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UZNESENIA č. 21 – 33/2018 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotešovej, 

konaného dňa 18. 5. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 21 /2018 

Schválenie programu zasadnutia OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  

1. schvaľuje 

a) program zasadnutia OZ   

b) zloženie návrhovej komisie  

Uznesenie č. 22/2018 

Kontrola plnenia uznesení 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

1. berie na vedomie 

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

 Uznesenie č. 23 /2018 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  

1. schvaľuje 

a) doplniť do plánu kontrolnej činnosti kontrolu hospodárenia rozpočtovej organizácie obce 

Kotešová – ZŠ s MŠ Kotešová z dôrazom na použitie finančných prostriedkov. 

b)   plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2018 v rátane 

doplneného bodu. 

      2.   poveruje 

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

2018 

Uznesenie č. 24/2018 

Záverečný účet obce Kotešová za rok 2017, Stanovisko hlavného kontrolóra obce 

k záverečnému účtu obce Kotešová za rok 2017 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  

1. berie na vedomie 

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

2017 

2. schvaľuje 

a) záverečný účet a celoročné hospodárenie obce Kotešová za rok 2017 bez výhrad 

b) použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 

27003,55 € 

c) použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na krytie  kapitálových výdavkov 

v roku 2018 a to vo výške 27003,55.-€ na doasfaltovanie miestnych komunikácii 

a obecných plôch v obci Kotešová. 

Uznesenie č. 25/2018 

Výročná správa obce Kotešová za rok 2017, Audit 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 



1. berie na vedomie 

a) Audit účtovnej uzávierky vykonaný audítorom za rok 2017 

b) Výročnú správu obce Kotešová za rok 2017 

Uznesenie č. 26/2018 

Rozpočtové opatrenie starostu obce Kotešová  č. 2/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  

1.   berie na vedomie   

a) rozpočtové opatrenie starostu obce Kotešová č. 2/2018  

Uznesenie č. 27/2018 

Rozpočtové opatrenie obce Kotešová  č. 3/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  

1.   schvaľuje    

a) rozpočtové opatrenie obce Kotešová č. 3/2018  

Uznesenie č. 28 /2018 

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 300,- € za obdobie od 1. 1. 2018 do 

31. 5. 2018.  

Uznesenie č. 29 /2018 

Všeobecné záväzné nariadenie obce Kotešová 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) pozmeňujúce návrhy poslancov OZ: 

1/ v § 3, bod 1, písm. g) a v prílohe číslo 1 k VZN č. 2/2018 - §3, ods. 3 sa dotácia na rok 

2018 z rozpočtu obce Kotešová na mzdy a prevádzku na dieťa v rámci originálnych 

kompetencii v položke Bežná správa a údržba navyšuje na sumu 3505.-€ a celková dotácia 

bude vo výške 194500.-€. 

2/ v § 3, bod 2 sa dopĺňa v texte „na úrovni záväzného ukazovateľa, ktorý nesmie klesnúť 

pod 116500.-€ v rátane vlastných príjmov rozhodnutím starostu.“ 

3/ v § 5, bod 2 sa mení pomer nákladov na úhradu fixných nákladov na správu a údržbu 

budov v rámci preneseného výkonu štátnej správy a originálnych kompetencii podľa pomeru 

žiakov – nositeľov príjmu, na rok 2018 v pomere  (183/55) 3:1 

 

b) Všeobecné záväzné nariadenie obce Kotešová 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 v rátane pozmeňujúcich návrhov ako 

celok.  

 



c) poveruje starostu obce zapracovať rozdiel navýšenia finančných prostriedkov z bežných 

výdavkov vo výške 6500.-€ v zmysle VZN o dotácii do rozpočtu obce v rámci rozpočtového 

opatrenia č. 4/2018. 

Uznesenie č. 30 /2018 

Doasfaltovanie miestnych komunikácii a obecných plôch v obci Kotešová 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  

1.   schvaľuje: 

a) asfaltovanie miestnych komunikácii a obecných plôch na rok 2018 podľa 

predloženého návrhu starostu obce. 

