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UZNESENIA č. 1- 24 /2021 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotešovej, 

konaného dňa 5. 3. 2021 

 

 



Uznesenie č. 1 /2021 

Schválenie programu zasadnutia OZ 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 

1. schvaľuje 

 a) program zasadnutia OZ   

 b) zloženie návrhovej komisie  

 

Uznesenie č. 2/2021 

Kontrola plnenia uznesení 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 

1. berie na vedomie 

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

 

Uznesenie č. 3/2021  

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu za rok 2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 

      1.   berie na vedomie 

            a) Hodnotiacu správu k programovému rozpočtu za rok 2020 

 

 

Uznesenie č. 4/2021  

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kotešová za rok 2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 

     1.   berie na vedomie 

 a) Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2020 
 

Uznesenie č. 5/2021 

Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 11/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 

1.   berie na vedomie 

 a) Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 11/2020 

 

 

Uznesenie č. 6/2021 

Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 1/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 



 

1.   berie na vedomie 

 a) Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 1/2021 

 

 

Uznesenie č. 7/2021 

Informatívna správa k inventarizácii majetku obce 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

     1.   berie na vedomie 

 a) informáciu o výsledku Inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov  

 obce Kotešová k 31. 12. 2020 

 

 

 

Uznesenie č. 8/2021 

Všeobecne záväzné nariadenie obce  Kotešová č. 1/2021 o určení miesta a času zápisu dieťaťa 

na plnenie povinnej školskej dochádzky  

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

1.   schvaľuje 

 a) Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2021 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie 

 povinnej školskej dochádzky - Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

 v Základnej škole s materskou školou Kotešová 378, v školskom roku 2021/2022 sa 

 uskutoční Základnej škole s materskou školou Kotešová 378,   4. triedna   (stará budova) 

 budova ZŠ, na poschodí v učebni I. ročníka dňa:       

• 5. apríla 2021 (pondelok) v čase od 14.00 hod. do 16.00 hod. 

• 6. apríla 2021 (utorok) v čase od 14.00 hod. do 16.00 hod. 

• 7. apríla 2021 (streda) v čase od 14.00 hod. do 16.00 hod. 

Zápis deti bude prebiehať osobne v 4. triednej budove Základnej školy s materskou školou 

Kotešová v prípade priaznivej situácie s pandémiou Covid – 19.    V prípade nepriaznivej 

situácie s pandémiou Covid – 19,  bude prebiehať zápis deti v mesiaci apríl 2021 

prostredníctvom online formulára uverejneného na stránke školy 

 

 

Uznesenie č. 9/2021  

Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2019 O o výške   mesačného  príspevku   za  

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

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

     1.   schvaľuje 

  a)  Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2019 O výške   mesačného  

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

 

 

Uznesenie č. 10/2021  

Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2018 O určení výšky dotácie na mzdy a 

prevádzku na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia (ŠJ, ŠKD, CVČ) 

zriadeného na území a mimo územia obce Kotešová  

 



Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

     1.   schvaľuje 

 a) Pozmeňujúci návrh poslancov OZ na poníženie sumy o 5000.-€ v § 3, ods. 1 písm. d):  

 Výška finančných  prostriedkov určených na mzdy a prevádzku Normatív na jedno  dieťa 

 prihlásené do CVČ pre rok 2021  v celkovom objeme  5662,40 €. Uvedená zmena bude 

 uvedená aj v prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2018 

 O určení výšky dotácie na   mzdy  a prevádzku na dieťa materskej školy a na dieťa 

 školského zariadenia (ŠJ, ŠKD, CVČ)  zriadeného na území a mimo územia obce 

 Kotešová na rok 2021  

 

      b)  Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2018 O určení výšky dotácie na  

 mzdy  a prevádzku na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia (ŠJ, ŠKD, CVČ) 
 zriadeného na území a mimo územia obce Kotešová na rok 2021 v rátane poslaneckého návrhu 

 na zníženie sumy o 5000.-€ ako celok. 

