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UZNESENIA č. 65-87/2020 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotešovej, 

konaného dňa 10. 12. 2020 

 

 



Uznesenie č. 65 /2020 

Schválenie programu zasadnutia OZ 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 

1. schvaľuje 

 a) program zasadnutia OZ   

 b) zloženie návrhovej komisie  

 

Uznesenie č. 66/2020 

Kontrola plnenia uznesení 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 

1. berie na vedomie 

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

 

Uznesenie č. 67/2020 

Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 8/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 

1.   berie na vedomie 

 a) Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 8/2020 

 

 

Uznesenie č. 68/2020 

Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 9/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  

 

1.   berie na vedomie  

 a) Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 9/2020 

 

Uznesenie č. 69/2020 

Rozpočtové opatrenie obce Kotešová č. 10/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  

 

1.   schvaľuje  

 a) Rozpočtové opatrenie obce Kotešová č. 10/2020 

 

      2.   poveruje 

a) starostu obce v rozpočtovom opatrení upraviť rozpočet na strane príjmov a výdavkov k 31. 

12. 2020  a predložiť toto rozpočtové opatrenie poslancom  OZ na vedomie v najbližšom 

zasadnutí OZ v roku 2021 

 

Uznesenie č. 70/2020 

Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Kotešová č.  2//2016 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kotešová 



Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 

     1.   schvaľuje:    

 

a) Dodatok č. 2  k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Kotešová  č. 8/2015 o nakladaní  

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kotešová, 

 

b) Všeobecne záväzne nariadenie obce Kotešová č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi 

 odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kotešová ako celok v úplnom 

 znení.  

Uznesenie č. 71/2020 

Príkaz na inventarizáciu majetku obce Kotešová  

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 

     1.   berie na vedomie   

 a) Príkaz na inventarizáciu majetku obce Kotešová za rok 2020. 

 

Uznesenie č. 72/2020 

Informatívna správa k projektu Prístavby a nadstavby Materskej školy v obci Kotešová v roku 

2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  

 

     1.   berie na vedomie: 

 a) Informatívna správa k Prístavbe a nadstavbe Materskej školy v obci Kotešová v roku 2020 

 v   rámci   projektu  „Zvyšovanie kvality života v obci Kotešová riešením problematiky 

 predprimárneho vzdelávania“ kód NFP - NFP302020V250, s kódom výzvy - IROP-PO2-

 SC221-2018-35, 

 

 

Uznesenie č. 73/2020  

Programový rozpočet obce Kotešová na roky 2020 - 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 1.   berie na vedomie 

       a) odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu Programového  rozpočtu    

           Kotešová na roky 2021 – 2023, 

  

 2.   schvaľuje 

       a) Programový rozpočet obce Kotešová vrátane programov a podprogramov na rok  

           2021.  

 3.   berie na vedomie 

                 a) návrh rozpočtu na roky 2022 – 2023. 

 

Uznesenie č. 74/2020 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021 



Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

       1.  schvaľuje 

            a) Plán  kontrolnej činnosti na I. polrok 2021, 

       2.  poveruje 

 b) hlavnú kontrolórku   vykonať    kontroly   v zmysle  schváleného Plánu kontrolnej         

               činnosti na I. polrok 2021. 

 

Uznesenie č. 75/2020 

Rokovanie o Zmene a Doplnku č. 3 k  Územnému plánu obce Kotešová 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 

1. berie na vedomie 

a) informáciu starostu obce k jednotlivým žiadostiam, ako aj j zákonným ustanoveniam pri 

návrhu na zmenu územného plánu obce Kotešová. 

 

      2. schvaľuje  

a) zámer zmeniť Územný plán obce Kotešová, schválený Obecným zastupiteľstvom 

v Kotešovej zo dňa 19. 6. 2009, číslo uznesenia 17/2009 a to to Zmenou a Doplnkom č. 3 

podľa zadaných urbanistických lokalít spracovateľovi.  

