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UZNESENIA č. N/ 8 – 13 /2018 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotešovej, 

konaného dňa 7. decembra 2018 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. N/8/2018 

Schválenie programu zasadnutia OZ 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

  

1. schvaľuje 

a) program zasadnutia OZ   

b) zloženie návrhovej komisie  

Uznesenie č. N/9/2018 

Kontrola plnenia uznesení 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  

 

    1.     berie na vedomie 

            a) stanovisko starostu obce o stave  plnenia uznesení 

 

Uznesenie č. N/10/2018 

Schválenie projektu: „Zvyšovanie kvality života v Obci Kotešová riešením problematiky 

predprimárneho vzdelávania“. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 

     1.    schvaľuje:  

 

 a) predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Zvyšovanie kvality života v Obci 

 Kotešová riešením problematiky predprimárneho vzdelávania“ realizovaného v rámci 

 výzvy  Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR: kód výzvy IROP-PO2-SC221-

 2018-35,  operačný program - IROP, prioritná os – 2 Ľahší prístup k efektívnym 

 a kvalitnejším  verejným službám, špecifický cieľ – 2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí 

 materských škôl, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom  obce Kotešová a 

 platným programom rozvoja obce Kotešová; 

 b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

 

 c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

 vo  výške 10 952,66 Eur;  

 

 d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce 

 Kotešová. 

 

Uznesenie č. N/11/2018 

Príkaz na inventarizáciu majetku obce Kotešová  

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

       

            1.   berie na vedomie  

a) Príkaz na inventarizáciu majetku obce Kotešová. 



Uznesenie č. N/12/2018 

Dodatok č. 1 k VZN č. 8/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné      

stavebné odpady. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

       

            1.   schvaľuje:  

 

a) Dodatok č. 1 k VZN č. 8/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady. 

b) VZN č. 8/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady, v rátane Dodatku č. 1 ako celok 

 

Uznesenie č. N/13/2018 

Zásady pre zriaďovanie a činnosť komisii Obecného zastupiteľstva Obce Kotešová  

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

       

            1.   Schvaľuje  

 

a) Zásady pre zriaďovanie a činnosť  komisii Obecného zastupiteľstva Obce 

Kotešová  

 

 

 

 

 

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

                                         PhDr. Mgr. Peter Mozolík 

                                                                                                      starosta obce  
 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené: 12.12.2018 

Zvesené:   27.12.2018 


