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UZNESENIA č. 43 - 54 /2012 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotešovej, 

konaného dňa 23. novembra 2012 
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Uznesenie č. 43/2012 

Schválenie programu zasadnutia OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  

1. schvaľuje 

a) program zasadnutia OZ   

b) zloženie návrhovej komisie  

 

 

Uznesenie č. 44/2012 

Kontrola plnenia uznesení 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

    1.     berie na vedomie 

            a) stanovisko starostu obce o stave  plnenia uznesení 

 

 

Uznesenie č. 45/2012  

Programový rozpočet obce Kotešová na roky 2013 - 2015 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

1.   berie na vedomie 

      a) odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu Programového   

          rozpočtu obce Kotešová na roky 2013 - 2015 

2. schvaľuje 

a) Programový rozpočet obce Kotešová na roky 2013 - 2015  

3. ukladá  

a) riaditeľke ZŠ s MŠ v Kotešovej Mgr. Márii Mihokovej spracovať analýzu 

príjmov a výdavkov rozpočtu školy za rok 2012 podľa jednotlivých stredísk 

a predložiť návrh  naplnenie príjmov a rozdelenia výdavkov rozpočtu na rok 

2013 v oblasti originálnych kompetencií s dôrazom na vyrovnanosť rozpočtu 

v termíne do 14. 12. 2012. 
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Uznesenie č. 46/2012 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2013 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

       1.  schvaľuje 

            a) návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2013 

       2.  poveruje 

 b) hlavnú kontrolórku   vykonať    kontroly   v zmysle  schváleného Plánu kontrolnej         

               činnosti na 1. polrok 2013 

 

Uznesenie č. 47/2012 

Správa  NKÚ SR o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a 

nakladaním s majetkom v obci Kotešová 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  

 

       1.  konštatuje, že  

 

a) bola predložená a následne prerokovaná Správa NKÚ SR o výsledku kontroly 

hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v obci 

Kotešová  

b) poslanci obecného zastupiteľstva boli oboznámení s výsledkami kontroly,  ako aj o 

prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z kontroly  

 

 2.  berie na vedomie  

 

a) Správu NKÚ SR o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a 

nakladania s majetkom v obci Kotešová  a prijaté opatrenia starostu obce  na 

odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z protokolu  

 

 3.  ukladá 

 

a) Zabezpečiť    splnenie    prijatých    opatrení na odstránenie      nedostatkov  z 

protokolu o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a 

nakladania s majetkom v obci Kotešová 

 

Uznesenie č. 48/2012 

Žiadosti občanov – Irena Brňáková, Kotešová 467 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

           1.   ruší  

a) uznesenie č. 30/2012 
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           2.   schvaľuje 

a) prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to parc.  C-KN  č. 819/3 – trávnatá  

plocha o výmere 14 m²,  č. 804/4 – zastavaná plocha o výmere 37 m²,  č. 805/4 

– záhrady o výmere 3 m², č. 805/7 – záhrady o výmere 35 m², č. 805/6 – 

záhrady o výmere 3 m², č. 805/2 – záhrady o výmere 291 m², 804/5 – zastavaná 

plocha o výmere 255 m², spolu o  celkovej výmere 638 m² 

        

b) odpredaj uvedených parciel o výmere:                   

                       č. 819/3 – trávnatá plocha         14 m²   x    2,00 €  

           č. 804/4 – zastavaná plocha      37 m
2
   x    2,00 € 

           č. 805/4 – záhrady                       3 m²   x    2,00 € 

           č. 805/7 – záhrady                     35 m²   x    2,00 € 

           č. 805/6 – záhrady                       3 m²   x    2,00 € 

           č. 805/2 – záhrady                   291 m²   x  20,00 € 

           č. 804/5 – zastavaná plocha    255 m
2
   x  20,00 €    

za celkovú cenu 11 104,00 €, 3/5 väčšinou  všetkých poslancov p. Irene 

Brňákovej, bytom Kotešová 477, čo   je v súlade  s § 3 a  § 4 ods. 2 VZN č. 

