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UZNESENIA č. N/8 - 21/2022 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotešovej, 

konaného dňa 14. 12. 2022 

 

 



Uznesenie č. N/8 /2022 

Schválenie programu zasadnutia OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 

1. schvaľuje 

 a) Program zasadnutia OZ.   

 b) Zloženie návrhovej komisie.  

 

 

Uznesenie č. N/9/2022 

Kontrola plnenia uznesení 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 

1. berie na vedomie 

 a) Stanovisko starostu obce o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ. 

 

 

Uznesenie č. N/10/2022 

Programový rozpočet obce Kotešová na roky 2023 - 2025 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 

     1.   berie na vedomie 

           a) Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu Programového  rozpočtu Kotešová  

           na roky 2023 – 2025. 

  

     2.   schvaľuje 

           a) Programový rozpočet obce Kotešová vrátane programov a podprogramov na rok 2023.  

 

     3.   berie na vedomie 

           a) Návrh rozpočtu na roky 2024 – 2025. 

           b) Rozpočtový harmonogram obce Kotešová na rok 2023. 

 

      4.   poveruje 

a) Starostu obce v rozpočtovom opatrení upraviť rozpočet na strane príjmov a výdavkov k 31. 

12. 2022  a predložiť toto rozpočtové opatrenie poslancom  OZ na vedomie v najbližšom 

zasadnutí OZ v roku 2023. 

 

Uznesenie č. N/11/2022 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kotešová č. 4/2022 o poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 

     1.   schvaľuje:    

a) Všeobecne záväzné nariadenie obce Kotešová č. 4/2022 o poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady. 

 

Uznesenie č. N/12/2022 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kotešová č. 5/2022 o poplatkoch za poskytnutie služieb 

občanom 



Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 

1. schvaľuje:    

a) Poslanecký návrh, v ktorom sa mení v bode 1, 2. odrážka, na základe ktorého sa zvyšuje 

poplatok za jedno vyhlásenie oznamu podnikateľského subjektu (komerčného oznamu)  

z pôvodne navrhovaných 5.-€ na 7.-€. 

  

b) Všeobecné záväzné nariadenie obce č. 5/2022 o poplatkoch za poskytnutie služieb občanom, 

v rátane poslaneckého návrhu na zmenu ako celok. 

 

Uznesenie č. N/13/2022  

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kotešová č. 6/2022 o výške mesačného príspevku za pobyt 

dieťaťa v materskej škole, v školskom klube detí a v centre voľného času, 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  

      

1. schvaľuje:  

a) Všeobecne záväzné nariadenie obce Kotešová č. 6/2022 o výške mesačného príspevku za 

pobyt dieťaťa v materskej škole, v školskom klube detí a v centre voľného času. 

 

Uznesenie č. N/14/2022  

Dodatok č. 2 ku Všeobecne záväznému nariadeniu obce Kotešová č. 6/2015 o odpredaji, 

zámene a nájme nehnuteľného majetku v obci Kotešová, 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  

      

1. schvaľuje: 

a) Poslanecký návrh, v ktorom sa menia jednotlivé sadzby v § 10, Dodatku č. 2 tohto VZN 

nasledovné: 

- do     50 m2  - cena za 1 m2/ z 13,- € na sumu 15.-€/ 1 m2,    

- do   100 m2  - cena za 1 m2/ z 18,- € na sumu 25.-€/ 1 m2,    

- nad 100 m2  - cena za 1 m2/ z 50,- € na sumu 55.-€/ 1 m2, alebo trhová cena,  ktorú OZ určuje 

všeobecnou hodnotou  na základe dohody,  alebo  cenu určenú  znaleckým  posudkom 

vypracovaným znalcom na náklady žiadateľa.  

   

b) Dodatok č. 2 ku Všeobecne záväznému nariadeniu obce Kotešová č. 6/2015 o odpredaji, 

zámene a nájme nehnuteľného majetku v obci Kotešová, v rátane poslaneckého návrhu na 

zmenu výšky sadzieb za odpredaj pozemkov.  

