
ZÁPISNICA č. 6/2014 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotešovej,  konaného dňa 31.10.2014 

 

Prítomní: viď priloženú prezenčnú listinu, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto  zápisnice 

 

Program:  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Schválenie programu rokovania OZ 

5. Kontrola plnenia uznesení 

6. Konsolidovaná uzávierka a audit ku  konsolidovanej uzávierke 

vykonaný audítorom za rok 2013 

7. Monitorovacia správa k plneniu rozpočtu obce Kotešová za I. polrok 

2014 

8. Rozpočtové opatrenie starostu obce Kotešová č. 4/2014 

9. Rozpočtové opatrenie starostu obce Kotešová č. 5/2014 

10. Programový rozpočet obce Kotešová na roky 2015 - 2017 

11. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2015 

12.  Všeobecne záväzné nariadenie obce Kotešová č. 1/2014 – „Dočasné 

obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody v čase jej nedostatku 

a spôsob náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania 

odpadových vôd v obci Kotešová“ 

13.  Všeobecne záväzné nariadenie obce Kotešová č. 2/2014 – „O trhovom 

poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 

trhovom mieste na území obce Kotešová“ 

14. Rôzne 

15. Diskusia 

16. Návrh na uznesenie 

17. Záver 

 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

 

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Kotešovej otvoril PhDr. Mgr. Peter Mozolík – 

starosta obce, ktorý privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva, Pani  Mgr. 

Máriu Mihokovú - riaditeľku ZŠ a MŠ v Kotešovej a hlavnú kontrolórku obce p. Jozefu 

Šipkovú.  Rokovanie obecného zastupiteľstva viedol starosta obce. 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Starosta obce PhDr. Peter Mozolík určil za zapisovateľku Lýdiu Frolovú. Za overovateľov 

zápisnice určil poslancov  Jozefa Rybárika a Jána Tichého. 

 

3. Voľba návrhovej komisie 

 

Do návrhovej  komisie  starosta  obce navrhol poslankyňu Ing. Elenu Šutekovú a Milana 

Chrásta. Obecné zastupiteľstvo  schválilo návrh na zloženie návrhovej komisie. 

 



Hlasovanie: 

 

za:        8             proti:                 0               zdržali sa:      0 

 

 

4. Schválenie programu rokovania 

 

Starosta obce predniesol poslancom OZ návrh programu rokovania obecného 

zastupiteľstva a zároveň doplnil ďalší bod programu Rozpočtové opatrenie č. 6/2014 za 

bod č. 9 a žiadosť Základnej školy s materskou školou v Kotešovej o navýšenie mzdových 

prostriedkov pre školy za bod 10. Ostatné body programu sa posúvajú. Vyzval poslancov 

OZ na predloženie ďalších návrhov na  doplnenie alebo zmenu programu. Keďže neboli 

prednesené žiadne doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy k programu rokovania zo strany 

poslancov, starosta obce dal hlasovať o schválení programu zasadnutia OZ ako celku 

vrátane doplnení. 

 

 

Hlasovanie:  

   

za:         8             proti:           0           zdržali sa:       0 

 

 

5. Kontrola plnenia uznesení 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ o plnení jednotlivých uznesení 

z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva a konštatoval, že všetky uznesenia 

boli splnené. Informáciu o plnení uznesení zobralo obecné zastupiteľstvo  na vedomie.  

 

 

6. Konsolidovaná uzávierka a audit ku konsolidovanej uzávierke vykonaný audítorom 

za rok 2013 

 

Starosta obce oznámil poslancom obecného zastupiteľstva, že v auguste 2014 bol 

vykonaný audit  ku konsolidovanej účtovnej uzávierke obce Kotešová audítorom Ing. 

Tiborom Bátorym. Audítor ku konsolidovanej účtovnej uzávierke konštatoval, že 

poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej 

situácie obce Kotešová k 31. decembru 2013 a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky 

za rok končiaci k uvedenému dátumu sú v súlade so zákonom o účtovníctve. Poslanci OZ 

Správu o audite konsolidovanej účtovnej uzávierky  zobrali na vedomie. 

