
 

 

O B E C     K O T E Š O V Á 

                

 

 
 
 
 

UZNESENIA č. 36 - 44/2022 

 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotešovej, 

konaného dňa 19. augusta 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 36 /2022 

Schválenie programu zasadnutia OZ 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 

      1.  schvaľuje 

a) program zasadnutia OZ   

b) zloženie návrhovej komisie  

 

Uznesenie č. 37/2022 

Kontrola plnenia uznesení 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 

1. berie na vedomie 

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

  

Uznesenie č. 38/2022 

Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 5/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 

1. berie na vedomie 

 a) Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 5/2022 

 

 

Uznesenie č. 39/2022 

Rozpočtové opatrenie obce Kotešová č. 6/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 

1. schvaľuje 

a) preklasifikovanie časti kapitálových výdavkov v položke 717001 vo výške 20.000.-€ 

určených na výstavbu detského ihriska, schválené v návrhu Rozpočtu na rok 2022 

uznesením č. 70/2021 zo dňa 3. 12. 2022, ktoré boli plánované z prebytku bežného 

rozpočtu  z podielových daní z Ministerstva financií SR na rok 2022 ako kapitálové, 

ktoré však obec Kotešová aktulne potrebuje  na vykrytie potrieb v rámci bežných 

výdavkov a to vo výške  17080,83 €  a zvyšné vo výške 2.919,17 € zostanú 

v kategórii kapitálové výdavky.  

 

b) rozpočtové opatrenie obce Kotešová č. 6/2022, 

 

 

Uznesenie č. 40/2022 

Konsolidovaná výročná správa, audit ku konsolidovanej výročnej správe 

 



Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 

1. berie na vedomie 

 

            a) Konsolidovanú výročnú správu a audit konsolidovanej výročnej správy vykonaný    

                audítorom za rok 2021. 

  

 

Uznesenie č. 41/2022 

Monitorovacia správa za I. polrok 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 

1. berie na vedomie  

 

 a) Monitorovaciu správu za I. polrok 2021 

 

Uznesenie č. 42/2022 

Dodatok č. 1 ku Všeobecne záväznému nariadeniu obce Kotešová č. 2/2022 o výške mesačného 

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

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 

1. schvaľuje 

a) Dodatok č. 1 ku Všeobecne záväznému nariadeniu obce Kotešová č. 2/2022 o výške   

mesačného   príspevku  za  pobyt dieťaťa  materskej  škole, v  školskom  klube  detí 

a v centre voľného času. 

 

  

Uznesenie č. 43/2022 

Vyradenie traktorovej motorovej kosačky z majetku obce Kotešová 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  

 

     1.   schvaľuje:  

a) trvalú prebytočnosť majetku – kosačkový traktor TX 102 HYDRA, zakúpený obcou 

Kotešová dňa 11. 4. 2012 v majetku obce Kotešová, nakoľko sa jedná už o stav kosačkového 

traktora, ktorý si vzhľadom na dobu užívania obcou Kotešová vyžaduje opravu a obec 

Kotešová v súčasnosti vlastní dve kvalitnejšie traktorové kosačky, pričom oprava uvedeného 

traktora by bola zjavné nevýhodná na jeho ďalšie využívanie v obci Kotešová. 

 

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

traktor TX 102 HYDRA, zakúpený obcou Kotešová dňa 11. 4. 2012, za min. zostatkovú 

„šrotovú“ hodnotu na úrovni 200.- eur, ktorú určuje Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej týmto 

prijatým uznesením. 

 

c) Obec Kotešová vyhlási  výzvu, ktorá bude uverejnená na stránke obce, na úradnej tabuli 

a v miestnom rozhlase rokovacím konaním po predložení žiadosti uchádzačov o kúpu 

uvedeného kosačkového traktora TX 102, ktorú zašlú  v zalepenej obálke na adresu Obec 

Kotešová, 013 61 Kotešová č. 325  s označením „Ponuka na kúpu kosačkového traktora TX 



102 HYDRA –Netvárať“ do 30. 9. 2022. V uvedenej  cenovej ponuke bude uvedená 

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

za uvedenú kosačku. Ohliadku uvedenej kosačky 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  poslancov 

obecného zastupiteľstva a predvolajú sa záujemcovia o kúpu uvedeného kosačkového traktora 

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

nikto neprihlási o kúpu uvedeného kosačkového traktora, uskutoční sa jeho prevod 

 priamym odpredajom. Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej poveruje starostu obce zabezpečiť 

 odpredaj uvedeného kosačkového traktora. 

 

 

Uznesenie č. 44/2022 

Náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku starostovi obce 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 

        1.  konštatuje  

 a) že PhDr. Mgr. Petrovi Mozolíkovi, starostovi obce Kotešová zostava nevyčerpaná 

dovolenka v počte 22 dní, ktorú si nemôže vyčerpať ani do konca volebného obdobia do 29. 

10. 2022, pretože zabezpečuje neodkladné úlohy súvisiace s výkonom samosprávnej 

pôsobnosti obce, s výkonom prenesenej pôsobnosti štátnej správy, zabezpečuje potrebné 

materiály ku schváleným projektom a z dôvodu skončenia funkčného obdobia starostu pred 

skončením kalendárneho roka 2022 

 

        2. schvaľuje 

a) v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov poskytnutie PhDr. Mgr. 

Petrovi Mozolíkovi starostovi obce Kotešová, náhradu platu za 22 dní nevyčerpanej 

dovolenky.  

 

 

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

                PhDr. Mgr. Peter Mozolík 

                                                                                      starosta obce 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené dňa: 

Zvesené dňa: 

  

 


