
ZÁPISNICA č. 1/2014 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotešovej,  konaného dňa 12.12.2014 

 

Prítomní: viď priloženú prezenčnú listinu, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto  zápisnice 

 

Program:  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Schválenie programu rokovania OZ 

5. Kontrola plnenia uznesení 

6. Rozpočtové opatrenie č. 7/2014 

7. Organizačný poriadok obecného úradu 

8. Rôzne 

9. Diskusia 

10. Návrh na uznesenie 

11. Záver 

 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

 

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Kotešovej otvoril PhDr. Mgr. Peter Mozolík – 

starosta obce, ktorý privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Pani  Mgr. 

Mária Mihoková - riaditeľku ZŠ a MŠ v Kotešovej a hlavná kontrolórka obce p. Jozefa 

Šipková sa ospravedlnili z dôvodu plnenia iných povinností. Rokovanie obecného 

zastupiteľstva viedol starosta obce. 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Starosta obce PhDr. Peter Mozolík určil za zapisovateľku Lýdiu Frolovú. Za overovateľov 

zápisnice určil poslancov  Petra Jandačku a Jozefa Bujného. 

 

3. Voľba návrhovej komisie 

 

Do návrhovej  komisie  starosta  obce navrhol poslancov JUDr. Petra Maslovského 

a Milana Chrásta. Obecné zastupiteľstvo  schválilo návrh na zloženie návrhovej komisie. 

 

Hlasovanie: 

 

za:         8           proti:           0                     zdržali sa:      0 

 

 

 

4. Schválenie programu rokovania 

 

Starosta obce predniesol poslancom OZ návrh programu rokovania obecného 

zastupiteľstva. Vyzval poslancov OZ na predloženie ďalších návrhov na  doplnenie alebo 

zmenu programu. Keďže neboli prednesené žiadne doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy 



k programu rokovania zo strany poslancov, starosta obce dal hlasovať o schválení 

programu zasadnutia OZ. 

 

Hlasovanie:  

   

za:        8              proti:          0            zdržali sa:       0 

 

 

5. Kontrola plnenia uznesení 

 

Starosta obce informoval poslancov, že z predchádzajúceho zasadnutia  OZ nevyplynuli 

žiadne úlohy, nakoľko toto zasadnutie bolo ustanovujúce. Poslanci obecného 

zastupiteľstva túto informáciu zobrali na vedomie. 

 

 

Hlasovanie:  

   

za:        8              proti:          0            zdržali sa:       0 

 

 

6. Rozpočtové opatrenie starostu obce Kotešová č. 7/2014 

 

Daniela Hozáková pracovníčka obce oboznámila poslancov s rozpočtovým opatrením č. 

7/2014. Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej schválilo dňa 29.11. 2013 uznesením č. 

54/2013 rozpočet na rok 2014, ktorý bol zostavený ako prebytkový v príjmovej časti vo 

výške 905 842 € a vo výdavkovej časti vo výške 905 046 € s prebytkom 796.- €. 

Rozpočtovým opatrením č. 7/2014 dochádza k zmenám ako na strane  príjmovej tak aj 

výdavkovej časti rozpočtu a to  úpravou dotácií v príjmoch a výdavkoch    poukázaných 

zo štátneho rozpočtu, ďalej bolo zapracované navýšenie rozpočtu ZŠ a MŠ Kotešová na 

základe žiadosti, ktorá bola predložená v októbri 2014. Ďalej definuje zmeny rozpočtu 

navýšením, príp. znížením výšky pôvodne rozpočtovaných finančných prostriedkov.  

Plánované rozpočtové príjmy v roku 2014 vo výške 1 008 568, 61 € boli upravené na 

1 011 944,57 €, plánované rozpočtové výdavky vo výške 994 806,78 € boli upravené na 

998 383,73 €. Rozpočet po 7. zmene  rozpočtu v roku 2014 zostáva prebytkový vo výške 

13 560,84 €.. Poslanci obecného zastupiteľstva  Rozpočtové opatrenie č. 7/2014 schválili. 

 

Hlasovanie: 

 

       za:           8             proti:             0             zdržali sa:      0 

 

 

7. Organizačný poriadok obecného úradu 

 

Starosta obce informoval poslancov o zmene organizačného poriadku obecného úradu a to 

z dôvodu zaradenia nových poslancov obecného zastupiteľstva do organizačnej štruktúry 

obecného úradu. Ďalej od 1.1.2015 zriaďuje na 10% úväzok miesto prednostu OÚ 

v Kotešovej. Pracovná náplň prednostu OÚ bude spočívať hlavne v tvorbe legislatívnych 

procesov, tvorbe rozpočtu obce,  iných právne dôležitých dokumentov a investičných 

aktivít bez možnosti riadenia práce ostatných zamestnancov. Prednosta OÚ má právo 



zúčastňovať sa zasadnutí OZ s poradným hlasom. Uvedenú informáciu starostu obce 

poslanci vzali na vedomie. 

 

Hlasovanie: 

 

       za:           8             proti:             0             zdržali sa:      0 

 

 

8. Rôzne 

 

 

a) Náhrada dovolenky starostu obce 

 

V zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce má starosta obce jeden krát za volebné 

obdobie, spravidla na konci volebného obdobia právo požiadať o náhradu dovolenky.  

Keďže túto nemohol vyčerpať z dôvodu množstva pracovných povinností, žiada 

o náhradu časti zostávajúcej dovolenky a to 13 dní. Poslanci obecného zastupiteľstva 

o tejto žiadosti hlasovali nasledovne. 

 

Hlasovanie: 

 

       za:           8             proti:             0             zdržali sa:      0 

 

 

b) Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Kotešovej 

 

 

      Starosta  obce  predniesol  poslancom obecného zastupiteľstva   harmonogram  zasadnutí  

Obecného  zastupiteľstva v Kotešovej  na  rok 2015.  Predbežné termíny zasadnutí  OZ 

v Kotešovej dňa sú nasledovné 13.02.2015, 17.04.2015, 26.06.2015, 19.09.2015, 

27.11.2015. 

 

c) Referndum 2015 

 

Mgr. Alena Babčanová informovala poslancov OZ, že termín konania referenda je 

stanovený na 07.02.2015. Z dôvodu predpokladu nízkej účasti občanov je v obci Kotešová 

stanovený iba jeden volebný okrsok. 

 

 

9. Diskusia 

 

Bod diskusia bol bez príspevkov 

 

 

10. Návrh na uznesenie 

 

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Milan Chrást. Poslanci  

obecného   zastupiteľstva  schválili   návrh   na   uznesenie,  z  ktorého vyplývajú 

jednotlivé   Uznesenia obecného zastupiteľstva v Kotešovej. 

 



 

13. Záver 

 

Nakoľko boli všetky body programu vyčerpané a poslanci obecného zastupiteľstva nemali 

viac otázok a pripomienok, starosta obce poďakoval poslancom a ostatným prítomným za 

účasť a rokovanie Obecného zastupiteľstva v Kotešovej vyhlásil za ukončené.  

 

 

 

 

 

 

V Kotešovej, 12. 12. 2014                                                  ................................................... 

                                                                                                PhDr. Mgr. Peter Mozolík 

                                                                                                         starosta obce 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

 

Peter Jandačka                                                                    ..................................................... 

 

 

Jozef Bujný                                                                          .................................................... 

                 

 

 

Zapisovateľka: 

 

Lýdia Frolová                                                                       ...................................................            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vyvesené: 16.12.2014 

Zvesené:   31.12.2014                                              