 

 

Hlasovanie: 

 

       za:        8                proti:         0                 zdržali sa:      0 

 

7. Monitorovacia správa k plneniu rozpočtu obce Kotešová za I. polrok 2014 

 

Monitorovaciu správu plnenia programového rozpočtu vypracovala Daniela Hozáková.  

Správa hodnotí plnenie programového rozpočtu. Obsahuje 9 programov: 1. Plánovanie, 

manažment a kontrola, 2. Interné služby obce, 3. Služby občanom, 4. Odpadové 



hospodárstvo, 5. Pozemné komunikácie, 6. Vzdelávanie, 7. Kultúra a šport, 8. Sociálne 

služby a 9. Rozvojové projekty. Jednotlivé programy sú rozčlenené do  podprogramov, 

v ktorých sú špecifikované zámery a výsledky v konkrétnych oblastiach programu 

k 30.06.2014. 7. Monitorovaciu správu k plneniu rozpočtu obce Kotešová za I. polrok 

2014 poslanci OZ vzali na vedomie. 

 

Hlasovanie: 

 

       za:            8            proti:         0                 zdržali sa:      0 

 

 

8. Rozpočtové opatrenie starostu obce Kotešová č. 4/2014 

 

Daniela Hozáková pracovníčka obce oboznámila poslancov s rozpočtovým opatrením č. 

4/2014. Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej schválilo dňa 29.11. 2013 uznesením č. 

54/2013 rozpočet na rok 2014, ktorý bol zostavený ako prebytkový v príjmovej časti vo 

výške 905 842 € a vo výdavkovej časti vo výške 905 046 € s prebytkom 796.- €. 

Rozpočtovým opatrením č. 4/2014 dochádza k zmenám ako na strane  príjmovej tak aj 

výdavkovej časti rozpočtu a to  zapracovaním  čiastok v príjmoch a výdavkoch  

finančných prostriedkov  poukázaných z recyklačného fondu,  následné čerpanie tejto 

dotácie a z odpredaja majetku. Ďalej definuje zmeny rozpočtu navýšením, príp. znížením 

výšky pôvodne rozpočtovaných finančných prostriedkov.  Plánované rozpočtové príjmy 

v roku 2014 vo výške 960 208,23 € boli upravené na 992 266,22 €, plánované rozpočtové 

výdavky vo výške 959 457,77 € boli upravené na 990 976,39 €. Rozpočet po 4. zmene  

rozpočtu v roku 2014 zostáva prebytkový vo výške 1 289,83 €. Rozpočtové opatrenie bolo 

schválené starostom obce dňa  28.08.2014. Poslanci obecného zastupiteľstva  ho vzali na 

vedomie. 

 

Hlasovanie: 

 

       za:          8              proti:           0               zdržali sa:      0 

 

 

9. Rozpočtové opatrenie starostu obce Kotešová č. 5/2014 

 

Daniela Hozáková pracovníčka obce oboznámila poslancov s rozpočtovým opatrením č. 

4/2014. Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej schválilo dňa 29.11. 2013 uznesením č. 

54/2013 rozpočet na rok 2014, ktorý bol zostavený ako prebytkový v príjmovej časti vo 

výške 905 842 € a vo výdavkovej časti vo výške 905 046 € s prebytkom 796.- €. 

Rozpočtovým opatrením č. 5/2014 dochádza k zmenám ako na strane  príjmovej tak aj 

výdavkovej časti rozpočtu a to  zapracovaním  čiastok v príjmoch a výdavkoch  

finančných prostriedkov  poukázaných zo štátneho rozpočtu (dotácia na ÚP) a následné 

čerpanie  dotácie. Ďalej definuje zmeny rozpočtu navýšením, príp. znížením výšky 

pôvodne rozpočtovaných finančných prostriedkov.  Plánované rozpočtové príjmy v roku 

2014 vo výške 960 208,23 € boli upravené na 995 146,22 €, plánované rozpočtové 

výdavky vo výške 959 457,77 € boli upravené na 993 856,39 €. Rozpočet po 5. zmene  

rozpočtu v roku 2014 zostáva prebytkový vo výške 1 289,83 €. Rozpočtové opatrenie 

bolo schválené starostom obce dňa  12.09.2014. Poslanci obecného zastupiteľstva  ho 

vzali na vedomie. 

