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Z Á P I S N I C A 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotešovej konaného 

dňa 12. decembra 2014  
 
 
Miesto konania: Sobášna sieň Obce Kotešová 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program:  
 
 1. Otvorenie zasadnutia. 
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
 3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení   
    o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva. 
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu. 
 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.  
 6. Vystúpenie starostu. 
 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.  
 8. Voľba návrhovej komisie 
 9. Oznámenie o určení zástupcu starostu obce. 
10. Schválenie sobášiaceho, úradne schválenej obradnej miestnosti, sobášnych dní a hodín  
11. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
12. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov. 
13. Určenie platu starostu obce. 
14. Diskusia. 
15. Uznesenie. 
16. Záver.  
 
1. Otvorenie zasadnutia 
      
     Po zaznení štátnej hymny Slovenskej republiky otvoril ustanovujúce zasadnutie Obecného 
zastupiteľstva v Kotešovej PhDr. Mgr. Peter Mozolík, starosta obce, ktorý zároveň privítal 
podpredsedkyňu Miestnej volebnej komisii v Kotešovej Moniku Michtalíkovú, novozvolenú 
poslankyňu a novozvolených poslancov Obecného zastupiteľstva v Kotešovej a ostatných prítomných 
hostí. 
 
2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice 
 
     Starosta obce PhDr. Mgr. Peter Mozolík určil za zapisovateľku Mgr. Alenu Babčanovú a za 
overovateľov zápisnice určil poslankyňu Annu Melotovú a poslanca Ing. Mareka Čebeka. 
 
 
4. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce  
 
     Starosta obce požiadal podpredsedkyňu Miestnej volebnej komisie v Kotešovej pani Moniku 
Michtalíkovú o informáciu o výsledku volieb do orgánov samosprávy miest a obcí v obci Kotešová 
konaných 15.11.2014. 
Pani Monika Michtalíková, podpredsedkyňa Miestnej volebnej komisie v Kotešovej informovala 
všetkých prítomných poslancov, že Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zo 
dňa 7. júla 2014 vyhlásil predseda Národnej rady Slovenskej republiky voľby do obecných 
(mestských) zastupiteľstiev a voľby starostov (primátorov) obcí a určil deň ich konania na sobotu 15. 
novembra 2014. Po vyhlásení volieb vymenoval starosta obce Kotešová zapisovateľku Miestnej 
volebnej komisie v Kotešovej Mgr. Alenu Babčanovú, ktorá pripravovala podklady pre činnosť 
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volebnej komisie. Následne boli starostom obce vymenovaní zapisovatelia okrskových volebných 
komisií. 
V obci Kotešová bola z delegovaných zástupcov politických strán zriadená 5 členná miestna volebná 
komisia, ktorá riadila a usmerňovala činnosť  3 okrskových 5 členných komisií. 
     V zmysle § 49 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení 
neskorších zmien a doplnkov a na základe Zápisnice miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do 
obecného zastupiteľstva a starostu obce, pani Monika Michtalíková ďalej informovala o výsledkoch 
volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali dňa  15. novembra 2014 v obci Kotešová. 
 
Štatistické údaje: 
 
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov 1 590  
Počet  voličov, ktorým boli vydané obálky 999  
Počet odovzdaných obálok 999  
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do OZ  965   
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť 9   
Počet zvolených poslancov 9 
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce 983 
Účasť v percentách            62,83 
             
Za starostu obce Kotešová bol zvolený  PhDr. Mgr. Peter Mozolík – nezávislý kandidát s počtom 
hlasov 639. 
 
Kandidát na funkciu starostu obce Miroslav Hájek  získal vo voľbách 344 platných hlasov. 
 
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva 
Por. 
číslo 

Poslanci zvolení do obecného zastupiteľstva v Kotešovej 
 

Počet hlasov 

1. Peter Jandačka – nezávislý kandidát 390 
2. Peter Maslovský, JUDr. – nezávislý kandidát 376 
3. Jozef Bujný  – nezávislý kandidát 327 
4. Jaroslav Hozák – nezávislý kandidát 324 
5. Jozef Jandačka, prof., Ing., PhD. - KDH 318 
6. Ján Tichý – nezávislý kandidát 293 
7. Milan Chrást – KDH 291 
8. Marek Čebek, Ing. – nezávislý kandidát 283 
9. Anna Melotová - KDH 282 

 
Politické zloženie obecného zastupiteľstva je nasledovné: 
- 6 nezávislých poslancov,  
- 3 poslanci KDH. 
 
