
UZNESENIE 

 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotešovej, ktoré sa konalo dňa 

20. apríla 2012 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Uznesenie č. 10/2012 

 

Schválenie programu zasadnutia OZ 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 

1. schvaľuje 

a) program zasadnutia OZ  

b) zloženie návrhovej komisie  

 

 

Uznesenie č. 11/2012 

 

Kontrola plnenia uznesení 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  

 

1. berie na vedomie 

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

 

 

Uznesenie  č. 12/2012 

 

Rekonštrukcia obecného rozhlasu 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 

1. schvaľuje 

a) rekonštrukciu obecného rozhlasu v spolupráci so spoločnosťou COMP-SHOP, 

s.r.o. Bytča v obci Kotešová na náklady spoločnosti bez finančnej spoluúčasti obce 

 

2. poveruje 

a) starostu obce vypracovať s firmou COMP-SHOP, s.r.o. Bytča zmluvu 

o dlhodobom 50 ročnom bezplatnom využívaní rozvodových rozhlasových káblov 

pre obec Kotešová 

 

 

 



Uznesenie č. 13/2012 

 

Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 1/2012 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 

1. berie na vedomie 

a) rozpočtové opatrenie starostu obce Kotešová č. 1/2012 

 

 

Uznesenie č. 14/2012 

 

Informatívna správa k inventarizácii majetku obce 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 

1. berie na vedomie 

a) informatívnu správu k inventarizácii majetku obce 

 

 

Uznesenie č. 15/2012 

 

Vysporiadanie pozemku pod cintorínom v Oblazove 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 

1. schvaľuje 

a) kúpu pozemku pod cintorínom v Oblazove parc.  C-KN č. 1664/5 ostatné plochy 

o výmere 22m² od p. Ľudmily Pavlechovej, rod. Hoferovej, trv. bytom ul. Hlavná 

č. 227/20 Považský Chlmec za cenu 132,00 € (1m²/6,00 €) 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. Prípad 

hodný osobitného zreteľa je v tom, že tento majetok je dlhodobo využívaný pre 

pochovávanie občanov v miestnej časti Kotešová – Oblazov. Náklady spojené so 

zavkladovaním na správe katastra znáša kupujúci. 

 

2. poveruje 

a) starostu obce vypracovaním kúpnej zmluvy medzi obcou Kotešová a predávajúcou 

a následne prevodom majetku na obec zavkladovaním na správe katastra v Bytči. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 16/2012 

 

Žiadosti občanov – Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Bytča 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 

1. schvaľuje 

a) finančný príspevok do 200,00 € pre Miestnu organizáciu Slovenského rybárskeho 

zväzu v Bytči – úsek mládeže na rybárske preteky na jazere „Kadurka“ v obci 

Kotešová 

 

 

 

Uznesenie č. 17/2012 

 

Prerokovanie zmluvy o využívaní spoplatnených služieb Mesta Bytča – Mestská polícia 

Bytča na území obce Kotešová 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 

1. neschvaľuje 

a) na území obce Kotešová činnosť a poskytovanie služieb Mesta Bytča – Mestská 

polícia Bytča vzhľadom na rozpočet obce Kotešová v roku 2012 

 

 

 

Uznesenie č. 18/2012 

 

Voľba členov do Rady školy Základnej školy s materskou školou v Kotešovej 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 

2. schvaľuje 

a) delegovanie nasledovných členov ako zástupcov zriaďovateľa do Rady školy 

Základnej školy s materskou školou v Kotešovej: Ing. Elena Šuteková, Lýdia 

Frolová, Monika Michtalíková a JUDr. Peter Maslovský 

 
 

 

 

                                                                        

                                                                        ................................................................ 

PhDr. Mgr. Peter Mozolík 

           starosta obce 

 

 

 

V Kotešovej dňa 20. 04. 2012 