 



Hlasovanie: 

 

       za:            8            proti:            0              zdržali sa:      0 

 

 

10. Rozpočtové opatrenie starostu obce Kotešová č. 6/2014 

 

Daniela Hozáková pracovníčka obce oboznámila poslancov s rozpočtovým opatrením č. 

4/2014. Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej schválilo dňa 29.11. 2013 uznesením č. 

54/2013 rozpočet na rok 2014, ktorý bol zostavený ako prebytkový v príjmovej časti vo 

výške 905 842 € a vo výdavkovej časti vo výške 905 046 € s prebytkom 796.- €. 

Rozpočtovým opatrením č. 4/2014 dochádza k zmenám ako na strane  príjmovej tak aj 

výdavkovej časti rozpočtu a to  zapracovaním  čiastok v príjmoch a výdavkoch  

finančných prostriedkov  poukázaných zo štátneho rozpočtu a následné čerpanie týchto 

dotácií – dotácia na voľby, rekonštrukciu domu smútku .  Ďalej definuje zmeny rozpočtu 

navýšením, príp. znížením výšky pôvodne rozpočtovaných finančných prostriedkov – 

dotácia na povodne – zníženie pôvodne plánovaných príjmov a výdavkov.  Plánované 

rozpočtové príjmy v roku 2014 vo výške 960 208,23 € boli upravené na 1 008 568,61 €, 

plánované rozpočtové výdavky vo výške 959 457,77 € boli upravené na 994 806,78 €. 

Rozpočet po 6. zmene  rozpočtu v roku 2014 zostáva prebytkový vo výške 13 761,83 €. 

Rozpočtové opatrenie bolo schválené starostom obce dňa  15.10.2014. Poslanci obecného 

zastupiteľstva  ho vzali na vedomie. 

 

Hlasovanie: 

 

       za:           8             proti:             0             zdržali sa:      0 

 

 

11. Žiadosť základnej školy s materskou školou v Kotešovej o navýšenie finančných 

prostriedkov. 

 

Základná škola s materskou školou v Kotešovej v zastúpení riaditeľkou Mgr. Máriou 

Mihokovou podala žiadosť o navýšenie mzdových prostriedkov z dôvodu vyplatenia 

odstupného zamestnankyni materskej školy pri odchode do dôchodku. Vzhľadom na to, že 

obecné zastupiteľstvo na tomto zasadnutí schvaľuje nový rozpočet a každá zmena musí 

byť pred schválením zverejnená po dobu 15 dní, nie je možné na tomto zasadnutí 

o žiadosti rozhodnúť. Poslanci OZ sa zhodli, že je potrebné nájsť spoločnú koncepciu a 

rovnako škola ako aj obec budú hľadať rezervu na pokrytie tohto výdavku. Obec na 

základe najbližšieho príjmu z podielových daní a škola po analýze stavu čerpania 

a predpokladaných výdavkov. 

 

12. Programový rozpočet obce  

 

P. Daniela Hozáková, pracovníčka obce, podrobne oboznámila poslancov OZ 

s Programovým rozpočtom obce Kotešová na roky 2015 – 2017. Tento rozpočet rozdeľuje 

výdavky obce medzi jednotlivé programy a ich podprogramy. Je  zameraný na prezentáciu 

detailných informácií o jednotlivých druhoch výdavkov, zohľadňuje povinnosť spracovať 

rozpočet – rozdelenie príjmov a výdavkov podľa funkčnej, ekonomickej a rozpočtovej 

klasifikácie. V jednotlivých kapitolách rozviedla predpokladané plnenie rozpočtu. 

Programový rozpočet na rok 2015 bol naplánovaný ako prebytkový vo výške 38,00 €.  