 

 

Uznesenie č. 11/2021 

Rozpočtové opatrenie obce Kotešová  č. 2/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  

 

1.   schvaľuje  

 a) Pozmeňujúci návrh poslancov OZ na poníženie sumy o 5000.-€ na originálne  kompetencie  

             pre Základnú školu s materskou školou Kotešová 378 na rok 2021 

 

            b) Rozpočtové opatrenie obce Kotešová č. 2/2021 v rátane pozmeňujúceho návrhu poslancov 

 OZ na poníženie sumy o 5000.-€ na originálne kompetencie pre Základnú školu  s materskou  

            školou Kotešová 378 na rok 2021 

  

 

Uznesenie č. 12/2021 

Žiadosti občanov: Odpredaj časti parcely  – Miloš Gálus a manželka Lenka Gálusová, 013 61 

Kotešová č. 738 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

1. schvaľuje  

 a) prevod –predaj nehnuteľného  majetku vedeného na  LV č. 2226 a  to novovzniknutú 

 parcelu C-KN č. 855/21, trvalý trávnatý porast  o výmere  116 m2,  ktorá vznikla 

 z pôvodnej parcely E-KN 412 orná pôda o výmere 827  m2, na základe vytvoreného 

 geometrického plánu č. 47353210-8/2021, vyhotovil p. Stanislav Klobucký dňa 3. 1. 2021, 

 úradne overený okresným úradom v Bytči, katastrálny odbor, overila Ing. Jana Šebeňová, 

 dňa 24. 2. 2021 pod číslom 27/2021,  kupujúcim Miloš Gálus a manželka Lenka Gálusová, 

 obaja trvale  bytom 013 61 Kotešová č.  738 do bezpodielového spoluvlastníctva 

 manželov, v podiele 1/1. 
 

 b) 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  

 kúpou uvedenej novovzniknutej parcely C-KN 855/21, si zveľaďujú svoj stavebný pozemok, 

 ako aj skvalitnenie prístupovej cesty ku parcelám C-KN č. 855/18, C-KN č. 855/12 a C-KN č. 



 855/17, na ktorej realizujú výstavbu  svojho rodinného domu, o túto novovzniknutú parcelu sa 

 riadne starali ako o svoju, až pri upozornení obce Kotešová zistili, že sa táto  parcela 

 nenachádza v ich vlastníctve. Na základe uvedeného požiadali o vysporiadanie tejto 

 parcely  obec Kotešová formou odkúpenia do svojho bezpodielového vlastníctva 

 manželov v podiele 1/1. Obec Kotešová neplánuje na uvedenej parcele v budúcnosti 

 budovať žiadne stavby ani iným spôsobom  využívať uvedený pozemok,  nakoľko nie je pre  

      obec potrebný. 

 

 c) za týchto podmienok: Celková výmera je 116 m2 za kúpnu cenu 35.-€ / 1 m2, celková 

 suma  za odpredaj pozemku je 4060 € (štyritisícšesťdesiat eur) 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. Náklady spojené s návrhom na vklad znášajú   

            kupujúci. 

 

 

Uznesenie č. 13/2021 

Žiadosti občanov: Odpredaj časti parcely  – Peter Papšo, 013 61 Kotešová č. 459 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

1. schvaľuje  

 a) prevod –predaj nehnuteľného  majetku vedeného na  LV č. 2226 a  to novovzniknutú 

 parcelu C-KN č. 855/22, trvalý trávnatý porast  o výmere 49 m2,  ktorá vznikla  z  pôvodnej 

 parcely E-KN 412  orná pôda o výmere 827  m2,  na základe vytvoreného 

 geometrického plánu č. 47353210-8/2021, vyhotovil p. Stanislav Klobucký dňa 3. 1.  2021, 

 úradne overený okresným úradom v Bytči, katastrálny odbor, overila Ing. Jana Šebeňová, 

 dňa 24. 2. 2021 pod číslom 27/2021, kupujúcemu Petrovi Papšovi, trvale  bytom 013 61 

 Kotešová č. 459 do výlučného vlastníctva v podiele 1/1. 
 

 b) 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  

 kúpou uvedenej novovzniknutej parcely C-KN 855/22, si zveľaďuje svoj stavebný pozemok, 

 ako aj skvalitnenie prístupovej cesty ku parcelám C-KN č. 855/19, C-KN č. 855/13 a C-KN č. 