 

c) Všeobecne záväzné nariadenie obce Kotešová č. č. 6/2015 o odpredaji, zámene a nájme 

nehnuteľného majetku v obci Kotešová, v rátane Dodatku č. 2 ako celok. 

 

 

Uznesenie č. N/15/2022  

Smernica starostu obce Kotešová č. 1/2022 o zabezpečení stravovania zamestnancov obce 

Kotešová, 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  

  

     1. berie na vedomie:  

a) Smernicu starostu obce Kotešová č. 1/2022 o zabezpečení stravovania zamestnancov obce 

Kotešová. 

 



Uznesenie č. N/16/2022 

Kúpa kontajnerov na textil 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  

 

1. schvaľuje:  

 

a) Kúpu kontajnerov na textil do obce Kotešová a to v počte 7 kusov, cena za 1 kus vo 

výške 480.-€ s DPH, celková suma je 3360.-€ v rátane DPH, so splatnosťou v roku 

2023. 

 

 

Uznesenie č. N/17/2022 

Príkaz na inventarizáciu majetku obce Kotešová  

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 

      1.   berie na vedomie   
  

a) Príkaz na inventarizáciu majetku obce Kotešová za rok 2022. 

 

 

Uznesenie č. N/18/2022 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  

 

       1.  schvaľuje 

            a) Plán  kontrolnej činnosti na I. polrok 2023, 

       2.  poveruje 

 b) Hlavnú kontrolórku   vykonať    kontroly   v zmysle  schváleného Plánu kontrolnej         

               činnosti na I. polrok 2023. 

 

 

Uznesenie č. N/19/2022 

Žiadosti občanov: zámer odpredať časť parcely  – Vladimír Feješ, 013 61 Kotešová 232  

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  

 

      1. schvaľuje  

 

a) Trvalú prebytočnosť  časti nehnuteľného  majetku vedeného na LV č. 2226 a  to časť  

výmery  z nehnuteľnosti – parc. E-KN č. 267/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1751 

m2, evidovaná na LV 2226 – Obec Kotešová o výmere 133 m2. 

 

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

majetok, vedený na LV č. 2226 – obec Kotešová a  to  časť  výmery z nehnuteľnosti – parc. E-

KN č. 267/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1751 m2 - výmera 133 m2,  v k. ú. Kotešová 

kupujúcemu p. Vladimírovi Feješovi, 013 61 Kotešová č. 232 do výlučného vlastníctva 

v podiele 1/1, 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. Stanovená cena za 1/m2 bude v  zmysle §-u 10, 

ods.1, písm. c), Stanovenie sadzby – určenie všeobecnej hodnoty na odpredaj   nehnuteľnosti 

Všeobecne záväzného nariadenie obce Kotešová č. 6/2015  o odpredaji, zámene a  nájme 

nehnuteľného majetku v obci Kotešová, účinného od 1. 1. 2020 vo výške 35.-€ za 1/m2. 

Náklady spojené s návrhom na vklad bude znášať kupujúca. 

 

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. N/20/2022 

Voľba člena rady školy za obec Kotešová 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 

1. Schvaľuje delegovanie:  

 

a) Poslanca p. Miroslava Pavlíka za člena Rady školy pri Základnej škole s materskou 

školou Kotešová 378.  

 

 

Uznesenie č. N/21/2022 

Žiadosť Slovenského zväzu telesne postihnutých ZO Bytča 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej   

 

1. schvaľuje   

a) príspevok vo výške 50.-€ pre Slovenský zväz telesné postihnutých ZO Bytča, za účelom       

podpory našich občanov obce Kotešová, registrovaných v tomto združení.  

 

 

 

                ––––––––––––––––––––––––––––  
       PhDr. Mgr. Peter Mozolík 

starosta obce  

 

 

V Kotešovej dňa 14. 12. 2022 

 

 

 

Vyvesené dňa: 

 

Zvesené dňa: 