Finančná komisia tento rozpočet prerokovala na svojom zasadnutí a odporučila ho 

schváliť. Hlavná kontrolórka obce p. Jozefa Šipková predložila stanovisko k návrhu 

rozpočtu Obce Kotešová na rok 2015 a viacročného rozpočtu na roky 2015 – 2017. Toto 

stanovisko bolo vypracované v súlade s § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení, pričom vo svojom stanovisku skonštatovala, že Návrh programového 

rozpočtu bol spracovaný na základe predložených návrhov, ktoré boli spracované v súlade 

s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z.  o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. Pri spracovaní odborného stanoviska vychádzala 

z dvoch hľadísk a to zákonnosti predloženého návrhu a metodickej správnosti 

predloženého návrhu rozpočtu. Hlavná kontrolórka obce konštatovala, že návrh rozpočtu 

Obce Kotešová na rok 2015 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2015 – 2017 je 

spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, bol verejne 

sprístupnený spôsobom v obci obvyklým v zákonom stanovenej lehote. Na základe 

uvedených skutočností hlavná kontrolórka obce odporúča Obecnému zastupiteľstvu 

v Kotešovej predložený návrh rozpočtu na rok 2015 schváliť a návrh Programového 

rozpočtu na roky 2015 – 2017 zobrať na vedomie. 

 

Hlasovanie: 

 

za:          8              proti:           0         zdržali sa:        0                      

 

 

13. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2015 

 

Hlavná kontrolórka obce p. Jozefa Šipková predložila na schválenie obecnému 

zastupiteľstvu Plán kontrolnej činnosti obce na I. polrok 2015. Podrobne v ňom 

vymenovala základne úlohy hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2015 a obsah 

kontrolnej a ostatnej činnosti hlavnej kontrolórky obce. Poslanci obecného zastupiteľstva 

po prerokovaní predloženého materiálu Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

na I.  polrok 2015 schválili a zároveň poverili hlavnú kontrolórku vykonať kontroly 

v zmysle Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2015. 

 

Hlasovanie: 

 

za:          8               proti:            0              zdržali sa:      0 

 

 

14. Všeobecne záväzné nariadenie obce Kotešová č. 1/2014  - „Dočasné obmedzenie alebo 

zákaz užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a spôsob náhradného zásobovania 

vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd v obci Kotešová“ 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje spôsob užívania pitnej vody a spôsob 

náhradného zásobovania v čase jej nedostatku, resp. počas nepriaznivých klimatických 

podmienok alebo iného núdzového stavu. Poslanci obecného zastupiteľstva všeobecne 

záväzné nariadenie obce Kotešová č. 1/2014  - „Dočasné obmedzenie alebo zákaz 

užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a spôsob náhradného zásobovania vodou a 

náhradného odvádzania odpadových vôd v obci Kotešová“ hlasovaním schválili. 

 

 

 



Hlasovanie: 

 

      za:          8             proti:             0             zdržali sa:     0 

 

15. Všeobecne záväzné nariadenie obce Kotešová č. 2/2014 „O trhovom poriadku 

a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste na 

území obce Kotešová“ 
 

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky predaja a poskytovania služieb 

v obci Kotešová. Vymedzuje miesta predaja, spôsob a podmienky. Určuje druh tovaru 

a poskytovaných služieb. JUDr. Peter Maslovský podal poslanecký návrh na úpravu VZN  

- rozlíšenie sankcií pre právnické osoby a fyzické osoby. Na základe stanoviska 

Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Žilina sa VZN dopĺňa o bližšiu 

špecifikáciu potravinárskych výrobkov a doplnenie orgánov vykonávajúcich dozor. 

Poslanci obecného zastupiteľstva najskôr hlasovali o poslaneckom návrhu a doplnených 

zmenách.  

 

Hlasovanie:  

 

      za:          8              proti:           0                zdržali sa:   0 

    

Následne poslanci obecného zastupiteľstva schválili Všeobecne záväzné nariadenie obce 

Kotešová č. 2/2014 „O trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a 

poskytovania služieb na trhovom mieste na území obce Kotešová“ ako celok vrátanie 

doplnenia a zmien. 

