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UZNESENIA č. 36 – 42 /2012 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotešovej, 

konaného dňa 07. septembra 2012 
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Uznesenie č. 36/2012 

Schválenie programu zasadnutia OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  

1. schvaľuje 

a) program zasadnutia OZ   

b) zloženie návrhovej komisie  

 

Uznesenie č. 37/2012 

Kontrola plnenia uznesení 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

1.     berie na vedomie 

        a) stanovisko starostu obce o kontrole plnenia uznesení 

        b) správu hlavného kontrolóra obce o plnení  opatrení prijatých starostom obce v  

  zmysle  uznesenia  č. 71/2011 bod 3 písm. a) 

 

Uznesenie č. 38/2012  

Územný plán obce Kotešová 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

1.   berie na vedomie 

      a) informáciu ohľadom spracovanej cenovej kalkulácie na aktualizáciu   

          Územného plánu Obce Kotešová 

            b) informáciu o možnosti a podmienkach získania dotácie na zmenu územno- 

                plánovacej dokumentácie z Ministerstva dopravy a výstavby SR 

2. poveruje  

a) starostu obce pripraviť žiadosť o poskytnutie dotácie na aktualizáciu  

   Územného  plánu Obce Kotešová 
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Uznesenie č. 39/2012 

Úprava rozpočtu  Obce Kotešová na rok 2012 rozpočtovým opatrením č. 2/2012 

a č. 3/2012 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

           1.   berie na vedomie  

                 a)  časť A rozpočtového opatrenia č. 2/2012, tak ako bolo predložené 

           2.   schvaľuje 

                 a)  časť C rozpočtového opatrenia č. 2/2012, tak ako bolo predložené 

           3.   schvaľuje 

                 a) Rozpočtové opatrenie č. 3/2012, tak ako bolo predložené 

 

Uznesenie č. 40/2012 

Informatívna správa k osvetleniu priechodu pre chodcov pri centrálnej zastávke 

v Kotešovej. 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

          1.   berie na vedomie 

                a) Informatívnu správu k osvetleniu priechodu pre chodcov pri centrálnej  

                    zastávke  v Kotešovej 

 

Uznesenie č. 41/2012 

Informatívna správa k projektu „Regenerácia centra obce Kotešová“ 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

           1.   berie na vedomie 

                 a) Informatívnu  správu  k projektu „Regenerácia centra obce Kotešová“ 

 

Uznesenie č. 42/2012 

Zabezpečenie volieb prísediacich Okresného súdu v Žiline 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

           1.   volí 

                 a) v zmysle zákona č. 385/2000  Z. z. o sudcoch  a prísediacich a o zmene 
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                    a doplnení   niektorých zákonov  v znení  neskorších predpisov na návrh  

                    starostu  kandidátov: 

          Ing. Elenu Šutekovú, bytom 013 61 Kotešová 319 

           za prísediacu  Okresného súdu v Žilina na obdobie  rokov 2012-2016 

 

 

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

                                    PhDr. Mgr. Peter Mozolík 

                                                                                                               starosta obce 
  

      