 855/14, na ktorej realizuje výstavbu  svojho rodinného domu, o túto novovzniknutú parcelu sa 

 riadne staral ako o svoju až pri upozornení obce Kotešová zistil, že sa táto  parcela 

 nenachádza v jeho vlastníctve. Na  základe uvedeného požiadal o vysporiadanie tejto parcely 

 obec Kotešová formou odkúpenia do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1. Obec 

 Kotešová  neplánuje na uvedenej parcele v budúcnosti budovať žiadne stavby ani iným 

 spôsobom využívať uvedený pozemok, nakoľko nie je pre obec potrebný. 

 

 c) za týchto podmienok: Celková výmera je  49 m2 za kúpnu cenu 35.-€ / 1 m2, celková 

 suma  za odpredaj pozemku je 1715 € (tisícsedemstopätnásť eur) v zmysle §-u 10, ods. 1,  

            písm.  a),  ods. 2 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. Náklady spojené 

 s návrhom  na vklad znáša  kupujúci. 

 

 

 



Uznesenie č. 14/2021 

Žiadosti občanov: Odpredaj časti parcely  – Ľubomír Kaplík a manželka Zuzana Kaplíková, 

obaja trvale bytom 013 61 Kotešová č. 326 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

1. schvaľuje  

 a) trvalú prebytočnosť  časti nehnuteľného  majetku vedeného na LV č. 2226 a  to výmeru  

 28 m2 z parcely C-KN 134/2 orná pôda o výmere 268 m 2, evidovaná na LV č. 2226 vo 

 vlastníctve obce Kotešová a parcelu C-KN č. 421/1 ostatná plocha o výmere 29 m 2, evidovaná 

 na LV č. 2226 vo vlastníctve obce Kotešová. 

 

 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 výmeru  28 m2 z parcely C-KN 134/2 

 orná  pôda o výmere 268 m 2, a parcelu C-KN č. 421/1 ostatná plocha o výmere 29 m 2, 

 v podiele 1/1 kupujúcim Ľubomír Kaplík a manželka Zuzana Kaplíková, do bezpodielového 

 spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1, na základe spracovaného geometrického plánu  na 

 náklady žiadateľa, ktorý bude objednaný po prijatí uznesenia a predložený na ďalšie rokovanie 

 OZ a výpisu LV č. 2226. 

 

     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.  Predpokladaná hodnota v zmysle §-u 10, ods.1, 

 písm. b), ods. 2 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, bude vo výške 15.-€/ 1 m2,  

      

 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. 15 /2021 

Kúpa časti pozemku  do vlastníctva obce Kotešová od občanov Martin Zajac  a  Zuzana 

Zajacová, obaja trvale bytom Hliník nad Váhom 454, 014 01 Bytča,   

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

      1.   schvaľuje  

 a) Kúpu pozemku  od osôb Martin Zajac  a Zuzana Zajacová, obaja trvale bytom Hliník nad 

Váhom 454, 014 01 Bytča a to novovzniknutá parcela C-KN č. 1942/280, orná pôda o výmere 

49 m2, ktorá vznikla z pôvodnej parcely C-KN č. 1942/189, orná pôda o výmere 190 m2, 

v katastrálnom území obce Kotešová, na základe vypracovaného geometrického plánu č. 

43/2021, vypracoval  Ing. Pavol Byrtus dňa 10. 2. 2021, úradne overený Okresným úradom 

Bytča, katastrálny odbor, overila Ing. Jana Šebeňová do výlučného vlastníctva obce Kotešová 

v podiele 1/1. 



 b) spôsob jeho prevodu – kúpa,  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  uvedená 

 novovzniknutá parcela C-KN č. 1942/280 bude slúžiť na vybudovanie prečerpávacej 

 stanice č. 4 pre vybudovanie budúcej kanalizácie a vodovodu v lokalite Nivy a to 

 z dôvodu vydania právoplatného územného rozhodnutia a stavebného  povolenia na obec 

 Kotešová a následného jednania so spoločnosťou SEVAK,  a.s.  Žilina o   zaradenie   projektu  

           s názvom „ Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie v lokalite Nivy v obci Kotešová“ 

 v katastrálnom území obce Kotešová, na zaradenie do ich investičného plánu na roky 2022 až 