 
Por. 
číslo 

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného 
zastupiteľstva 
 

Počet hlasov 

1. Katarína Hranicová, Ing. – NOVA 275 
2. Elena Šuteková, Ing. – nezávislá kandidátka 266 
3. Michal Dipčár  – nezávislý kandidát 232 
4. Ján Hozák – nezávislý kandidát 223 
5. Adrián Lazar, JUDr. – nezávislý kandidát 212 
6. Peter Hadrbolec – KDH 201 
7. Miloš Lieskovský – nezávislý kandidát 196 
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8. Libor Mi čúch – nezávislý kandidát 193 
9. Jozef Hlavoň, Ing. – Smer - SD 188 
10. Miroslav Pavlík - KDH 175 
11. Jozef Rybárik - KDH 151 
12. Miroslav Cabaj – nezávislý kandidát 138 
13. Štefan Galuška – nezávislý kandidát 121 
14. Jaroslav Žilinčár – nezávislý kandidát 116 

 
 
     Starostovi obce ako aj celému obecnému zastupiteľstvu popriala veľa úspechov v novom volebnom 
období, aby bolo nové volebné obdobie také úspešné ako aj to predošlé.      
 
Na záver novozvolenému starostovi obce ako aj novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva 
odovzdala osvedčenie o zvolení do funkcie starostu obce a poslancom osvedčenia o zvolení poslanca 
obecného zastupiteľstva.  
  
      
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 
 
     Po informácii o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí starosta obce PhDr. Mgr. Peter 
Mozolík zložil zákonom stanovený sľub v nasledovnom znení: 
 "Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy 
obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné 
všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa 
svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“.  
Novozvolený starosta obce potvrdil sľub svojim podpisom pod text sľubu napísaného na osobitnom 
liste.  
 
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva  
 
     Starosta obce PhDr. Peter Mozolík prečítal text sľubu poslanca obecného zastupiteľstva 
v nasledujúcom  znení: 
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy 
obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné 
právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem 
uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“  
Poslanci zložili sľub podpisom pod text sľubu napísaného  na osobitnom liste, pod ktorým je uvedený 
zoznam poslancov v abecednom poradí. 

 
1. Jozef Bujný      
2. Ing. Marek Čebek     
3. Jaroslav Hozák     
4. Milan Chrást      
5. Prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.     
6. Peter Jandačka     
7. JUDr. Peter Maslovský    
8. Anna Melotová       
9. Ján Tichý       

  
Starosta obce PhDr. Mgr. Peter Mozolík poďakoval novozvoleným poslancom, že zložením sľubu 
mandát poslanca obecného zastupiteľstva prijali a zaželal všetkým veľa úspechov vo vykonávaní 
funkcie poslanca obecného zastupiteľstva vo volebnom období 2014 -2018. 
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6. Vystúpenie starostu obce 
 
     Starosta obce PhDr. Mgr. Peter Mozolík vo svojom prejave v prvom rade poďakoval za dôveru 
spoluobčanov, ktorú vo voľbách získal. Osobne vníma volebný výsledok s potešením, ale aj 
s pokorou, pretože podpora voličov je pre neho záväzkom nielen na štvorročné funkčné obdobie, ale 
na oveľa viac rokov, do ktorých sa premietnu závažné rozhodnutia o rozvojových zámeroch obce, na 
ktoré by chcel nadviazať z predošlého volebného obdobia, v ktorom si osobne myslí, že bolo 
vykonanej veľa dobrej práce. 
 
     Po úvodnej slávnostnej časti rokovania ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva začala 
pracovná časť.  
 
 
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 
     Starosta obce overil, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa a oznámil to 
prítomným. Obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa vtedy, ak je prítomná 
nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Zároveň ospravedlnil neprítomnosť pána Jána Tichého, 
ktorý sa nedostavil zo závažných osobných dôvodov. 
     Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh programu rokovania, pričom dal hlasovať 
o návrhu programu. 
  
Hlasovalo:  8 poslancov 
za: 8 proti: 0 zdržali sa: 0 
 
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený. 
 