 

 b) že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri 

 roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie. 

 

Uznesenie č. 76/2020 

Žiadosti občanov: odpredaj časti parcely  – Dušan Gália a manželka Božena Gáliová, 013 61 

Kotešová-Buková č. 661 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

1. schvaľuje  

a) prevod predaj nehnuteľného  majetku a to parcelu C-KN 1233/3, ostatná plocha, o výmere 

60 m2,evidovaná na LV č. 1 v katastrálnom území obce Kotešová, kupujúcim Dušan Gália 

a manželka Božena Gáliová, obaja trvalé bytom 013 61 Kotešová – Buková č. 661 do 

bezpodielového vlastníctva manželov v podiele 1/1. 

 

b) spôsob jeho prevodu – odpredaj,  ako prípad hodný osobitného zreteľa, na  ktorého 

schválenie je  potrebná  3/5  väčšina  všetkých  poslancov  v zmysle §-u 9a, ods. 8, písm.  e),   

zákona  č. 138/1991  Zb.  o majetku   obce. Prípad hodný osobitného zreteľa je v tom, že 

Obec Kotešová, ako vlastník uvedenej nehnuteľnosti odpredáva na základe uznesenia výmeru 

6 m2, z celkovej výmery 60 m2 z dôvodu, že žiadateľom na základe uznesenia č. 1/2004, zo 

dňa 27. 1. 2004 bola už odpredaná výmera 54 m2 z uvedenej parcely, bola vypracovaná 

kúpna zmluva, avšak do dnešného dňa nebola zavkladovaná na katastri nehnuteľnosti. 

Žiadatelia boli zavkladovať uvedenú zmluvu až v mesiaci júl 2020, pričom nebol doložený 

návrh na vklad, bez ktorého nebolo možné uvedenú kúpnu zmluvu zavkladovať a kontrolou 

výmery parcely bol zistený stav, že uvedená parcela by sa musela odčleniť na základe 

vypracovaného geometrického plánu výmerou 6 m2 v prospech obce Kotešová, čo by z 

hľadiska využitia územia nemalo pre obec Kotešová žiadny význam a obec Kotešová tu 

neplánuje na uvedenom pozemku v budúcnosti budovať žiadne stavby ani iným spôsobom 



využívať uvedený pozemok, nakoľko nie je pre obec potrebný. Žiadatelia odkúpili od obce 

Kotešová výmeru 54 m2 na základe uznesenia č. 1/2004, zo dňa 27. 2. 2004 za cenu 1 m2/ 

50.-Sk (1,66.-€), za celkovú výmeru zaplatili 2700.-Sk (89,63.-€), čo vydokladovali 

fotokópiou potvrdenia o zaplatení ku žiadosti o odkúpenie 6 m2. 

 

            c) za týchto podmienok: Celková výmera je 60 m2. Obec Kotešová odpredáva 6 m2 

 z uvedenej parcely, nakoľko 54 m2 žiadatelia už obci Kotešová vyplatili. Celková výmer na 

 odpredaj je teda 6 m2 za kúpnu cenu 10.-€ / 1 m2, celková  suma  za odpredaj pozemku je 60 

 € (slovom šesťdesiat eur) v zmysle §-u 10, ods. 1, písm. a), ods. 2, Stanovenie  sadzby – 

 určenie všeobecnej hodnoty na odpredaj  nehnuteľnosti  Všeobecne záväzného

 nariadenie obce Kotešová č. 6/2015 o odpredaji,  zámene a nájme nehnuteľného majetku 

 v obci Kotešová, účinného od 1. 1. 2020. Náklady spojené s návrhom na  vklad znáša 

 kupujúci. Obec Kotešová v kúpnej zmluve bude odpredávať žiadateľom uvedenú parcelu 

 v celistvosti o výmere 60 m2. 