 2023. 
 

c) za týchto podmienok: Celková výmera je 49 m2  za kúpnu cenu 1.-€ /  za celú výmeru  49 

m2, celková suma za kúpu pozemku na základe vzájomnej dohody je 1,00 € (slovom jedno 

euro. Náklady spojené s návrhom na vklad  znášajú predávajúci. Obec Kotešová do budúcna 

poverí zodpovednú osobu z radov občanov, ktorí budú realizovať prípravné práce ako 

inžinierske služby na ich náklady v prospech obce Kotešová, v rátane projektovej 

dokumentácie bez nákladov obce Kotešová na uvedený projekt.  

 

 

Uznesenie č. 16/2021 

Kúpa nového ramenového reťazového nosiča kontajnerov za traktor do obce Kotešová 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  

 

     1.   schvaľuje  

 a) Kúpu nového ramenového reťazového nosiča kontajnerov za traktor do obce Kotešová vo 

 výške, ktorá bude vysúťažená na základe verejného obstarávania. 

 

2.  poveruje  

 a) starostu  obce na základe určenej predpokladanej hodnoty zákazky v sume 30336,66 bez 

 DPH,  zabezpečiť  proces verejného obstarávania, vypracovať kúpnu zmluvu s úspešným 

 uchádzačom,  zapracovať náklady spojené s budúcou kúpou do rozpočtu obce Kotešová v roku 

 2021 z rezervného fondu  po jeho schválení v rámci Záverečného  účtu obce Kotešová 

 za rok 2020 ako kapitálový výdavok a predložiť poslancom  na  schválenie na najbližšie 

 zasadnutie OZ v Kotešovej.  

 

 

Uznesenie č. 17/2021 

Schválenie projektu „Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy 

vybudovaním cyklotrasy v obci Kotešová“ 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  

 

     1.   schvaľuje  

 a) projekt „Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy vybudovaním 

 cyklotrasy v obci Kotešová“ z finančných prostriedkov európskej únie, zo štátneho rozpočtu 

 a z rozpočtu obce Kotešová vo výške povinnej spoluúčasti, v rámci výzvy Bezpečnostná 



 ekologická doprava v regiónoch - Integrovaný regionálny operačný program, špecifický cieľ: 

 1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým 

 cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb. 

2.  poveruje  

 a) starostu obce na základe výzvy IROP vypracovať a podať žiadosť na uvedený 

 projekt a zapracovať do rozpočtu obce Kotešová náklady – finančné prostriedky na podanie 

 žiadosti do rozpočtu obce Kotešová z prebytku rozpočtu na rok 2021.  

 

 

Uznesenie č. 18 /2021 

Doasfaltovanie miestnych komunikácii a obecných plôch v obci Kotešová v roku 2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  

 

       1.  schvaľuje 

 a) Doasfaltovanie miestnych komunikácii a obecných plôch na rok 2021 podľa predloženého 

 návrhu starostu obce v rámci obnovy havarijného stavu miestnych komunikácií.  

 

       2.  poveruje 

 a) starostu obce na základe vypracovaného rozpočtu pre doasfaltovanie miestnych komunikácii 

 a plôch v obci Kotešová v roku 2021, rámci obnovy havarijného stavu miestnych komunikácií, 

 zabezpečiť proces verejného obstarávania a vypracovať Zmluvu o dielo s úspešným 

 uchádzačom, zapracovať náklady spojene s budúcou realizáciou  uvedeného stavebného 

 diela do rozpočtu obce Kotešová, z rezervného fondu po jeho schválení v rámci Záverečného 

 účtu obce Kotešová ako kapitálový výdavok na rekonštrukcie havarijného stavu miestnych 

 komunikácii na rok  2021  a predložiť poslancom  na  schválenie na najbližšie zasadnutie OZ 

 v Kotešovej.  

 

 

Uznesenie č. 19 /2021 

Vybudovanie chodníkov na miestnom cintoríne Kotešová, miestna časť Oblazov v roku 2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  

 

       1.  schvaľuje 

 a) Vybudovanie chodníkov na miestnom cintoríne Kotešová, miestna časť Oblazov v roku 

 2021.  

