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UZNESENIA č. 28 –42/2014 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotešovej, 

konaného dňa 20. júna 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 28 /2014 

Schválenie programu zasadnutia OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  

1. schvaľuje 

a) program zasadnutia OZ   

b) zloženie návrhovej komisie  

 

Uznesenie č. 29/2014 

Kontrola plnenia uznesení 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

1. berie na vedomie 

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

  

Uznesenie č. 30 /2014 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2014 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  

1. schvaľuje 

a)   plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2014 

      2.   poveruje 

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

2014 

 

Uznesenie č. 31/2014 

Záverečný účet obce Kotešová za rok 2013, Hodnotiacia správa rozpočtu za rok 2013, 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Kotešová za rok 2013 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  

1. konštatuje, že 

a) hospodárenie obce Kotešová zistené podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov  skončilo schodkom rozpočtu, ktorý predstavuje sumu  

- 8269,56  € 

b) schodok rozpočtu bol krytý z dlhodobého bankového úveru vo výške schodku 8269,56 

€, pričom zostatok finančných operácií disponibilných zdrojov k 31.12.2013 

predstavoval  sumu   17768,38 €  

2. berie na vedomie 



a) správu audítora za rok 2013 

b) odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Kotešová za rok 

2013 

3. schvaľuje 

a) celoročné hospodárenie obce Kotešová za rok 2013 bez výhrad 

b) prevod finančných operácií  vo výške 17768,38 €  na tvorbu rezervného fondu obce, 

ktorý bude použitý na krytie  kapitálových výdavkov v roku 2014 a to vo výške 

17768,38 € na vykrytie nákladov spojených s vybudovaním chodníkov na cintorínoch. 

 

Uznesenie č. 32/2014 

Audit a Výročná správa obce Kotešová za rok 2013 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

1. berie na vedomie 

a) Audit účtovnej uzávierky vykonaný audítorom za rok 2013 

b) Výročnú správu obce Kotešová za rok 2013 

 

Uznesenie č. 33/2014 

Rozpočtové opatrenie č. 3/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  

1.   schvaľuje 

a)  Rozpočtové opatrenie č. 3/2014 

 

Uznesenie č. 35/2014 

Jednorazová odmena hlavného kontrolóra obce 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

1.  schvaľuje 

a) v súlade s § 18c ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení jednorazovú 

odmenu   hlavnej kontrolórke obce Kotešová vo výške 250,- € 

   

Uznesenie č. 36 2014 

Voľba riaditeľa Základnej školy s materskou školou Kotešová 378 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

      1. berie na vedomie 



a)   Výsledok voľby riaditeľa Základnej školy s materskou školou Kotešová 378, zo dňa 27. 

5. 2014.   

b)  Návrh Rady školy pri Základnej škole s materskou   školou   Kotešová  378   na 

vymenovanie do funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Kotešová 378 

doterajšiu riaditeľku p. Mgr. Máriu Mihokovú, 013 61 Kotešová 282 na obdobie od 1. 7. 

2014 do 30. 6. 2019. 

c)  Informáciu starostu obce o akceptácii návrhu Rady školy pri Základnej škole 

s materskou   školou   Kotešová  3  a vymenovaní   p. Mgr. Márie Mihokovej do funkcie 

riaditeľky školy  na obdobie od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2019 

 

Uznesenie č. 37/2014 

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Kotešová  

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

      1. schvaľuje  

a) Modernizáciu verejného osvetlenia obce úspornou LED technológiou. Náklady na 

modernizáciu verejného osvetlenia budú hradené prevažne z úspor na jeho 

prevádzkových nákladoch.   

2. poveruje  

a)  starostu obce vypracovať podklady pre súťažné podmienky, vyhlásiť verejnú súťaž na 

konzultantov, zhotoviteľa modernizácie verejného osvetlenia obce a zabezpečiť proces 

verejného obstarávania tak, aby ročná miera nákladov na verejné osvetlenie a údržbu 

verejného osvetlenia neprekročila náklady vynaložené  za rok 2013. 

