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UZNESENIA č. 1 – 9/2012 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotešovej, 

konaného dňa 10. februára 2012 
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Uznesenie č. 1/2012 

Schválenie programu zasadnutia OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  

1. schvaľuje 

a) program zasadnutia OZ   

b) zloženie návrhovej komisie  

 

 

Uznesenie č. 2/2012 

Kontrola plnenia uznesení 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

1. berie na vedomie 

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

 

 

Uznesenie č. 3/2012 

Rozpočtové opatrenie č. 3/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  

1. berie na vedomie 

a)  Rozpočtové opatrenie č. 3/2011 k 31.12.2011 

 

 

Uznesenie č. 4/2012 

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  

1. berie na vedomie 

a)  správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce p. Jozefy Šípkovej 
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Uznesenie č. 5/2012 

Plat starostu obce 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

1. schvaľuje 

a) Plat starostu obce Kotešová PhDr. Mgr. Petra Mozolíka vo výške 2 437,00  € 
(slovom dvetisíc štyristotridsaťsedem eur brutto) s účinnosťou od 1. februára  2012. 

 

 

Uznesenie č. 6/2012 

Rôzne – Voľby NR SR 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

1. berie na vedomie 

a) správu o organizačnom a technickom zabezpečení volieb do  NR SR 

 

 

Uznesenie č. 7/2012 

Rôzne – Centrálna autobusová zastávka obce 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

1.  schvaľuje  

 a)  výstavbu centrálnej autobusovej zastávky Kotešová - rázcestie 

2.   poveruje  

a) starostu obce konať pre  zabezpečenie administratívno-technických,  rozpočtových 
a realizačných záležitostí súvisiacich s výstavbou centrálnej autobusovej zastávky 
obce Kotešová – rázcestie. 

 

 

Uznesenie č. 8/2012 

Rôzne - Kúpa nového osobného automobilu pre obec 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

1.  schvaľuje 
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a) kúpu nového osobného vozidla pre obec Kotešová v maximálne cene do 12 500,00 

€ formou splátkového systému alebo leasingu. 

      2.   poveruje starostu obce 

            a)  vykonať zmenu rozpočtu  

b)  zabezpečiť úkony  spojených s kúpou osobného vozidla  

 

 

Uznesenie č. 9/2012 

Rôzne – „Regenerácia centra obce Kotešová“ 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

1. berie na vedomie 

a) informáciu starostu obce o prebiehajúcom projekte „Regenerácia centra obce“ 

 

 

VZN obce č. 1/2012 – k Návrhu Požiarny poriadok obce Kotešová 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

1.  schvaľuje 

a) nasledovnú úpravu: v § 3 písm. k) bod 3 slovo  „miezd“ nahradiť  slovom   
„nákladov“. 

b) Menovaných veliteľov a preventívnych pracovníkov DHZ 

      2.   schvaľuje 

 a)  Návrh  všeobecne záväzného nariadenia  obce – Požiarny poriadok obce v znení  
schváleného pozmeňujúceho návrhu. 

 

 
 
VZN obce č. 2/2012 –  k Návrhu Povodňový plán záchranných prác obce Kotešová 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

       1.   schvaľuje 

 a)  Návrh  všeobecne záväzného nariadenia  obce – Povodňový plán záchranných prác  
obce Kotešová. 
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VZN obce č. 3/2012 –  k Návrhu VZN obce č. 3/2012 o výške mesačného príspevku za 
pobyt dieťaťa v MŠ, v školskom klube detí a v školskom stredisku záujmovej činnosti 
 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

      1.   schvaľuje 

 a)  Návrh  všeobecne záväzného nariadenia obce č. 3/2012 o výške mesačného 
príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, v školskom klube detí a v školskom stredisku 
záujmovej činnosti. 

 

 
VZN obce č. 4/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy za dieťa v MŠ, školskej 
jedálne, školského klubu detí a školského strediska záujmovej činnosti so sídlom na 
území obce Kotešová za rok 2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

1.  schvaľuje 

a) nasledovnú úpravu:  

1. v § 3  ods. 1 nahradiť nasledovným znením: „ Obec Kotešová pri určovaní výšky 
dotácie na mzdy a prevádzku na jeden výkonový ukazovateľ (dieťa) určuje dotáciu 
v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl 
a školských zariadení v znení Nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní 
výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a počtu detí k 15.09. predošlého 
kalendárneho roka.“ 

2. V §-e 3 ods. 2 doplniť o znenie „za podmienky, že budú naplnené podielové dane na 
rok 2012 a ako stanovuje  schválený  Programový rozpočet obce  na roky 2012-2014 – 
určené pre rok 2012 .“ 

 b)  Návrh  všeobecne záväzného nariadenia  obce č. 4/2012 o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy za dieťa v MŠ, školskej jedálne, školského klubu detí a školského 
strediska záujmovej činnosti so sídlom na území obce Kotešová za rok 2012. 

 

 

 

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

            PhDr. Mgr. Peter Mozolík 

                        starosta obce 
      