 

Uznesenie č. 77/2020 

Žiadosti občanov: odpredaj časti parciel  – Michal Polka a Katarína Polková, 013 61 Kotešová 

č. 468 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

1. schvaľuje  

 a) prevod –predaj nehnuteľného  majetku vedeného na LV č. 22262226  a  to  novo 

 vzniknuté parcely C-KN č. 803/5 ostatná plocha o výmere 71 m2, ktorá vznikla z pôvodnej 

 parcely E-KN č. 272/11 trvalý trávnatý porast o výmere 157 m2, C-KN č. 803/6 ostatná 

 plocha o výmere 17 m2, ktorá vznikla z pôvodných parciel E-KN č. 1363/4 zastavaná plocha 

 a nádvorie o výmere 24152 m2 – 10 m2, E-KN č. 1379/7 vodná plocha o výmere 5 m2 a E-KN 

 č. 2506/6 vodná plocha o výmere 2 m2 a C-KN č. 803/9 ostatná plocha o výmere 10 m2, ktorá 

 vznikla z pôvodnej parcely C-KN č. 2506/5 vodná plocha o výmere 257 m2,  v katastrálnom 

 území obce Kotešová, na základe  vypracovaného geometrického plánu č. 47353210-

 220/2020, vypracoval  p. Stanislav  Klobucký dňa 31. 10. 2020, úradne overený Okresným 

 úradom Bytča, katastrálny odbor,  overila Ing. Jana Šebeňová dňa 19. 11. 2020 pod číslom 

 595/2020,  kupujúcim Michal Polka a manželka Katarína Polková, obaja trvale bytom 013 61 

 Kotešová č. 468, do  bezpodielového spoluvlastníctva manželov, v podiele 1/1. Celková 

 výmera je 98 m2. 

 

b) spôsob jeho prevodu – odpredaj,  ako prípad hodný osobitného zreteľa, na  ktorého 

schválenie je  potrebná  3/5  väčšina  všetkých  poslancov  v zmysle §-u 9a, ods. 8, písm.  e),   

zákona  č. 138/1991  Zb.  o majetku   obce. Prípad hodný osobitného zreteľa je v tom, že  

uvedené novovzniknuté parcely kupujúci dlhodobo užívali ako svoje, starali sa o tieto parcely 

ako o svoje, nakoľko tieto novovzniknuté parcely sú súčasťou oplotenia ich parciel, ktoré sú 

v ich vlastníctve a to C-KN č. 801, na ktorej je postavený rodinný dom so súpisným číslom 

468, C-KN č. 802 a C-KN č. 803/3, evidované na LV č. 1571 a LV č. 2934, až pri upozornení 

obce Kotešová zistili, že sa tieto  parcely nenachádzajú v ich vlastníctve. Na základe 

uvedeného požiadali o vysporiadanie týchto časti – horeuvedených  novo vzniknutých parciel 

obec Kotešová formou odkúpenia do svojho bezpodielového vlastníctva v podiele 1/1. Obec 

Kotešová tu neplánuje na uvedených parcelách v budúcnosti budovať žiadne stavby ani iným 

spôsobom využívať uvedený pozemok, nakoľko nie je pre obec potrebný. 

 

 c) za týchto podmienok: Celková výmera je 98 m2za kúpnu cenu 15.-€ / 1 m2, celková  suma 

 za odpredaj pozemku je 1470 € (tisícštyristosedemdesiat eur) v zmysle §-u 10, ods. 1,  písm. 



 b),  Stanovenie sadzby – určenie všeobecnej hodnoty na odpredaj nehnuteľnosti 

 Všeobecne  záväzného nariadenie obce Kotešová č. 6/2015 o odpredaji, zámene a  nájme 

 nehnuteľného majetku v obci Kotešová, účinného od 1. 1. 2020.  Náklady spojené s návrhom 

 na vklad znášajú  kupujúci. 

