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UZNESENIA č. 34-45/2018 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotešovej, 

konaného dňa 27. júla 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uznesenie č. 34 /2018 

Schválenie programu zasadnutia OZ 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 

1. schvaľuje 

a) program zasadnutia OZ   

b) zloženie návrhovej komisie  

 

Uznesenie č. 35/2018 

Kontrola plnenia uznesení 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 

1. berie na vedomie 

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

  

 

Uznesenie č. 36/2018 

Monitorovacia správa čerpania rozpočtu k 30. 6. 2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 

1. berie na vedomie 

 a) Monitorovacia správa čerpania rozpočtu k 30. 6. 2018 

 

 

Uznesenie č. 37/2018 

Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 4/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 

1. berie na vedomie 

 a) Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 4/2018 

 

 

Uznesenie č. 38/2018 

Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 5/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 

1. Schvaľuje 

 a) Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 5/2018 

 

 

Uznesenie č. 39/2018 

Dodatok č. 1 Komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb obce Kotešová na roky  2018 – 

2023 schváleného dňa 8. decembra 2017 uznesením č. 74/2017 



Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 

1. schvaľuje 

 a) Dodatok č. 1 Komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb obce Kotešová na roky        

     2018 – 2023 schváleného dňa 8. decembra 2017 uznesením č. 74/2017.  

 

            b) Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb obce Kotešová na roky 2018 – 2023 v rátane 

      Dodatku č. 1 ako celok. 

 

 

Uznesenie č. 40/2018 

Určenie rozsahu výkonu funkcie (úväzku) starostu obce Kotešová na celé funkčné obdobie  

2018 – 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  

 

1. určuje 

a)   v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné 

obdobie: 2018 - 2022,  rozsah výkonu funkcie starostu obce Kotešová na plný úväzok 

 

 

Uznesenie č. 41/2018 

Určenie volebných obvodov a počet poslancov v nich do Obecného zastupiteľstva v Kotešovej 

na celé volebné obdobie 2018 - 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 

1. určuje  

a)   jeden volebný obvod v obci Kotešová 

 

b)  v zmysle § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 - 2022, 

počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Kotešová:  9 poslancov.  

 

 

Uznesenie č. 42/2018 

Žiadosti občanov: Odpredaj parcely  – Ing. Pavol Puškár, Ševčenkova 20, 851 01 Bratislava 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 

      1. schvaľuje  

 

a) prevod - predaj nehnuteľného  majetku vedeného na LV č. 2226 a  to  novo vzniknutá 

parcela C-KN č. 2077/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 57 m
2
, ktorá vznikla 

z pôvodnej parcely E-KN č. 2488, orná pôda o výmere 706 m
2
, evidovaná na LV č. 2226 – 

obec Kotešová, v katastrálnom území obce Kotešová, na základe vypracovaného 

geometrického plánu č. 47353210-92/2018, vypracoval  p. Stanislav Klobucký dňa 3. 7. 

2018, úradne overený Okresným úradom Bytča, katastrálny odbor, overila Ing. Jana 

Šebeňová dňa 9. 7. 2018 pod číslom 326/2018, v súlade § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí, kupujúcim Ing. Pavol Puškár a manželka Silvia Puškárová, obaja trvale 



bytom Ševčenkova 20, 851 01 Bratislava do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 

v podiele 1/1. 

 

b) 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. Prípad hodný osobitného zreteľa je v tom, že  

pozemok je oplotený a susedí s ich parcelou C-KN 1815, tento celý čas kupujúci užívali ako 

svoj, o uvedenú parcelu sa dlhodobo starali, udržiavala ju a využívali ju ako vlastnú, pričom 

až pri vysporiadaní majetku zistili, že sa jedná o časť pozemku vo vlastníctve obce Kotešová 

Obec Kotešová neplánuje na uvedenom pozemku v budúcnosti budovať žiadne stavby ani 

iným spôsobom využívať uvedený pozemok. 

 

c) za týchto podmienok: Celková výmera je 57 m
2
 

 
za kúpnu cenu 8.-€ / 1 m

2
, celková 

suma za odpredaj pozemku je 456,00 € (slovom štyristopäťdesiatšesť eur) v zmysle §-u 10, 

ods. 1, písm. b) Stanovenie sadzby – určenie všeobecnej hodnoty na odpredaj nehnuteľnosti 

Všeobecne záväzného nariadenie obce Kotešová č. 6/2015 o odpredaji, zámene a nájme 

nehnuteľného majetku v obci Kotešová. Náklady spojené s návrh na vklad  znáša kupujúca.  

 

 

Uznesenie č. 43/2018 

Žiadosti občanov: zámer odpredať časť parcely  – Stanislav Klobucký ml., 013 61 Kotešová 

403  

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 

      1. schvaľuje  

 

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

99 m
2 

 z nehnuteľnosti – parc. E-KN č. 2480/2, orná pôda o výmere 6211 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. 2480/2, orná 

pôda o výmere 99 m
2
, kupujúcemu – Stanislav Klobucký, 013 61 Kotešová 403 do 

výlučného vlastníctva v podiele 1/1, na základe spracovaného geometrického plánu  na 

náklady žiadateľa, 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. 44/2018 

Žiadosti občanov: zámer odpredať časť parcely  – Ing. Oliver Čvirík a manželka Ing. Alena 

Čviríková, 013 61 Kotešová 291 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 

      1. schvaľuje  



 

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

19 m
2 

 z nehnuteľnosti – parc. E-KN č. 268/1, zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 53161 

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. 268/1, 

zastavaná plocha a nádvorie o  výmere 19 m
2
, kupujúcim Ing. Oliver Čvirík a manželka Ing. 

Alena Čviríková, 013 61 Kotešová 291 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 

v podiele 1/1, na základe spracovaného geometrického plánu  na náklady žiadateľa, 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. 45/2018 

Žiadosti občanov: zámer odpredať časť parcely  – Ján Hozák a manželka Antónia Hozáková, 

013 61 Kotešová 361 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 

      1. schvaľuje  

 

a) trvalú prebytočnosť  nehnuteľného  majetku vedeného na LV č. 2335, parc. E-KN č. 

175, záhrady o výmere 47m
2
, z toho výmeru v podiele 2/4 vo vlastníctve obce Kotešová, čo 

činí 23,5 m
2
,  

 

b) v súlade § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zámer predať nehnuteľný  

majetok, vedený na LV č. 2335 – obec Kotešová a  to  nehnuteľnosť parc. E-KN č. 175, 

záhrady o výmere 47m
2
, z toho výmeru v podiele 2/4 vo vlastníctve obce Kotešová, čo činí 

23,5 m
2
, kupujúcim Ján Hozák a manželka Antónia Hozáková, 013 61 Kotešová 361 do 

bezpodielového spoluvlastníctva manželov v hore uvedenom podiele a výmere,  

 

     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.   

 

 

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

                PhDr. Mgr. Peter Mozolík 

                                                                                      starosta obce  