 

 

Hlasovanie:  

 

      za:          8              proti:           0                zdržali sa:   0 

    

 

16. Rôzne 

 

 

a) Žiadosti občanov – Ing. Simona Žilinčárová, 013 61 Kotešová 257 

 

 

Ing. Simona Žilinčárova žiada obec o odkúpenie časti obecného pozemku parc. C-KN č. 

95/11 o výmere 22 m² z dôvodu, že časť parcely je súčasťou dvora a záhrady. Poslanci 

obecného zastupiteľstva k tejto žiadosti zaujali nasledovné stanovisko. Na mieste bude 

vykonaná opätovná obhliadka za účasti stavebnej komisie a poslancov obecného 

zastupiteľstva. Poslanci OZ rozhodnú na ďalšom zasadnutí  pričom do úvahy budú brať 

záver z obhliadky, predpoklad zneškodnenia existujúcej ČOV, verejný záujem a všetky 

ďalšie skutočnosti, resp. následky odpredaja uvedenej parcely. 

 

 

b) Dominik Vlčák a manželka Alena – žiadosť o predĺženie nájmu RD súp. č. 432 

 



Obec Kotešová ako správca majetku maloletého Jozefa Weizera má povinnosť 

každoročne podávať správu o majetku maloletého Okresnému súdu Žilina. Zmluva 

o prenájme nehnuteľnosti domu č. 432 je uzatvorená na obdobie jedného roka, preto sa 

poslanci obecného zastupiteľstva zaoberali žiadosťou Dominika Vlčáka a manželky 

Aleny o predĺženie nájmu rod. domu č. 432 a odsúhlasili predĺženie nájomnej zmluvy 

medzi Jozefom Weizerom, zastúpeným Obcou Kotešová a manželmi Vlčákovými na rok 

2015 za podmienok uvedených v zmluve bez navýšenia nájomného s termínom od 01. 

01. 2015 do 31. 12. 2015 za sumu 67,00  € mesačne. 

 

      Hlasovanie:  

 

       za:             8            proti:          0                 zdržali sa:      0 

 

 

c) Žiadosti občanov – Tomáš Hýll – Rivernet, 013 61 Kotešová 471 – zámer 

realizácie metropolitnej optickej siete v obci Kotešová na stĺpoch verejného 

osvetlenia a obecného rozhlasu 

 

 

Tomáš Hýll – Rivernet žiada obec Kotešová o prenájom stĺpov obecného rozhlasu za 

účelom realizácie optickej siete. Optickú sieť chcú realizovať na vlastné náklady. Sieť by 

mala slúžiť na pripojenie do siete internetu, na šírenie digitálnej televízie 

a prevádzkovanie kamerového systému, ktorý sú ochotný bezplatne obci poskytnúť. 

Poslanci obecného zastupiteľstva túto žiadosť prerokovali a odsúhlasili ju za podmienky 

poskytnutia bezplatného kamerového systému pre obec, vrátane technickej podpory. 

 

 

      Hlasovanie:  

 

       za:             8            proti:             0              zdržali sa:      0 

 

 

d) Zabezpečenie volieb prísediacich Okresného súdu v Žilina 
 

 

Okresný súd Žilina požiadal obec Kotešová o zabezpečenie volieb prísediacich Okresného 

súdu Žilina v zmysle zákona č. 385/200 Z. z. o sudcoch a prísediacich v platnom znení. 

Podľa § 140 Zákona č. 385/2000 Z. z. prísediacich volia obecné zastupiteľstvá v obvode 

príslušného súdu z kandidátov z radov občanov, ktorí majú trvalý pobyt alebo pracujú 

v obvode súdu. Starosta obce navrhol za kandidáta do volieb prísediacich Okresného súdu 

Žilina Ing. Jozefa Hlavoňa, bytom Kotešová č. 134 a zároveň vyzval poslancov, aby 

predniesli ďalšie návrhy. Poslanci súhlasili s návrhom starostu obce, žiadne ďalšie návrhy 

nemali a zvolili Ing. Jozefa Hlavoňa za prísediaceho na Okresný súd v Žiline. 