 

       2.  poveruje 

 a) starostu obce na základe vypracovaného rozpočtu pre vybudovanie chodníkov na miestnom 

 cintoríne Kotešová, miestna časť Oblazov v roku 2021, zabezpečiť proces verejného 

 obstarávania a vypracovať Zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom, zapracovať náklady 

 spojene s budúcou realizáciou uvedeného stavebného diela do rozpočtu obce Kotešová, 

 z kapitálových  finančných  prostriedkov  obce Kotešová na rok 2021 a informovať poslancov  

            OZ Kotešová na najbližšom zasadnutí.  

 

 

 



Uznesenie č. 20/2021 

Informatívna správa k realizácii projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie pre 

okružnú  križovatku v obci Kotešová na križovatke ciest II/507 a II/541 v katastrálnom území 

obce Kotešová 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 

1. berie na vedomie 

 a) Informatívnu správu k realizácii projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie pre 

 okružnú  križovatku v obci Kotešová na križovatke ciest II/507 a II/541 v katastrálnom území 

 obce Kotešová. 

 

 

Uznesenie č. 21 /2021 

Schválenie zámeru na vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie 

a stavebné povolenie v rátane inžinierskych služieb pre projekt s názvom „Vybudovanie 

športovo – oddychovej zóny v obci Kotešová“ 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  

 

       1.  schvaľuje 

 a) zámer na vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné 

 povolenie v rátane inžinierskych služieb pre projekt s názvom „Vybudovanie športovo – 

 oddychovej zóny v obci Kotešová“ v rozsahu predloženého starostom obce s nasledovnými 

 stavebnými objektmi: 

 - S.O. 01 – Telocvičňa so sociálnym a skladovým zázemím, 

 - S.O. 02 – Tenisové ihrisko, 

 - S.O. 03 – Tenisové ihrisko, 

 - S.O. 04 – Multifunkčné ihrisko (trávnaté ihrisko), 

 - S.O. 05 – Workoutové ihrisko + detské ihrisko + lavičky a sadové úpravy, 

 - S.O. 06 – Korčuliarska dráha, 

 - S.O. 07 – Elektrická prípojka NN, 

 - S.O. 08 – Plynová STL prípojka, 

 - S.O. 09 – Vodovodná prípojka, 

 - S.O. 10 – Kanalizačná prípojka, 

 - S.O. 11 – Spevnené plochy + parkovisko, 

 - S.O. 12 – Dažďová kanalizácia,  

 - S.O. 13 – Vonkajšie NN rozvody a osvetlenie, 

 - S.O. 14 – Most, 

 

       2.  poveruje  

 a) starostu obce na základe vypracovanej predpokladanej hodnoty zákazky v sume 60158,45 
 eur bez DPH na uvedené projektové  práce a inžinierske služby, zabezpečiť proces 

 verejného obstarávania, vypracovať kúpnu zmluvu  s úspešným uchádzačom, zapracovať 

 náklady spojene s budúcim obstarávaním projektovej dokumentácie do rozpočtu obce 

 Kotešová z  rezervného fondu po jeho schválení v rámci  Záverečného účtu obce Kotešová 

 ako kapitálový výdavok na rok 2021  a predložiť  poslancom  na  schválenie  na najbližšie 

 zasadnutie OZ v Kotešovej.  
    

 



Uznesenie č. 22/2021 

Odpredaj nákladného motorového vozidla  TATRA 805, ev. č. BY581AH  

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  

 

     1.   schvaľuje 

 a) odpredaj  majetku – nákladné motorové vozidlo TATRA 805, ev. č. BY581AH, vo  

           vlastníctve obce Kotešová, za účelom odpredaja konkrétnemu uchádzačovi.  

 

     2.    určuje  

 a) V súlade § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku  obcí k odpredaju nákladného 

 motorové vozidlo TATRA 805, ev. č. BY581AH, určuje Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  

 na základe vypracovaného odborného vyjadrenia spoločnosti NALIA, s.r.o., Tomášikova 

 16550/3, 821 01  Bratislava, vypracoval Ing. Štefan Stanko, zostatkovú hodnotu 

 uvedeného motorového vozidla na odpredaj, v minimálnej výške 3000.-€ (slovom: 

 tritisíc eur),  v rátane poplatku za odborné vyjadrenie. 

