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UZNESENIA č. 55 - 67 /2012 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotešovej, 

konaného dňa 14. decembra 2012 
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Uznesenie č. 55/2012 

Schválenie programu zasadnutia OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  

1. schvaľuje 

a) program zasadnutia OZ   

b) zloženie návrhovej komisie  

Uznesenie č. 56/2012 

Kontrola plnenia uznesení 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

    1.     berie na vedomie 

a) stanovisko starostu obce o stave  plnenia uznesení 

Uznesenie č. 57/2012  

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Kotešová č. 4/2012 o určení 

výšky dotácie na prevádzku a mzdy za dieťa materskej školy, školskej jedálne, 

školského klubu detí a školského   strediská   záujmovej činnosti so sídlom na 

území obce Kotešová  

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

1.   schvaľuje 

a) Dodatok č. 1 ku Všeobecnému záväznému nariadeniu obce Kotešová č. 

4/2012 O  určení     výšky dotácie    na prevádzku a mzdy za dieťa materskej 

školy, školskej jedálne, školského klubu detí a školského   strediská   

záujmovej činnosti so sídlom na území obce Kotešová. 

b) Všeobecne záväzné nariadenie obce Kotešová č. 4/2012 o určení výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy za dieťa materskej školy, školskej jedálne, 

školského klubu detí a školského strediska záujmovej činnosti so sídlom na 

území obce Kotešová v plnom znení 

2. poveruje starostu obce 

a) vydať  Všeobecné záväzné nariadenie obce Kotešová č. 4/2012 o určení 

výšky dotácie na prevádzku a mzdy za dieťa materskej školy, školskej 

jedálne, školského klubu detí a školského   strediská   záujmovej činnosti so 

sídlom na území obce Kotešová  po zapracovaní Dodatku č.1 v úplnom 

znení s účinnosťou od 01.01.2013. 

Uznesenie č. 58/2012 

Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Kotešová 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 
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       1.  schvaľuje 

a) Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami obce 

Kotešová. 

b) Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Kotešová v plnom 

znení. 

       2.  poveruje starostu obce 

a) vydať Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Kotešová po 

zapracovaní dodatku č. 2 v úplnom znení s účinnosťou od 17.12.2012 

Uznesenie č. 59/2012 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kotešová č. 6/2012 o udržiavaní čistoty 

verejných priestranstiev, komunikácií, chodníkov, zelene a o ochrane životného 

prostredia na území obce Kotešová 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  

 

       1.  schvaľuje 

 

a) Všeobecne záväzné nariadenie obce Kotešová č. 6/2012 o udržiavaní čistoty 

verejných priestranstiev, komunikácií, chodníkov, zelene a o ochrane životného 

prostredia na území obce Kotešová 

 

Uznesenie č. 60/2012 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kotešová č. 7/2012 o miestnych daniach 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

           1.   schvaľuje 

a) pozmeňujúci návrh 

b) Všeobecne záväzné nariadenie obce Kotešová č. 7/2012 o miestnych 

daniach 

Uznesenie č. 61/2012 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kotešová č. 8/2012 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  

1.  schvaľuje 

a) Všeobecne záväzné nariadenie obce Kotešová č. 8/2012 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  
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Uznesenie č. 62/2012 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kotešová č. 9/2012 o nakladaní s odpadom 

a drobným stavebným odpadom 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

       1.     schvaľuje 

a) doplňujúce návrhy 

b) Všeobecne záväzné nariadenie obce Kotešová č. 9/2012 o nakladaní s odpadom 

a drobným stavebným odpadom 

Uznesenie č. 63/2012 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kotešová č. 10/2012  zásady odmeňovania 

poslancov obecného zastupiteľstva obce Kotešová 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

      1.   schvaľuje 

a) pozmeňujúci návrh 

b) Všeobecne záväzné nariadenie obce Kotešová č. 10/2012 zásady odmeňovania 

poslancov obecného zastupiteľstva obce Kotešová 

 Uznesenie č. 64/2012  

Rozpočtové opatrenie č. 4/2012 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

1.   schvaľuje 

a) Rozpočtové opatrenie č. 4/2012  

Uznesenie č. 65/2012 

Vstup obce Kotešová do členstva OZ „Miestna akčná skupina“(ďalej len MAS) 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

       1.  súhlasí 

a) so vstupom obce Kotešová do  OZ „Miestna akčná skupina (ďalej len MAS) – Pre 

rozvoj mikroregiónov Javorníky – Hričov“. Partnerom obce Kotešová v združení 

v oblasti neziskového sektora bude Obecný futbalový klub Kotešová. 

 2.  poveruje starostu obce 

a) zabezpečiť potrebné náležitosti v súvislosti so vstupom obce Kotešová do OZ 

„MAS – Pre rozvoj mikroregiónov Javorníky – Hričov“. 
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Uznesenie č. 66/2012 

Organizačný poriadok obce Kotešová 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

1. berie na vedomie 

a) zmenu Organizačného poriadku obce Kotešová s účinnosťou od 01.12.2012 

 

Uznesenie č. 67/2012 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

1. berie na vedomie 

a) správu riaditeľky Základnej školy s materskou školou v Kotešovej v zmysle 

predloženého materiálu 

2. ukladá 

a) riaditeľke Základnej školy s materskou školou v Kotešovej pripraviť návrh 

opatrení na konsolidáciu príjmovej časti a redukciu výdavkovej časti rozpočtu 

školy na rok 2013 

 

 

 

 

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

                                    PhDr. Mgr. Peter Mozolík 

                                                                                                               starosta obce 
  