 
8. Voľba návrhovej komisie 
 
     Starosta obce ako predsedu návrhovej komisie navrhol poslanca Jaroslava Hozáka a za členov 
návrhovej komisie poslancov p. Milana Chrásta a p. Petra Jandačku. Návrhová komisia bude plniť 
funkciu aj mandátovej a volebnej (skrutátorskej) komisie, nakoľko tieto zriadené neboli. 
 
Hlasovalo:  8 poslancov 
za: 8 proti: 0 zdržali sa: 0 
 
Návrhová komisia bola schválená. 
 
  
9. Oznámenie o určení zástupcu starostu obce 
 
     Starosta obce PhDr. Mgr. Peter Mozolík informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že podľa § 
13b zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov si spomedzi 
poslancov sám určuje svojho zástupcu a určuje mu aj rozsah zastupovania v písomnom poverení. 
Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí 
zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu. Starosta svojim 
zastupovaním poveril poslanca pána Petra Jandačku. Zástupca starostu zvoláva obecné 
zastupiteľstvo v prípadoch podľa § 13a ods. 3 ak ho nezvolá starosta. 
 
Obecné zastupiteľstvo oznámenie starostu obce o určení zástupcu starostu obce zobralo na vedomie. 
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10. Schválenie sobášiaceho, úradne schválenej obradnej miestnosti, sobášnych dní a hodín 
 
     V zmysle § 4 ods. 2 zákona NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov pri 
uzavretí manželstva pred orgánom štátu sa určuje, že manželstvo sa uzaviera na matričnom úrade, v 
ktorom má jeden zo snúbencov trvalý pobyt, v miestnosti, v dňoch a čase na to určených obecným 
zastupiteľstvom.  
Podľa ustanovenia § 4 ods. 2 citovaného zákona matričný úrad môže povoliť uzavretie manželstva 
pred iným matričným úradom alebo na inom vhodnom mieste.  
Pokiaľ sa bude sobáš uzatvárať mimo úradne určenej obradnej siene a mimo úradne schválených 
sobášnych dní a hodín, podrobnosti o čase a mieste sobáša budú dohodnuté medzi Matričným úradom 
Kotešová a snúbencami.  
Iné miestnosti alebo priestory môžu slúžiť na uzavretie manželstva len vtedy, ak sú zárukou 
zachovania dôstojnosti a slávnostného charakteru obradu, neohrozujú život alebo zdravie snúbencov 
ako aj zástupcov Obce Kotešová alebo majetok obce. Snúbenci sú povinní zabezpečiť priestory podľa 
pokynov zamestnankyne matričného úradu. Štátny znak, vlajku, a insígnie zabezpečí Obec Kotešová. 
   V zmysle ustanovenia § 4 zákona 36/2005 Z. z. o rodine a položky 18 zákona  145/1995 Z. z. 
o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov, určujeme dni, hodiny a miesto 
uzatvárania manželstva pred Matričným úradom v Kotešovej nasledovne:  
 
Sobášne dni:          štvrtok,  sobota 
Sobášne hodiny:    13.00 hodiny do 17.00 hodiny 
Úradne určená obradná miestnosť: Sobášna sieň v budove Domu kultúry Kotešová. 
 
Hlasovalo:  8 poslancov 
za: 8 proti: 0 zdržali sa: 0 
 
Obradná miestnosť, sobášne dni a hodiny boli obecným zastupiteľstvo schválené. 
 
Matričný úrad vyberá správne poplatky v zmysle ustanovenia zákona o správnych poplatkoch: 
Položka 18 
a)   Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným  
matričným úradom 15) medzi štátnymi občanmi Slovenskej  
republiky                                                                                                     16,50  € 
b)   Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným 
úradom 15) medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky                       16,50   € 
c)   Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby                             16,50   € 
d)   Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej  
miestnosti 15)                                                                                              66,00   € 
e)   Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným  
matričným úradom 15) medzi štátnym občanom Slovenskej  
republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami                                        33,00  € 
f)   Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej  
republiky a cudzincom                                                                                66,00  € 
g)   Uzavretie manželstva medzi cudzincami                                            165,50  € 
h)   Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá  
na území Slovenskej republiky trvalý pobyt 16)                                       199,00  € 
 