 

Uznesenie č. 78/2020 

Žiadosti občanov: odpredaj parcely  – Ing. Zdeněk Bartošič a manž. Emília Bartošicová, 013 

61 Kotešová – Buková č. 703 

  

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

1. schvaľuje  

 a) prevod –predaj nehnuteľného  majetku vedeného na  LV č. 1 a  to parcelu C-KN č. 1226/1 

 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 197 m2, kupujúcim Ing. Zdenek Bartošic a manželka 

 Emília Bartošicová, trvale bytom 013 61 Kotešová – Buková č. 703 do bezpodielového 

 spoluvlastníctva manželov, v podiele 1/1. 
 

 b) spôsob jeho prevodu – odpredaj,  ako prípad hodný osobitného zreteľa, na  ktorého 

 schválenie je  potrebná  3/5  väčšina  všetkých  poslancov  v zmysle §-u 9a, ods. 8, písm.  e),   

 zákona  č. 138/1991  Zb.  o majetku   obce. Prípad hodný osobitného zreteľa je v tom, že  

 uvedenú parcelu kupujúci dlhodobo užívali ako svoju, riadne sa starali o túto parcelu ako o 

 svoju, nakoľko táto parcela je v susedstve s ich parcelou C-KN č. 1226/4 a C-KN č. 1226/5, 

 na ktorej je postavený rodinný dom so súpisným číslom 703, táto  parcela je čiastočne 

 oplotená s ich parcelami, až pri upozornení obce Kotešová zistili, že sa táto  parcela 

 nenachádza v ich vlastníctve. Na základe uvedeného požiadali o vysporiadanie tejto parcely 

 obec Kotešová formou odkúpenia do svojho bezpodielového vlastníctva v podiele 1/1. Obec 

 Kotešová tu neplánuje na uvedenej parcele v budúcnosti budovať žiadne stavby ani iným 

 spôsobom využívať uvedený pozemok, nakoľko nie je pre obec potrebný. 

 

 c) za týchto podmienok: Celková výmera je 197 m2 za kúpnu cenu 35.-€ / 1 m2, celková 

 suma  za odpredaj pozemku je 6895 € (šestisícosemstodeväťdesiatpäť eur) v zmysle §-u 10, 

 ods. 1,  písm.  c),  Stanovenie sadzby – určenie všeobecnej hodnoty na odpredaj 

 nehnuteľnosti  Všeobecne  záväzného nariadenie obce Kotešová č. 6/2015 o odpredaji, 

 zámene a  nájme  nehnuteľného majetku v obci Kotešová, účinného od 1. 1. 2020.  

 Náklady spojené s návrhom  na vklad znášajú  kupujúci. 

 

Uznesenie č. 79/2020 

Odpredaj časti z parcely –  Ing. Kamil Mičúch, trvalé bytom 013 61 Kotešová 387 a Jozef 

Sádecký, trvalé bytom 013 61 Kotešová 360 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 

      1.   schvaľuje  

 a) prevod - predaj časti nehnuteľného  majetku vedeného na LV č. 2285 a to novovzniknuté 

parcely C-KN č. 84/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 106 m2 a C-KN č. 84/5 zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 35 m2, ktoré vznikli z pôvodnej parcely E-KN č. 21, zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 141 m2, kde obec Kotešová je vlastníkom v podiele 1/6, čo 

predstavuje výmeru 23,5 m2,  v katastrálnom území obce Kotešová, na základe geometrického 

plánu č. 47333210-204/2020, vyhotovil p. Stanislav Klobucký dňa 12. 10. 2020, úradne 

overený Okresným úradom Bytča, katastrálny odbor, overila Ing. Jana Šebeňová dňa 6. 11. 

