zverejnené 

v zákonnej lehote – 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na 

úradnej tabuli  a na internetovej stránke obce.   

 

Uznesenie č. 26 /2014 

Žiadosti občanov –  Anna Tichá, 013 61 Kotešová 362  

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

     1.   schvaľuje 

 

a)  prebytočnosť  časti nehnuteľného  majetku vedeného na LV č. 2226 a  to parc. E - 

KN   č.  267/2,  

 

b) v súlade § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zámer predať časť 

nehnuteľného majetku z pôvodnej parcely E-KN č. 267/2 na základe spracovaného 

geometrického plánu na náklady žiadateľa, ktorý bude objednaný po prijatí uznesenia 

a predložený na ďalšie rokovanie OZ 

 

c) spôsob jeho prevodu – odpredaj,  ako prípad hodný osobitného zreteľa, na  ktorého 

schválenie je  potrebná  3/5  väčšina  všetkých  poslancov  v zmysle §-u 9a, ods. 8, 

písm.  e),   zákona  č. 138/1991  Zb.  o majetku   obce    

 



d) zdôvodnenie prípadu  hodného osobitného zreteľa  bude definované  a zverejnené 

v zákonnej lehote – 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na 

úradnej tabuli  a na internetovej stránke obce.   

 

Uznesenie č. 27/2014 

Žiadosti občanov –  Leo Tichý, 013 61 Kotešová 362  

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

     1.   schvaľuje 

 

a) prebytočnosť  časti nehnuteľného  majetku vedeného na LV č. 2226 a  to parc. E - 

KN   č.  267/2,  

 

b) v súlade § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zámer predať časť 

nehnuteľného majetku z pôvodnej parcely E-KN č. 267/2 na základe spracovaného 

geometrického plánu na náklady žiadateľa, ktorý bude objednaný po prijatí uznesenia 

a predložený na ďalšie rokovanie OZ 

 

c) spôsob jeho prevodu – odpredaj,  ako prípad hodný osobitného zreteľa, na  ktorého 

schválenie je  potrebná  3/5  väčšina  všetkých  poslancov  v zmysle §-u 9a, ods. 8, 

písm.  e),   zákona  č. 138/1991  Zb.  o majetku   obce    

 

d) zdôvodnenie prípadu  hodného osobitného zreteľa  bude definované  a zverejnené 

v zákonnej lehote – 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na 

úradnej tabuli  a na internetovej stránke obce.   

 
 

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

                                                                                                                 PhDr. Mgr. Peter Mozolík 

                                                                                                               starosta obce 

 

 

 

 

 

Vyvesené: 30.04.2014 

Zvesené:   16.05.2014 