 
     Na sobášenie je priamo zo zákona ustanovený starosta a uznesením obecného zastupiteľstva je 
schválený poslanec v rámci obce, v ktorej je matričný úrad. Starosta pre výkon sobášiaceho navrhol 
zástupcu starostu a to poslanca pána Petra Jandačku. Zároveň vyzval poslancov, aby sa hlasovaním 
vyjadrili k návrhu na sobášiaceho a ku schváleniu určenia sobášnych dní, hodín a určenie obradnej 
miestnosti. 
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Hlasovalo:  8 poslancov 
za: 8 proti: 0 zdržali sa: 0 
 
     Pán poslanec Peter Jandačka bol schválený obecným zastupiteľstvom k vykonávaniu aktu uzavretia 
manželstva. 
 
 
10. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného 
zastupiteľstva 
 
     Starosta obce predložil návrh na poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 
obecného zastupiteľstva v zmysle §-u 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 
tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Na túto 
funkciu starosta obce navrhol poslanca prof. Ing. Jozefa Jandačku, PhD. Starosta obce vyzval 
poslancov, aby sa hlasovaním vyjadrili k návrhu. 
 
Hlasovalo:  8 poslancov 
za: 8 proti: 0 zdržali sa: 0 
 
     Prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. bol schválený obecným zastupiteľstvom, čím nadobudol poverenie 
na základe  ktorého je oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva  v zmysle 
Uznesenia č. 2/2014. 
 
 
12. Návrh na zriadenie ďalších orgánov obecného zastupiteľstva a voľby ich predsedov 
 
     Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné 
a poradné orgány – najmä komisie a určiť im náplň práce. Komisie sú fakultatívnym orgánom 
obecného zastupiteľstva. Komisie spracovávajú odborné stanoviská a plnia funkciu výkonného 
a poradného orgánu obecného zastupiteľstva pre určenú oblasť a ich účelom je pomoc pri plnení úloh 
obecného zastupiteľstva. 
     Starosta obce uviedol, že článok 7 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu 
pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. deklaruje 
povinnosť zriadiť komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 
Ďalej navrhol poslancom obecného zastupiteľstva v zmysle § 15 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle Prílohy č. 2 Organizačného poriadku zriadiť 
nasledovné komisie ako svoje poradné, iniciatívne a kontrolné orgány: 

a) finančnú, 
b) sociálnu, 
c) kultúry, mládeže, vzdelávania a športu, 
d) stavebnú, 
e) komisia pre ochranu verejného záujmu a na prešetrovanie sťažností na orgány samosprávy 

a ďalších komisií obecného zastupiteľstva. 
 
          Starosta obce zároveň priblížil poslancom obecného zastupiteľstva ústavný zákon z 26. mája 
2004  č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, 
z ktorého vyplýva  potreba konštituovať komisiu pre ochranu verejného záujmu z dôvodu, že vyššie 
uvedený zákon sa vzťahuje na funkciu starostu obce. Starosta obce ako verejný funkcionár je povinný 
do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu verejnej funkcie a počas jej výkonu vždy do 31. marca podať 
písomné oznámenie  za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom uvedie údaje podľa čl. 7 ods. 5 písm. 
a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.  
Komisia pre ochranu verejného záujmu bude zároveň plniť aj funkciu komisie na prešetrovanie 
sťažností na orgány samosprávy a ďalších komisií obecného zastupiteľstva. 
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Starosta vyzval poslancov k hlasovaniu. 
 
Hlasovalo:  8 poslancov 
za: 8 proti: 0 zdržali sa: 0 
Obecné zastupiteľstvo schválilo zriadenie navrhnutých komisií. 
 
     Starosta obce navrhol do jednotlivých komisií predsedov komisií z radu poslancov obecného 
zastupiteľstva, členov z radu poslancov a z radu odborníkov (obyvateľov obce). Po rozsiahlejšej 
diskusii sa obecné zastupiteľstvo dohodlo na nasledovnom zložení komisií: 
 
a) predseda finančnej komisie:                    prof. Ing. Jozef Jandačka PhD. 
b) členovia finančnej komisie : poslancov:               Ing. Marek Čebek 
                                                                                   JUDr. Peter Maslovský  
                                                                                   Peter Jandačka 
                                                  odborníkov z radov obyvateľov obce: Ing. Elena Šuteková 
 