2020, pod číslom 556/2020, kupujúcim Ing. Kamil Mičúch, trvalé bytom 013 61 Kotešová 



387, do výlučného vlastníctva v podiele 1/1, , pričom jeho podiel z podielu 1/6 obce Kotešová 

je 1/3 (čo činí 11,75 m2) a Jozef Sádecký, trvalé bytom 013 61  Kotešová č. 360 do 

výlučného vlastníctva v podiele 1/1, pričom jeho podiel z podielu 1/6 obce Kotešová je 1/3, 

čo činí 11,75 m2. 

b) spôsob jeho prevodu – odpredaj,  ako prípad hodný osobitného zreteľa, na  ktorého 

schválenie je  potrebná  3/5  väčšina  všetkých  poslancov  v zmysle §-u 9a, ods. 8, písm.  e),   

zákona  č. 138/1991  Zb.  o majetku   obce. Prípad hodný osobitného zreteľa je v tom, že  

uvedené  novovzniknuté parcely C-KN č. 84/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 106 m2 

a C-KN č. 84/5 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 35 m2, kde obec Kotešová má  v ich 

častiach z výmery 141 m2 podiel 1/6 (23,5 m2), pričom na uvedenej parcele C-KN č. 84/5 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 35 m2 je postavená stavba (bývalý rodinný dom bez 

prideleného súpisného čísla), dlhodobo užívali ako svoje, starali sa o tieto parcely  ako o svoj 

pozemok, až pri vysporiadaní pozemkov a na  upozornenie obce Kotešová zistili, že časť 

v parcely sa v týchto novovzniknutých  parcelách nenachádza v ich vlastníctve. Na základe 

uvedeného požiadali o vysporiadanie tejto časti s obcou  Kotešová o odkúpenie do svojho 

výlučného vlastníctva. Obec Kotešová tu neplánuje na uvedenom pozemku v budúcnosti 

budovať žiadne stavby ani iným spôsobom využívať uvedený pozemok, nakoľko nie je pre 

obec potrebný.  

 

 c) za týchto podmienok: Celková výmera je 23,5 m2 za kúpnu cenu 10.-€ / 1 m2, celková 

 suma  za odpredaj pozemku je 235 € (slovom dvestotridsaťpäť eur) v zmysle §-u 10, ods. 1, 

 písm.  a), Stanovenie sadzby – určenie všeobecnej hodnoty   na odpredaj 

 nehnuteľnosti  všeobecne  záväzného nariadenie obce Kotešová č. 6/2015 o odpredaji, 

 zámene a  nájme nehnuteľného majetku v obci Kotešová, účinného od 1. 1. 2020. Ing. Kamil 

 Mičúch odkupuje do výlučného vlastníctva v podiele 1/1 -  podiel 11,75 m2, za celkovú sumu 

 117,50 € (slovom stosedemnásť eur a päťdesiat centov). Jozef Sádecký   odkupuje do 

 výlučného vlastníctva v podiele 1/1 -  podiel 11,75 m2, za celkovú sumu 117,50 € (slovom 

 stosedemnásť eur a päťdesiat centov). Náklady spojené s návrhom na vklad znášajú 

 kupujúci. 

 

Uznesenie č. 80/2020 

Žiadosti občanov: Zámer odpredať časť parcely  – Miloš Galus a manželka Lenka Galusová, 

013 61 Kotešová č. 738 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

1. schvaľuje  

a) trvalú prebytočnosť  časti nehnuteľného  majetku vedeného na LV č. 2226 a  to výmeru  

116 m2 z parcely E-KN 412 orná pôda o výmere 827  m2. 

 

b) v súlade § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zámer predať nehnuteľný  

majetok, vedený na LV č. 2226 – obec Kotešová to výmeru  116 m2 z parcely E-KN 412 orná 

pôda o výmere 827 m2, kupujúcim Milošovi Galusovi a manželke Lenke Galusovej, trvale 

bytom 013 61 Kotešová č. 738 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1, 

na základe spracovaného geometrického plánu  na náklady žiadateľov, ktorý bude objednaný 

po prijatí uznesenia a predložený na ďalšie rokovanie OZ. 

