
 

 

 

O B E C     K O T E Š O V Á 

                

 

 
 

 

UZNESENIA č. 1 - 14/2014 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotešovej, 

konaného dňa 14 februára 2014  

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 1/2014 

Schválenie programu zasadnutia OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  

1. schvaľuje 

a) program zasadnutia OZ   

b) zloženie návrhovej komisie  

 

Uznesenie č. 2/2014 

Kontrola plnenia uznesení 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

    1.     berie na vedomie 

            a) stanovisko starostu obce o stave  plnenia uznesení 

 

Uznesenie č. 3/2014 

Rozpočtové opatrenie obce Kotešová č. 4/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  

1. berie na vedomie     

a)  rozpočtové opatrenie obce Kotešová č. 4/2013 

 

Uznesenie č. 4/2014 

Rozpočtové opatrenie obce Kotešová č. 1/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  

1.   schvaľuje     

a)  rozpočtové opatrenie obce Kotešová č. 1/2014 

 

Uznesenie č. 5/2014  

 

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kotešová za rok 2013 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 

1.   berie na vedomie 

 

a) správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce p. Jozefy Šípkovej za rok 2013 

 



Uznesenie č. 6/2014 

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. 2013 

b) informáciu o vyradenom majetku po inventarizácii k 31. 12. 2013 

 

Uznesenie č. 7/2014 

Žiadosti občanov – Ing. Miloš Greguš, žiadosť o schválenie prevádzky 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

1.   schvaľuje  

a) na území obce Kotešová umiestnenie zariadenia v bývalej líščej farme na triedenie a 

zhodnocovanie odpadov  pre konateľa spoločnosti Agrakom, s.r.o. Kotešová 621 p.  Miloša 

Greguša s účinnosťou od 1. 5. 2014 na dobu neurčitú.  

 

 

Uznesenie č. 8/2014 

Žiadosti  – Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Bytča 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

1. schvaľuje 

 

a) poskytnúť finančný príspevok do 200,00 € na rok 2014 pre Miestnu organizáciu 

Slovenského rybárskeho zväzu v Bytči – úsek mládeže na rybárske preteky na jazere 

„Kadurka“ v obci Kotešová v rámci Programu 7.4 – dotácia na šport z rozpočtu obce 

Kotešová. 

 

Uznesenie č. 9/2014  

 
Informatívna správa o súdnom spore 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 

1. berie na vedomie 

 

a) informáciu o súdnom procese medzi obcou Kotešová a firmou I.B.S., s.r.o. Žilina voči 

obci Kotešová na zaplatenie čiastky, ktorú obec Kotešová nikdy neuznala.  
 

 

 



Uznesenie č. 10/2014  

 
Projekt výsadby zelene pri vstupe do kostola Panny Márie Kráľovnej Anjelov v Kotešovej 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 

1.   schvaľuje 

 

a) projekt výsadby zelene pri vstupe do kostola Panny Márie Kráľovnej Anjelov v Kotešovej 

v celkovej sume 5000.-€ v rátane DPH. 

    

2. poveruje  

 

a)  starostu obce vypracovať verejné obstarávanie na zhotoviteľa zákazky na základe 

predloženého projektu a rozpočtu a zapracovanie  tohto projektu  do rozpočtu obce 

Kotešová na rok 2014.  

 

 

Uznesenie č. 11/2014  

 
Projekt vybudovania asfaltových chodníkov na dolnom cintoríne v obci Kotešová 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 

1.   berie na vedomie 

 

a) zahájenie budovania projektu - vybudovanie asfaltových chodníkov na dolnom cintoríne 

v Kotešovej v celkovom objeme finančných prostriedkov do 25000.-€ v rámci schváleného 

Programového rozpočtu obce Kotešová na roky 2014-2016 

    

      2.   poveruje  

 

a)  starostu obce vypracovať verejné obstarávanie na zhotoviteľa zákazky na základe 

predloženého projektu a rozpočtu v roku 2014.  

 

 

Uznesenie č. 12/2014  

 
Informatívna správa o konaní volieb Prezidenta SR 2014 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 

1.   berie na vedomie 

 

a) informáciu správu o konaní volieb Prezidenta SR 2014.  

 

 

Uznesenie č. 13/2014  

 
Vyradenie nákladného požiarneho motorového vozidla LIAZ  Š 706 RT, ev. č. BY580AH 

z majetku obce Kotešová 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 



 

1.   schvaľuje 

 

a) trvalé vyradenie nákladného požiarneho motorového vozidla LIAZ  Š 706 RT, ev. č.   

BY580AH z majetku obce Kotešová z dôvodu straty technickej spôsobilosti prevádzky 

na pozemných komunikáciách 

    

      2.   poveruje  

 

a) starostu obce zabezpečiť proces vyradenia z evidencie motorových vozidiel na ODI  

Bytča a ukončenie poistenia v poisťovni Generali, a.s.  

 

 

Uznesenie č. 14/2014  

 

Kúpa úžitkového  nákladného motorového vozidla – 9 miestny bus Combi 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 

1.   schvaľuje 

 

a) kúpu úžitkového motorového vozidla – 9 miestny bus Combi na prepravu členov 

miestnych organizácii pri vykonávaní ich činnosti a potrieb zamestnancov obce Kotešová 

v max. cene 19990.-€ bez DPH formou 4 ročného leasingu 

    

      2.   poveruje  

 

a)  starostu obce zabezpečiť a vypracovať proces verejného obstarávania na dodávateľa 

tovaru na kúpu uvedeného vozidla a zapracovanie obstarania úžitkového motorového 

vozidla – 9 miestny bus Combi do rozpočtu obce Kotešová na rok 2014  

 

 
 

 

 
 

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

                                    PhDr. Mgr. Peter Mozolík 

                                                                                                               starosta obce 

 

 

 

 

Vyvesené:   18.02.2014  

Zvesené:      05.02.2014 


