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UZNESENIA č. 1 – 17 /2013 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotešovej, 

konaného dňa 8. februára 2013 
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Uznesenie č. 1 /2013 

Schválenie programu zasadnutia OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  

1. schvaľuje 

a) program zasadnutia OZ   

b) zloženie návrhovej komisie  

Uznesenie č. 2/2013 

Kontrola plnenia uznesení 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

1.   berie na vedomie 

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

 

Uznesenie č. 3/2013  

 

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kotešová za rok 2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 

1.   berie na vedomie 

 

a) Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce p. Jozefy Šípkovej 

 

Uznesenie č. 4/2013  

Rozpočtové opatrenie starostu obce Kotešová  č. 5/2012 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

1.   berie na vedomie 

 

a) Rozpočtové opatrenie starostu obce Kotešová č. 5/2012  

 

Uznesenie č. 5/2013  

 

Územný plán obce Kotešová  

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 

1. prerokovalo 

 

a) žiadosti občanov v súvislosti so žiadosťou o zmenu a doplnenie Územného plánu 

obce Kotešová, schváleného Obecným zastupiteľstvom v Kotešovej zo dňa 19. 6. 

2009, číslo uznesenia 17/2009 
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2. schvaľuje  

 

a) Zaradiť do spracovania zmeny ÚPD v rámci Územného plánu obce Kotešová, 

schváleného Obecným zastupiteľstvom v Kotešovej zo dňa 19. 6. 2009, číslo 

uznesenia 17/2009 za účelom podania žiadosti o poskytnutie dotácie na spracovanie 

Územného plánu obce Kotešová nasledovné zmeny a doplnenie územného plánu: 

1.Lokalita „L„ na Bukovej, 

2.Lokalita „4“ Podlúčie 

3.Lokalita „A“ zmena z občianskej vybavenosti na individuálnu bytovú výstavbu 

4.Lokalita Záhumnie za p. Jurajom Chrumkom v jednom rade 

5.Lokalita Nivy „A“ a „C“ zmena z individuálnej bytovej výstavby a občianskej 

vybavenosti na výstavbu bytových domov, sociálnych zariadení a občianskej 

vybavenosti. 

 

3.  poveruje  

 

a) starostu obce vypracovať Žiadosť o poskytnutie dotácie na spracovanie   

územnoplánovacej dokumentácie obce Kotešová v rozsahu navrhovaných zmien 

 

      4.  súhlasí 

 

            a)  že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá  

                 najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie 

 

Uznesenie č. 6/2013  

 

Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Základná škola s materskou školou Kotešová 378 

v úplnom znení 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 

1. prerokovalo 

 

a) Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine pre Základnú školu s materskou školou 

Kotešová 378 

 

2.   schvaľuje  

 

a) Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine pre Základnú školu s materskou školou Kotešová  

378 a Zriaďovaciu listinu Základnej školy s materskou školou Kotešová 378 ako celku 

v úplnom znení 

 

3.  ukladá  

 

a) pracovníkom  obce vydať Zriaďovaciu listinu Základná škola s materskou školou 

Kotešová 378 v rátané všetkých dodatkov v plnom znení a zaslať dokument 

v originály riaditeľovi školy. 

 

4.  schvaľuje  
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a) zverenie majetku v zmysle Zmluvy o zverení majetku do správy RO 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce k termínu podpisu zmluvy.  

 

 

Uznesenie č. 7/2013  

 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Kotešová č. 1/2013  o výške mesačného príspevku za 

pobyt dieťaťa v materskej  škole a v školských zariadeniach  pri Základnej škole 

s materskou školou Kotešová 378  

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 

      1.  prerokovalo 

 

a) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Kotešová č. 1/2013 O výške 

mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej  škole a v školských zariadeniach  

pri Základnej škole s materskou školou Kotešová 378  

2.   schvaľuje  

 

a) Všeobecne záväzné  nariadenie Obce Kotešová č. 1/2013  O výške mesačného 

príspevku za pobyt dieťaťa v materskej  škole a v školských zariadeniach  pri 

Základnej škole s materskou školou Kotešová 378  

3.  ukladá  

 

a) pracovníkom  obce naplniť legislatívny proces pri vydávaní VZN v súlade so 

zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  
 

 

Uznesenie č. 8/2013  

 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Kotešová č. 2/2013 o určení výšky dotácie na mzdy 

a prevádzku na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia zriadeného na 

území a mimo územia obce Kotešová   

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 

1. prerokovalo 

 

a) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Kotešová č. 2/2013 O určení výšky 

dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia 

zriadeného na území a mimo územia obce Kotešová 

 

2.   schvaľuje 
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a) Všeobecne záväzné  nariadenie Obce Kotešová č. 2/2013  O určení výšky dotácie na 

mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia 

zriadeného na území a mimo územia obce Kotešová 

 

3.  ukladá  

 

a) pracovníkom  obce naplniť legislatívny proces pri vydávaní VZN v súlade so 

zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.  