 

     c) spôsob jeho prevodu – odpredaj,  ako prípad hodný osobitného zreteľa, na  ktorého 

schválenie je  potrebná  3/5  väčšina  všetkých  poslancov  v zmysle §-u 9a, ods. 8, písm.  e),   

zákona  č. 138/1991  Zb.  o majetku   obce.  Predpokladaná hodnota v zmysle §-u 10, ods.1, 



 písm. a), ods. 2 Stanovenie sadzby – určenie všeobecnej hodnoty na odpredaj nehnuteľnosti 

 Všeobecne záväzného nariadenie obce Kotešová č. 6/2015 o odpredaji,  zámene a  nájme 

 nehnuteľného majetku v obci Kotešová, účinného od 1. 1. 2020, bude vo výške 35.-€/ 1 m2, 

nakoľko sa jedná o nadobudnutie nového pozemku, ktorý je v rámci ÚPNO Kotešová 

zahrnutý ako stavebný pozemok a žiadatelia uvedenou kúpou pozemku si zveľadia svoj 

doterajší pozemok v tejto časti. 

 

     d) zdôvodnenie prípadu  hodného osobitného zreteľa  bude definované  a zverejnené 

v zákonnej lehote – 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na úradnej 

tabuli  a na internetovej stránke obce.  

Uznesenie č. 81/2020 

Žiadosti občanov: Zámer odpredať časť parcely  – Peter Papšo, 013 61 Kotešová č. 459 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

1. schvaľuje  

a) trvalú prebytočnosť  časti nehnuteľného  majetku vedeného na LV č. 2226 a  to výmeru  

49 m2 z parcely E-KN 412 orná pôda o výmere 827  m2. 

 

b) v súlade § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zámer predať nehnuteľný  

majetok, vedený na LV č. 2226 – obec Kotešová to výmeru  49 m2 z parcely E-KN 412 orná 

pôda o výmere 827 m2, kupujúcemu Petrovi Papšovi, trvale bytom 013 61 Kotešová č. 459 do 

výlučného vlastníctva v podiele 1/1, na základe spracovaného geometrického plánu  na 

náklady žiadateľa, ktorý bude objednaný po prijatí uznesenia a predložený na ďalšie 

rokovanie OZ. 

 

     c) spôsob jeho prevodu – odpredaj,  ako prípad hodný osobitného zreteľa, na  ktorého 

schválenie je  potrebná  3/5  väčšina  všetkých  poslancov  v zmysle §-u 9a, ods. 8, písm.  e),   

zákona  č. 138/1991  Zb.  o majetku   obce.  Predpokladaná hodnota v zmysle §-u 10, ods.1, 

 písm. a), ods. 2 Stanovenie sadzby – určenie všeobecnej hodnoty na odpredaj nehnuteľnosti 

 Všeobecne záväzného nariadenie obce Kotešová č. 6/2015 o odpredaji,  zámene a  nájme 

 nehnuteľného majetku v obci Kotešová, účinného od 1. 1. 2020, bude vo výške 35.-€/ 1 m2, 

nakoľko sa jedná o nadobudnutie nového pozemku, ktorý je v rámci ÚPNO Kotešová 

zahrnutý ako stavebný pozemok a žiadatelia uvedenou kúpou pozemku si zveľadia svoj 

doterajší pozemok v tejto časti. 

 

     d) zdôvodnenie prípadu  hodného osobitného zreteľa  bude definované  a zverejnené 

v zákonnej lehote – 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na úradnej 

tabuli  a na internetovej stránke obce.  

 

Uznesenie č. 82 /2020 

Zámer kúpy pozemku do vlastníctva obce Kotešová od občana Milana Polláka, 013 61 

Kotešová č. 305   

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

      1.   schvaľuje  



a) zámer kúpiť pozemok parc. C-KN č. 2064/9 zastavané plochy a nádvoria, o výmere 69 m², 

evidovaná na LV 669, parc. E-KN č. 79, orná pôda o výmere 36 m² , evidovaná na LV č. 669 

a časť z parcely C-KN č. 1522/9 orná pôda o výmere 187 m2 – časť o výmere 13 m2  od 

vlastníka Milan Pollák, trvale bytom 013 61 Kotešová 305 do vlastníctva obce Kotešová 

o celkovej výmere 118 m2. 