5/2008 o odpredaji  nehnuteľnosti  majetku  obce, ako prípad hodný osobitného 

zreteľa, v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e) zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obce, 

z dôvodu,  že  tieto pozemky vo vlastníctve obce sú v susedstve  ich  rodinného  

domu,  v  minulosti tieto  nehnuteľnosti  využívali a prejavili záujem si ich 

kúpiť  a obec  nemá iný zámer s nimi nakladať.  Správny  poplatok pri podaní 

Návrhu na vklad do katastra nehnuteľností znáša kupujúci. 

 

Uznesenie č. 49/2012 

Vysporiadanie pozemku pri Základnej škole s materskou školou v Kotešovej 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  

1.  schvaľuje 

a) kúpu pozemku pri Základnej škole s materskou školou v Kotešovej parc. E-KN č. 

295 – záhrady o výmere 124 m², ktorá je evidovaná na LV č. 2249  

v spoluvlastníckom podiele ½ a parc. E-KN č. 296 – zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 88 m², evidovaná na LV č. 2249 v spoluvlastníckom podiele ½ celkovo 

o výmere 106 m² od p. Ireny Brňákovej, trv. bytom Kotešová 467 za cenu 2 

120,00 € (1m²/20,00 €) za účelom vysporiadania predmetnej parcely v okolí školy 

ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 

väčšina poslancov v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o 

majetku obce. Správny poplatok pri podaní Návrhu na vklad do katastra 

nehnuteľnosti znáša kupujúci. 

       2.  poveruje 

a) starostu obce vypracovaním kúpnej zmluvy medzi obcou Kotešová 

a predávajúcou a následne prevodom majetku na obec podaním návrhu na vklad 

do katastra nehnuteľností  na Správe katastra v Bytči. 
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Uznesenie č. 50/2012 

Doplnenie uznesenia č. 39/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

       1.     schvaľuje 

a) v súlade s článkom 5 ods. 1 písm. b) VZN č. 1/2010 Zásad hospodárenia 

s majetkom obce Kotešová prenájom pozemku parc. C-KN č. 638 o výmere 

1221m², evidovanej na LV č. 1 –  obec Kotešová za poplatok 5,00 € ročne na 

dobu neurčitú za účelom využitia na pestovanie zeleniny v okolí bytového domu 

č. 374 

 2.     poveruje 

b) starostu obce dopracovaním nájomnej zmluvy v zmysle schváleného uznesenia 

Obecného zastupiteľstva v Kotešovej 

Uznesenie č. 51/2012  

Doplnenie uznesenia č. 68/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

1.   schvaľuje 

a) v súlade s článkom 5 ods. 1 písm. b) VZN č. 1/2010 Zásad hospodárenia 

s majetkom obce Kotešová prenájom pozemku C-KN č. 646/1v kat. území obce 

Kotešová, evidovanom na LV č. 1 – obec Kotešová za účelom celoročného 

prístupu k vodomernej šachte, kde sú umiestnené vodomery pre jednotlivých 

vlastníkov bytového domu č. 374 a vlastníkov rodinných domov č. 376, 375, 623 

na dobu neurčitú za sumu 1,00 €. 

2.     poveruje 

b) starostu obce dopracovaním nájomnej zmluvy v zmysle schváleného uznesenia 

Obecného zastupiteľstva v Kotešovej 

 

Uznesenie č. 52/2012 

Žiadosti občanov – Dominik Vlčák a manželka Alena – predĺženie nájmu rod. 

domu č. 432 v obci Kotešová u maloletého Jozefa Veizera 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

       1.  schvaľuje 

a) predĺženie nájomnej zmluvy medzi Jozefom Veizerom, zastúpeným Obcou 

Kotešová a manželmi Dominikom a Alenou Vlčákovými na rok 2013 za 

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

2013 do 31. 12. 2013 
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Uznesenie č. 53/2012 

Žiadosť Slovenského zväzu telesne postihnutých o finančný príspevok 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

1. schvaľuje 

a) finančný príspevok Slovenskému zväzu telesne postihnutých ZO Bytča vo výške 

30,- €. 

    

Uznesenie č. 54/2012 

Informatívna správa o zmene výpožičnej doby a názvu knižnice 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

1. berie na vedomie 

a) informatívnu správu o zmene výpožičnej doby a názvu knižnice z Miestna ľudová 

knižnica Kotešová na Obecná knižnica Kotešová. 

  

 

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

                                    PhDr. Mgr. Peter Mozolík 

                                                                                                               starosta obce 
  