 
 

 

 

 

Uznesenie č. 9/2013  

 

Zdravotné stredisko, stavba súpisné číslo 339  - havarijný stav 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 

1. berie na vedomie 

 

a) informáciu o havarijnom stave majetku obce - stavba  číslo súpisné. 339, zdravotné 

stredisko, druh stavby  - rodinný dom,  na parc. C-KN č. 415/1,  druh pozemku – 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 425 m
2 

nachádzajúcich sa v kat. území 

Kotešová, Obec Kotešová, okres Bytča, zapísaných na LV č.1 pre vlastníka Obec 

Kotešová v 1/1,  

 

      2.   poveruje 

 

a) starostu obce zadať spracovať odborné vyjadrenie - posudok na predmetnú 

nehnuteľnosť 

 

b) starostu obce vypracovať analýzu predpokladaných nákladov na vybudovanie 

zdravotného strediska v priestoroch kultúrneho domu 

 

Uznesenie č. 10/2013  

 

Schválenie projektu cezhraničnej spolupráce „Spolupráca obcí Kotešová a Stryszava 

k rozvoju poľsko – slovenského pohraničia 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 

1.   schvaľuje  

 

a) realizáciu projektu „Spolupráca obcí Kotešová a Stryszava k rozvoju poľsko – 

slovenského pohraničia“ v celkovej sume 43794,20.-€  s 5 % spoluúčasťou obce 

Kotešová z rozpočtu obce. 

 

2. poveruje  
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a) zapracovať zníženie nákladov projektu na strane príjmov a výdavkov 

v Programovom rozpočte obce Kotešová na rok 2013 

 

 

 

 

Uznesenie č. 11/2013  

 
Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Kotešová 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 

1.   prerokovalo 

 

a) Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Kotešová 

 

2.   schvaľuje  

 

a) Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Kotešová 

a Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Kotešová v plnom znení 

 

3.   ukladá  

 

a) pracovníkom  obce vydať  Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce 

Kotešová v plnom znení.  

 

Uznesenie č. 12/2013 

Smernica starostu obce Kotešová č. 1/2013 o Zásadách obce Kotešová pre tvorbu 

a použitie sociálneho fondu v zmysle zákona č.152/1994 Z. z. o sociálnom fonde 

a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších 

predpisov  

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

1.   berie na vedomie 

a) Smernicu starostu obce Kotešová č. 1/2013 o Zásadách obce Kotešová pre tvorbu 

a použitie sociálneho fondu v zmysle zákona č.152/1994 Z. z. o sociálnom fonde 

a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších 

predpisov s platnosťou a účinnosťou od 01. 01. 2013 

 

Uznesenie č. 13/2013 

Pracovný  poriadok obce Kotešová 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

1. berie na vedomie 



 7 

a) zmenu Pracovného poriadku obce Kotešová s účinnosťou od 01. 01. 2013 

 

 

 

Uznesenie č. 14/2013 

Informatívna správa o ekonomický oprávnených nákladov v roku 2012 v súvislosti so 

Všeobecne záväzným nariadením obce Kotešová č. 5/2012 o poskytovaní opatrovateľskej 

služby a spôsobe určenia úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu  

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

1.   berie na vedomie 

a) Informatívnu správu o ekonomický oprávnených nákladov v roku 2012 v súvislosti 

so Všeobecne záväzným nariadením obce Kotešová č. 5/2012 o poskytovaní 

opatrovateľskej služby a spôsobe určenia úhrady za poskytovanú opatrovateľskú 

službu  

 

Uznesenie č. 15/2013 

Žiadosti občanov – Klub dôchodcov  a invalidov v obci Kotešová 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

      1.  berie na vedomie 

a) pôsobenie Klubu dôchodcov a invalidov v Kotešovej na území obce Kotešová   

      2.   schvaľuje 

a) krytie nákladov súvisiacich s organizovaním rôznych aktivít na činnosť Klubu 

dôchodcov a invalidov v Kotešovej vo výške 300,00 € na rok 2013 v rámci Programu 

7.1 – podpora kultúrnych podujatí z rozpočtu obce Kotešová.  

b) bezplatné poskytnutie priestorov v Kultúrnom dome v Kotešovej pre vykonávanie 

základnej činnosti klubu – stretávanie sa jeho členov na základe vzájomne 

odsúhlasených termínov 

 

Uznesenie č. 16/2013 

Žiadosti občanov – Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Bytča 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 
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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 v rámci Programu 7.4 – dotácia na šport z rozpočtu obce Kotešová. 

 

 

Uznesenie č. 17/2013 

Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov  obce k 31. 12. 2012 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

2. berie na vedomie 

a) informáciu o výsledku Inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku 

a záväzkov  obce Kotešová k 31. 12. 2012 

b) informáciu o vyradenom majetku po inventarizácii k 31. 12. 2012 

3. ukladá 

a) riaditeľke Základnej školy s materskou školou Kotešová 378 zabezpečiť 

v priebehu roka 2013 evidenciu drobného hmotného majetku v súlade so zákonom 

č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v nadväznosti na Smernicu zriaďovateľa 

o evidencii majetku tak, aby inventarizácia k 31.12.2013 bola predložená 

položkovite z evidencie vedenej  na podsúvahovom účte. 

 

 

 

 

       ––––––––––––––––––––––––––––– 

                PhDr. Mgr. Peter Mozolík 

                             starosta obce  

     