               

Uznesenie č. 38 2013 

 

Úhrada investičného úveru  

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  

 

1. schvaľuje  

 

a) prolongáciu úveru pri platnej úverovej zmluve č. 682/2012/UZ do 30. 6. 2015 

 

Uznesenie č. 39 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, novovzniknutá parcela C-KN 2053/13 zastavané plochy a nádvoria o výmere 93 m
2
,  



ktorá vznikla na základe geometrického plánu č. 47353210-36/2014, vyhotovil Stanislav 

Klobucký, zo dňa 6. 6. 2014, úradne overený Okresným úradom Bytča, katastrálny odbor, 

Ing. Jana Šebeňová, zo dňa 13. 6. 2014, pod číslom 236/2014, 

 

b) v súlade § 9a ods. 8 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí schvaľuje prevod časti 

nehnuteľného majetku z pôvodnej parcely E-KN č. 2477/2, novovzniknutá parcela C-KN 

2053/13 zastavané plochy a nádvoria o výmere 93 m
2
,  ktorá vznikla na základe 

geometrického plánu č. 47353210-36/2014, vyhotovil Stanislav Klobucký, zo dňa 6. 6. 

2014, úradne overený Okresným úradom Bytča, katastrálny odbor, Ing. Jana Šebeňová, zo 

dňa 13. 6. 2014, pod číslom 236/2014, do výlučného vlastníctva žiadateľa, 

 

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.    Prípad hodný osobitného zreteľa je v tom, že 

novovzniknutá parc. C-KN 2053/13 zastavané plochy a nádvoria o výmere 93 m
2 

,bude 

slúžiť ako jediná prístupová cesta k parcele C-KN č. 1467, ktorej je žiadateľ výlučným 

vlastníkom, 

 

d) za týchto podmienok – celková výmera je 93 m 
2 

za kúpnu cenu 372,00€ (slovom 

tristosedemdesiatdva eur) v zmysle §-u 2 Základ sadzby a §-u 3 Sadzba (do 100 m
2
 - cena 

za 1 m
2
/4,0 €) Všeobecne záväzného nariadenie obce Kotešová č. 5/2008 o odpredaji 

nehnuteľností v majetku obce.  

 

Uznesenie č. 40/2014 

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, novovzniknuté parcely C-KN 770/12 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 m
2
, 

C-KN č. 770/13 ostatné plochy o výmere 8 m
2
, C-KN č. 770/14 zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 8m
2
 a C-KN č. 770/15, ostatné plochy o výmere 10m

2
, ktoré vznikli na 

základe geometrického plánu č. 47353210-21/2014, vyhotovil Stanislav Klobucký, zo dňa 

7. 4. 2014, úradne overený Okresným úradom Bytča, katastrálny odbor, Ing. Jana Šebeňová, 

zo dňa 14. 4. 2014, pod číslom 134/2014,  

 

b) v súlade § 9a ods. 8 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí schvaľuje prevod časti  

nehnuteľného majetku z pôvodnej parcely E-KN č. 272/10, novovzniknuté parcely C-KN 

770/12 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 m
2
, C-KN č. 770/13 ostatné plochy 

o výmere 8 m
2
, C-KN č. 770/14 zastavané plochy a nádvoria o výmere 8m

2
 a C-KN č. 

770/15, ostatné plochy o výmere 10m
2
, ktoré vznikli na základe geometrického plánu č. 

47353210-21/2014, vyhotovil Stanislav Klobucký, zo dňa 7. 4. 2014, úradne overený 

Okresným úradom Bytča, katastrálny odbor, Ing. Jana Šebeňová, zo dňa 14. 4. 2014, pod 

číslom 134/2014, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v 1/1, 

 



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. Prípad hodný osobitného zreteľa je v tom, že 

rodičia žiadateľov v 80-tich rokoch uskutočnili drobné stavby, pričom zasiahli aj do parciel 

vo vlastníctve obce Kotešová, až pri riešení a vysporiadaní pozemkov žiadateľov vyšla 

najavo skutočnosť, že uvedené drobné stavby stoja čiastočne aj na parcelách vo vlastníctve 

obce a obec predmetný záber neobmedzuje 

 

d) za týchto podmienok – celková výmera je 28 m 
2 

za kúpnu cenu 56,00€ (slovom 

päťdesiatšesť eur) v zmysle §-u 2 Základ sadzby a §-u 3 Sadzba (do 50 m
2
 - cena za 1 

m
2
/2,0 €) Všeobecne záväzného nariadenie obce Kotešová č. 5/2008 o odpredaji 

nehnuteľností v majetku obce.  