Uznesenie č. 31/2018 

Prenájom pozemkov Urbárskemu spolku,  pozemkové spoločenstvo Veľká Kotešová, 013 61 

Kotešová 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

                  1.   schvaľuje  

            a) prenájom  časti nehnuteľného  majetku a ich podiely vedeného na: 

 LV č. 1639,  parc. E-KN č.1338, trvale trávnaté porasty o výmere 11682 m
2
, (podiel 

225/3600 - 730 m
2
),  

 LV č. 1116,  parc. E-KN č.1349, trvale trávnaté porasty o výmere 687 m
2
, (podiel 

75/900 - 57 m
2
),  

 LV č. 1116,  parc. E-KN č.1355, trvale trávnaté porasty o výmere 4179 m
2
, (podiel 

75/900 - 348 m
2
),  

 LV č. 1117,  parc. E-KN č.550, trvale trávnaté porasty o výmere 2322 m
2
, (podiel 

225/3600 - 145 m
2
),  

 LV č. 1347,  parc. E-KN č.758, trvale trávnaté porasty o výmere 1928 m
2
, (podiel 

75/1800 - 80 m
2
),  

 LV č. 1348,  parc. E-KN č.733, trvale trávnaté porasty o výmere 1436 m
2
, (podiel 

75/2400 - 45 m
2
),  

 LV č. 1348,  parc. E-KN č.760, orná pôda o výmere 6981 m
2
, (podiel 75/2400 - 218 

m
2
),  

 LV č. 1392,  parc. E-KN č.737, orná pôda o výmere 1700 m
2
, (podiel 125/275 - 772 

m
2
),  

 LV č. 1696,  parc. E-KN č.1305, trvale trávnaté porasty o výmere 2436 m
2
, (podiel 

75/2400 - 76 m
2
),  

 LV č. 2895,  parc. E-KN č.1351, trvale trávnaté porasty o výmere 2719 m
2
, (podiel 

75/2400 - 85 m
2
),  

Celková výmera je 2556 m
2
. 

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  a 

v zmysle §-u 11, Všeobecne záväzného nariadenie obce Kotešová č. 6/2015 o odpredaji, zámene 

a nájme nehnuteľného majetku v obci Kotešová Urbárskemu spolku, pozemkové spoločenstvo 

Veľká Kotešová, 013 61 Kotešová. Prípad hodný osobitného zreteľa je v tom, že uvedený 

urbársky spolok sa o uvedené parcely dlhodobo riadne staral, užíval ich ako svoje, až pri 

riadnom zameraní sa zistilo, že  sa jedná o parcele a ich časti podielov, evidované na obec 

Kotešová. Prenájom hore uvedených parciel sa schvaľuje na dobu neurčitú 

  

 b) prenájom parciel je stanovený na sumu 2,74.-€ ročne za uvedenú výmeru. 

   

Uznesenie č. 31/2018 

Žiadosti občanov: Zámer odpredať časť pozemku – Ing. Pavol Puškár, Ševčenkova 20, 851 01 

Bratislava 



Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

       

            1.   schvaľuje  

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

57 m
2 

 z nehnuteľnosti – parc. E-KN č. 2488, orná pôda o výmere 706 m
2
,  

 

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  nehnuteľnosť E-KN č. 2488, orná 

pôda o výmere 57 m
2
, kupujúcim Ing. Pavol Puškár a manž. Silvia Puškárová, obaja trvale 

bytom Ševčenkova 20, 851 01 Bratislava do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 

v podiele 1/1, na základe spracovaného geometrického plánu  na náklady žiadateľky, ktorý 

bude objednaný po prijatí uznesenia a predložený na ďalšie rokovanie OZ. 

 

     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.    

      

     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. 32 /2018 

Dokumentácia bezpečnostných opatrení na ochranu osobných údajov  

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  

 

1.   Berie na vedomie:  

a) Dokumentáciu bezpečnostných opatrení na ochranu osobných údajov pri ich spracovaní 

prevádzkovateľom obcou Kotešová.  

Uznesenie č. 33 /2018 

Spolupráca medzi obcou Kotešová a Žilinským samosprávnym krajom, v súvislosti 

s realizáciou projektu – Kruhový objazd v obci Kotešová 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  

1.   schvaľuje: 

a) zámer zrealizovať v obci Kotešová kruhový objazd na križovatke ciest II/507 a II/541 

v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom v období rokov 2018 – 2020. 

      2.  poveruje: 

 a) starostu obce Kotešová rokovaním so Žilinským samosprávnym krajom o budúcom 

 postupe a spolufinancovaní projektu vybudovania kruhového objazdu v obci Kotešová. 

 

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

                PhDr. Mgr. Peter Mozolík 

                                                                                      starosta obce 