 

 

 

      Hlasovanie:  

 

       za:          7               proti:              0             zdržali sa:      1 

 



e) Vyradenie zmarených investícií z minulosti v obci Kotešová 

 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ, že v minulosti pripravované projekty, ktoré sa 

nikdy nezrealizovali, sú stále vedené v majetku obce na položke „obstaranie majetku“. 

Tieto investície nemá význam naďalej evidovať ako majetok nakoľko ich realizácia je už 

bezpredmetná a je potrebné ich z majetku obce vyradiť. Ide o uhradené projektové 

dokumentácie na tieto projekty: Projekt komunikácie z r. 2008 vo výške 1327,76 €, 

Projekt Probis – výstavba telocvične z roku 2008 vo výške 1991,65€, Optický kábel 

v obci Kotešová z roku 2009 vo výške 5925,13 € a Verejné osvetlenie z roku 2010 vo 

výške 692,70 €. Poslanci obecného zastupiteľstva v Kotešovej vyradenie zmarených 

investícií schválili. 

 

 

      Hlasovanie:  

 

       za:             8            proti:             0              zdržali sa:      0 

 

 

f) Určenie správneho poplatku za vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie 

miestnych komunikácií 

 

Obec Kotešová je v zmysle sadzobníka, ktorý je prílohou zákona č. 145/1995 Z. z. 

o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov povinná vyberať správny poplatok 

za zvláštne užívanie komunikácií -  vydanie rozkopového povolenia vo výške 80,00 €. 

V zmysle položky 82 tohto sadzobníka môže obec tento poplatok znížiť. Navrhnuté 

zníženie  poplatku je na sumu 10,00 € pre fyzické osoby – občanov s trvalým pobytom 

v obci Kotešová. Pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov zostáva poplatok vo 

výške 80,00 €. Poslanci obecného zastupiteľstva schválili určenie poplatku tak ako je 

uvedené. 

 

 

      Hlasovanie:  

 

       za:            8             proti:           0                zdržali sa:      0 

 

 

17. Diskusia 

 

a) Starosta obce poďakoval poslancom obecného zastupiteľstva za ich  prácu počas 

celého volebného obdobia, podporu a vzájomnú spoluprácu. 

 

b) Mgr. Mária Mihoková riaditeľka Základnej školy s materskou školou v Kotešovej tiež 

poďakovala starostovi obce a poslancom za spoluprácu a ich záujem pomáhať škole. 

 

c) Poslanec Jozef Rybárik sa informoval ohľadne výkopových prác kanalizácie a úprave 

ciest po rozkopaní. Starosta obce mu podal vysvetlenie ako prebiehajú uvedené práce, 

vrátane porúch a komplikácií, ktoré vznikli na niektorých úsekoch. 

 

 



18. Návrh na uznesenie 

 

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Milan Chrást. Poslanci  

obecného   zastupiteľstva  schválili   návrh   na   uznesenie,  z  ktorého vyplývajú 

jednotlivé   Uznesenia obecného zastupiteľstva v Kotešovej. 

 

13. Záver 

 

Nakoľko boli všetky body programu vyčerpané a poslanci obecného zastupiteľstva nemali 

viac otázok a pripomienok, starosta obce poďakoval poslancom a ostatným prítomným za 

účasť a rokovanie Obecného zastupiteľstva v Kotešovej vyhlásil za ukončené.  

 

 

 

 

 

 

V Kotešovej, 31. 10. 2014                                                  ................................................... 

                                                                                                PhDr. Mgr. Peter Mozolík 

                                                                                                         starosta obce 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

 

Jozef Rybárik                                                                     ..................................................... 

 

 

Ján Tichý                                                                             .................................................... 

                 

 

 

Zapisovateľka: 

 

Lýdia Frolová                                                                       ...................................................            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vyvesené: 05.11.2014 

Zvesené:   20.11.2014                                              