 

  

Uznesenie č. 41 /2014 

Žiadosti občanov –  Anna Tichá, 013 61 Kotešová 362  

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

     1.   schvaľuje 

 

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

267/2, novovzniknutá parcela C-KN 1144/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 82 m
2
,  

ktorá vznikla na základe geometrického plánu č. 47353210-32/2014, vyhotovil Stanislav 

Klobucký, zo dňa 10. 5. 2014, úradne overený Okresným úradom Bytča, katastrálny odbor, 

Ing. Jana Šebeňová, zo dňa 15. 5. 2014, pod číslom 182/2014, 

 

b) v súlade § 9a ods. 8 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí schvaľuje prevod časti  

nehnuteľného majetku z pôvodnej parcely E-KN č. 267/2,  novovzniknutá parcela C-KN 

1144/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 82 m
2
,  ktorá vznikla na základe 

geometrického plánu č. 47353210-32/2014, vyhotovil Stanislav Klobucký, zo dňa 10. 5. 

2014, úradne overený Okresným úradom Bytča, katastrálny odbor, Ing. Jana Šebeňová, zo 

dňa 15. 5. 2014, pod číslom 182/2014, do výlučného vlastníctva žiadateľky, 

 

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.    Prípad hodný osobitného zreteľa je v tom, že 

novovzniknutá parc. C-KN č. 1144/4, bude slúžiť ako jediná prístupová cesta k parcele C-

KN č. 122/3, ktorej je spoluvlastníčkou, 

 

d) za týchto podmienok – celková výmera je 82 m 
2 

za kúpnu cenu 328,00€ (slovom 

tristodvadsaťosem eur) v zmysle §-u 2 Základ sadzby a §-u 3 Sadzba (do 100 m
2
 - cena za 1 

m
2
/4,0 €) Všeobecne záväzného nariadenie obce Kotešová č. 5/2008 o odpredaji 

nehnuteľností v majetku obce.  

Uznesenie č. 42/2014 

Žiadosti občanov –  Leo Tichý, 013 61 Kotešová 362  



Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

       1.   schvaľuje 

 

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

267/2, novovzniknutá parcela C-KN 1144/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 58 m
2
,  

ktorá vznikla na základe geometrického plánu č. 47353210-31/2014, vyhotovil Stanislav 

Klobucký, zo dňa 9. 5. 2014, úradne overený Okresným úradom Bytča, katastrálny odbor, 

Ing. Jana Šebeňová, zo dňa 15. 5. 2014, pod číslom 180/2014, 

 

e) b) v súlade § 9a ods. 8 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí schvaľuje prevod časti  

nehnuteľného majetku z pôvodnej parcely E-KN č. 267/2,  novovzniknutá parcela C-KN 

1144/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 58 m
2
,  ktorá vznikla na základe 

geometrického plánu č. 47353210-31/2014, vyhotovil Stanislav Klobucký, zo dňa 9. 5. 

2014, úradne overený Okresným úradom Bytča, katastrálny odbor, Ing. Jana Šebeňová, zo 

dňa 15. 5. 2014, pod číslom 180/2014, do výlučného vlastníctva žiadateľa,  

 

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.    Prípad hodný osobitného zreteľa je v tom, že 

novovzniknutá parc. C-KN č. 1144/3, bude slúžiť ako jediná prístupová cesta k parcele C-

KN č. 1144/2, cez ktorú ďalej bude prechádzať prístupová cesta k stavebnej parcele C-KN č. 

122/4, ktorej je výlučným vlastníkom, 

 

d) za týchto podmienok – celková výmera je 58 m
2 

za kúpnu cenu 232,00€ (slovom 

dvestotridsaťdva eur) v zmysle §-u 2 Základ sadzby a §-u 3 Sadzba (do 100 m
2
 - cena za 1 

m
2
/4,0 €) Všeobecne záväzného nariadenie obce Kotešová č. 5/2008 o odpredaji 

nehnuteľností v majetku obce.  

 

 

 

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

                 PhDr. Mgr. Peter Mozolík 

                                                                                             starosta obce  

 