 

     3.   poveruje 

           a) starostu obce vyhlásiť výzvu, ktorá bude uverejnená na stránke obce, na úradnej tabuli 

 a v miestnom rozhlase za účelom predloženia ponúk potencionálnych uchádzačov. 

 Potencionálni uchádzači svoj finančný návrh zašlú listom v zalepenej obálke na adresu Obec 

 Kotešová, 013 61 Kotešová č. 325 s označením „Ponuka na kúpu nákladného motorového  

           vozidlo TATRA 805, ev. č. BY581AH –Neotvárať“ do 30. 4. 2021, alebo emailom na email: 

 starosta@kotesova.info,  ocukotesova@kotesova.info . V uvedenej  cenovej ponuke 

 bude uvedená navrhovaná cena v rátane max. možnej navrhovanej kúpnej ceny zo strany 

 uchádzača za uvedené vozidlo. Obhliadku uvedeného motorového vozidla je možné urobiť po 

 dohode s pracovníkmi Obecného úradu v Kotešovej. V prípade viacerých ponúk bude 

 vyhodnotená tá ponuka, ktorá bude z ekonomického hľadiska najvýhodnejšia a najvyššia pre 

 obec. V prípade, ak bude viac rovnakých cenových ponúk, starosta obce určí komisiu 

 z poslancov obecného zastupiteľstva a predvolajú sa záujemcovia o kúpu uvedeného 

 vozidla z dôvodu rokovacieho konania, za účelom licitácie najvyššej možnej ceny. V prípade, 

 ak sa nikto neprihlási o kúpu uvedeného motorového vozidla, uskutoční sa jeho prevod 

 priamym odpredajom. Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej poveruje starostu obce zabezpečiť 

 odpredaj uvedeného motorového vozidla. 

 

 

Uznesenie č. 23 /2021 

Informatívna správa k projektu „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci 

Kotešová“ 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 

1. berie na vedomie 

 a) Informatívnu správu k projektu „ Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Kotešová“  

 

      2.  súhlasí  

 a) s pokračovaním systému riadeného ovládania svetiel verejného osvetlenia v obci Kotešová 

 po skončení záručnej doby dňom 21. 6. 2021, na základe budúcej zmluvy s odborne spôsobilou 

 právnickou osobou, ktorá bude zabezpečovať servis riadiacich jednotiek a verejného osvetlenia 

 podľa podmienok obce Kotešová,  

mailto:starosta@kotesova.info
mailto:ocukotesova@kotesova.info


 

      3.   poveruje  

 a) starostu obce Kotešová vypracovať a podpísať servisnú zmluvu na 5 rokov s budúcou 

 právnickou osobou a informovať poslancov OZ na najbližšom zasadnutí OZ, 

 

 b) starostu obce zapracovať finančné prostriedky z bežných výdavkov na prevádzku verejného 

 osvetlenia na základe podpísanej servisnej zmluvy do rozpočtu obce Kotešová v roku 2021. 

 

 

Uznesenie č. 24 /2021 

Kúpa informačného panelu pre meranie rýchlosti do obce Kotešová 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 

1. schvaľuje 

 a) Kúpu informačného panela pre meranie rýchlosti vozidiel do obce Kotešová v celkovej 

 hodnote 1950.-€ v rátane DPH a montáže u vedeného merača rýchlosti  

 

 b) umiestnenie uvedeného merača rýchlosti ku predajni Koruna na ceste II/541 v miestnej časti 

 Kotešová – Buková smerom od obce Veľké Rovné.  

 

      2.  poveruje  

 a) starostu obce zapracovať finančné prostriedky na kúpu informačného panela pre meranie 

 rýchlosti vozidiel  ako kapitálový výdavok do rozpočtu obce Kotešová v roku 2021. 

 

 

 

 

V Kotešovej 5. 3. 2021 

                  

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

starosta obce 

 

 

 

 

Vyvesené na úradnej tabuli dňa     10. 3. 2021 

Zvesené z úradnej tabule dňa     ............  2021 

 