c) predseda sociálnej komisie:                  Anna Melotová 
d) členovia  sociálnej komisie : poslancov:              prof. Ing. Jozef Jandačka PhD.  
                                                                                  Milan Chrást 
                       Jaroslav Hozák 
                                                  odborníkov z radov obyvateľov obce:   Mgr. Anna Cudráková                                                                                                              
 
e) predseda komisie kultúry,  mládeže, vzdelávania a športu:             Ing. Marek Čebek 
f) členovia komisie kultúry, mládeže, vzdelávania a športu: poslancov: Jaroslav Hozák 
                                                                       Jozef Bujný 
                   Peter Jandačka 
                   Ján Tichý 
 
g) predseda stavebnej komisie:                Jozef Bujný 
h) členovia stavebnej komisie:  poslancov:              Ing. Marek Čebek 
                                                                     Ján Tichý 
 
ch) predsedu  komisie pre ochranu verejného záujmu  a  na  
      prešetrovanie sťažností na orgány samosprávy a ďalších  
      komisií obecného zastupiteľstva:             JUDr. Peter Maslovský 
i)   členov komisie pre ochranu verejného záujmu a na  
     prešetrovanie sťažností na orgány samosprávy a ďalších  
     komisií obecného zastupiteľstva:             Anna Melotová 
                Milan Chrást 
 
Predsedovia a členovia komisií boli volení aklamačne, verejným hlasovaním. 
 
Hlasovalo:  8 poslancov 
za: 8 proti: 0 zdržali sa: 0 
 
 
13. Určenie platu starostu obce v rozsahu úväzku určenom obecným zastupiteľstvom 
 
     Platové pomery starostu obce upravuje zák. SNR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení 
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov. 
Starosta obce Kotešová vykonáva funkciu na plný úväzok  / 8 hodín /. Starostovi obce, ktorý  
vykonáva  funkciu v celom rozsahu patrí plat zodpovedajúci rozsahu vykonávanej funkcie. 
Starosta, ktorý je na výkon funkcie dlhodobo uvoľnený zo zamestnania patrí plat, ktorý je súčinom 
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov 
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Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 zákona č. 
253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov a úväzku na ktorý sa funkcia vykonáva, zaokrúhlený 
smerom nahor na celé EURO, začínajúc 1. dňom mesiaca, v ktorom zložil predpísaný sľub. Násobok 
pre obec Kotešová je 1,98 . Plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v § 3 ods. 1 zák. č. 
253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím 
zvýšiť až o 70 %. Plat starostu je navýšený o 60 % a činí 2 611,00 eur. Plat sa každoročne upravuje 
k 31. marcu a vypláca sa spätne od l. januára príslušného  roka. 
 
Diskusia k platu starostu: 
 
1. Prof. Ing. Jozef Jandačka PhD. sa k doterajšiemu platu starostu vyjadril že starosta obce si terajšiu 
výšku platu zaslúži, nakoľko starosta obce v minulom volebnom období nechal za sebou kus práce 
a bolo by ho treba aspoň takto oceniť a taktiež aj motivovať. 
 
2. JUDr. Peter Maslovský sa spýtal starostu, či je so svojim platom spokojný. Starosta obce odpovedal, 
že „áno“ a že by ani nechcel plat zvýšiť. Dobrovoľne finančne zo svojho platu podporuje niektoré 
akcie. 
 
14. Diskusia 
 
     K ustanovujúcemu zastupiteľstvu neboli žiadne diskusné príspevky, preto starosta obce vyzval 
návrhovú komisiu aby predniesli návrh na uznesenie. 
 
 
15. Návrh na uznesenie 
 
     Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Jaroslav Hozák. Poslanci obecného 
zastupiteľstva svojim hlasovaním schválili návrh na uznesenie, z ktorého vyplynulo Uznesenie 
Obecného zastupiteľstva v Kotešovej. 
 
 
16. Záver 
 
     Nakoľko všetky body programu boli vyčerpané, starosta obce poďakoval  poslancom za účasť 
a rokovanie Ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotešovej vyhlásil za ukončené. 
 
V Kotešovej, 15. decembra 2014  
 
 
 
......................................................     ............................................. 
       Mgr. Alena Babčanová      PhDr. Mgr. Peter Mozolík 
    zapisovateľka                 starosta obce 
 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

Ing. Marek Čebek       ............................................ 

Anna Melotová        ............................................ 

 

 