 

     c) spôsob jeho prevodu – kúpa,  ako prípad hodný osobitného zreteľa, na  ktorého 

schválenie je  potrebná  3/5  väčšina  všetkých  poslancov  v zmysle §-u 9a, ods. 8, písm.  e),   

zákona  č. 138/1991  Zb.  o majetku   obce.  Predpokladaná hodnota na základe odborného 

vyjadrenia znalca je stanovená vo výške 7.-€/ 1 m2.  

 

     d) zdôvodnenie prípadu  hodného osobitného zreteľa  bude definované  a zverejnené 

v zákonnej lehote – 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na úradnej 

tabuli  a na internetovej stránke obce.  

 

Uznesenie č. 83/2020 

Delegovanie  členov do Rady školy Základnej školy s materskou školou v Kotešovej 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

1. schvaľuje 

a) delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy Základnej školy s materskou školou 

 Kotešová 378 v novom zložení: Ing. Elena Šuteková, Lýdia Frolová, Mgr. Jozef Bujný 

a Andrea Bujná. 

 

Uznesenie č. 84/2020 

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 a doplnení 

                niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  na návrh starostu kandidáta : 

                Ing. Elenu Šutekovú, 013 61 Kotešová č. 319  

                za prísediacu Okresného súdu v Žilina na obdobie  od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2024. 

Uznesenie č. 85/2020 

Vyradenie nákladného motorového vozidla  TATRA 805, ev. č. BY581AH  

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  

 

     1.   schvaľuje:  

 a) trvalú prebytočnosť majetku – nákladné motorové vozidlo TATRA 805, ev. č. BY581AH, 

 vo vlastníctve obce Kotešová, za účelom budúceho odpredaja konkrétnemu uchádzačovi.  

     



 b) V súlade § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku  obcí zámer predať nákladné 

 motorové vozidlo TATRA 805, ev. č. BY581AH na základe vypracovaného odborného 

 vyjadrenia, ktoré bude slúžiť pre stanovenie minimálnej hodnoty vozidla pre jeho odpredaj. 

 Obec Kotešová vyhlási výzvu na odpredaj vozidla po budúcom schválení hodnoty vozidla 

 poslancami OZ v Kotešovej na ďalšom riadnom zasadnutí, ktorá bude uverejnená na stránke 

 obce, na úradnej tabuli a v miestnom rozhlase. Podmienky odpredaja budú stanovené na 

 základe budúceho prijatého uznesenia OZ v Kotešovej.  

 

 c) poveruje starostu obce zabezpečiť odborné vyjadrenie – znalecký posudok pre stanovenie 

 minimálnej hodnoty na odpredaj uvedeného vozidla.  

 

Uznesenie č. 86/2020 

Vyradenie požiarnej techniky PPS 15 z majetku obce Kotešová 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  

 

     1.   schvaľuje:  

 a) trvalú prebytočnosť majetku – požiarnej techniky PPS15, za účelom budúceho odpredaja 

 konkrétnemu uchádzačovi.  

     

 b) V súlade § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku  obcí predaj požiarnej  techniky 

 PPS15, konkrétnemu uchádzačovi, za hodnotu minimálne vo výške 200.-€. 

 

 c) poveruje starostu obce zabezpečiť odpredaj budúcej vyradenej techniky.  

 

 

Uznesenie č. 87/2020 

Jednorazová odmena hlavného kontrolóra obce 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

1.  schvaľuje 

 a)      v súlade s § 18c ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení jednorazovú      

odmenu   hlavnej kontrolórke obce Kotešová vo výške 300,- € za obdobie od 1. 1. 2020 do 

30. 11. 2020.  

 

 

                ––––––––––––––––––––––––––––  
       PhDr. Mgr. Peter Mozolík 

starosta obce 

 


