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UZNESENIA č. 1- 17/2023 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotešovej, 

konaného dňa 3. 3.  2023 

 

 



Uznesenie č. 1 /2023 

Schválenie programu zasadnutia OZ 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 

1. Schvaľuje  

 a) program zasadnutia OZ   

 b) zloženie návrhovej komisie  

 

Uznesenie č. 2/2023 

Kontrola plnenia uznesení 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 

1. berie na vedomie 

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

 

Uznesenie č. 3/2023  

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu za rok 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 

1. berie na vedomie 

            a) Hodnotiacu správu k programovému rozpočtu za rok 2022 

 

Uznesenie č. 4/2023  

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kotešová za rok 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 

1. berie na vedomie 

a) Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2022 
 

Uznesenie č. 5/2023 

Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 8/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 

1. berie na vedomie 

 a) Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 8/2022 

 

 

Uznesenie č. 6/2023 

Rozpočtové opatrenie obce Kotešová č. 1/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

1. schvaľuje 

 a) Rozpočtové opatrenie obce Kotešová č. 1/2023 



Uznesenie č. 7/2022 

Informatívna správa k inventarizácii majetku obce Kotešová  

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  

 

1. berie na vedomie 

 a) informáciu o výsledku Inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov  

 obce Kotešová k 31. 12. 2022  

 

 

Uznesenie č. 8/2023 

Všeobecne záväzné nariadenie obce  Kotešová č. 1/2023 o určení miesta a času zápisu dieťaťa 

na plnenie povinnej školskej dochádzky  

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 

1. schvaľuje 

a) Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2023 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie 

povinnej školskej dochádzky - Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

v Základnej škole s materskou školou Kotešová 378, v školskom roku 2023/2024  

 

na základe ktorého sa zápis uskutoční v budove Základnej škole s materskou školou 

Kotešová 378,   4. triedna   (stará budova) budova ZŠ, na poschodí v učebni II. ročníka dňa:  

- 3. apríla 2023 (pondelok) v čase od 14.00 hod. do 16.00 hod. 

- 4. apríla 2023 (utorok) v čase od 14.00 hod. do 16.00 hod. 

 

Uznesenie č. 9/2023  

Všeobecne záväzne nariadenie obce Kotešová č. 2/2023 o výške   mesačného  príspevku   za  pobyt 

dieťaťa  materskej  škole, v  školskom  klube  detí a v centre voľného času  

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 

1. schvaľuje 

a) Všeobecne záväzne nariadenie č. 2/2023 o výške   mesačného   príspevku  za  pobyt 

dieťaťa  materskej  škole, v  školskom  klube  detí a v centre voľného času  

 

Uznesenie č. 10/2023  

Smernica starostu obce Kotešová č. 1/2023 o Zásadách odmeňovania poslancov Obecného 

zastupiteľstva obce Kotešová 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 

1. berie na vedomie  

a) Smernicu starostu obce Kotešová č. 1/2023 -  Zásady odmeňovania poslancov Obecného 

zastupiteľstva v Kotešovej, 

 

Uznesenie č. 11/2023 

Žiadosti občanov: odpredaj časti parciel  – Vladimír Feješ, 013 61 Kotešová č. 232  

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 



       

 1. schvaľuje  

 

a) odpredaj   nehnuteľného  majetku a to  parcela C-KN č. 576/4, zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 133 m2, ktorá na základe nového geometrického plánu na určenie vlastníckych práv 

k tejto parcele č. 47353210-9/2023, vyhotovil p. Stanislav Klobucký dňa 26. 1. 2023, úradne 

overený Okresným úradom Bytča, katastrálny odbor, overila Ing. Božena Harvancová dňa 1. 

2. 2023 pod číslom  G1-57/2023, vznikla z pôvodnej parcely E-KN č. 267/2 zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 1751 m2, evidovaná na LV 2226 obec Kotešová, katastrálne územie obce 

Kotešová a to odpredaj p. Vladimírovi Feješovi, trvale bytom 013 61 Kotešová č. 232, do 

výlučného vlastníctva 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 

 kupujúci sa v minulosti o uvedenú  parcelu riadne staral, užíval ju dlhodobo ako svoju, nakoľko    

      ju mal aj oplotenú, až pri vysporiadaní svojich majetkov zistil, že uvedená parcela, ktorú 

 užíval, je vo vlastníctve obce Kotešová.  

 

c) za týchto podmienok: Celková výmera je 133 m2  , cena za 1 m2/35.-€, celková suma za 

odpredaj pozemkov je  stanovená vo výške 4655.-€ (slovom štyritisícšestopädesiatpäť 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, účinné do 31. 12. 2022. Náklady spojené 

s návrhom na vklad  znášajú kupujúci.  

 

Uznesenie č. 12/2023 

Kúpa nového osobného motorového vozidla pre potreby obce Kotešová 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  

 

     1.   schvaľuje:  

a) Kúpu nového osobného motorového vozidla FIAT DOBLO COMBI  pre potreby obce 

Kotešová vo výške 25680.-€ v rátane DPH formou leasingu.  

b) Poveruje starostu obce zabezpečiť v roku 2023 krytie leasingovej splátky – akontácie  vo 

výške 8560.-€ a 36 leasingový splátok, v rozpočte obce Kotešová v roku 2023, 2024, 2025 

a 2026 v súlade s rozpočtovým opatrením obce Kotešová č. 1/2023. 

Uznesenie č.  13/2023 

Voľba hlavného kontrolóra obce Kotešová 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 

1. Berie na vedomie 

a) Informáciu o uplynutí funkčného obdobia hlavného kontrolóra obce k termínu  30. 6. 

2023 

 

2. Vyhlasuje 

a) V zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov konanie voľby hlavného kontrolóra obce  Kotešová, ktorá sa uskutoční dňa 19. 

5. 2023 o 17.00 hod.  v budove obecného úradu obce Kotešová na zasadnutí OZ  



 

3. Určuje 

a) Hlavnému kontrolórovi obce Kotešová v súlade s § 18a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. 

pracovný čas, ktorého dĺžka je 5,25 hodín týždenne, čo tvorí úväzok v rozsahu 15 % 

z plného pracovného úväzku 

 

4. Žiada 

a) Starostu obce Kotešová zabezpečiť zverejnenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra 

obce na úradnej tabuli obce a spôsobom v obci obvyklým v súlade so zákonom o obecnom 

zriadení  - t.j. najmenej 40 dní pred dňom konania voľby tak, aby sa voľba vykonala počas 

posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra, pričom obsah 

oznamu, tvorí prílohu č. 1 tohto uznesenia 

 

5. Schvaľuje 

a) Verejnú voľbu hlavného kontrolóra obce  

 

Uznesenie č.  14/2023 

Prejednanie protestu prokurátora a zrušenie VZN č. 1/2019 o používaní zábavnej 

pyrotechniky na území obce Kotešová zo dňa 22. 2. 2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej 

 

1. Vyhovuje 

a) Protestu prokurátora Okresnej prokuratúry v Žiline zo dňa Pd 245/22/5511-2, zo dňa 12. 

12. 2022. 

 

2. Ruší 

a) Všeobecné záväzné nariadenie Obce Kotešová č. 1/2019 o používaní zábavnej 

pyrotechniky na území obce Kotešová, schválené Obecným zastupiteľstvom v Kotešovej 

dňa 22. 2. 2019, uznesením č. 12/2019 v celom rozsahu a v znení.  

 

Uznesenie č. 15/2023 

Doasfaltovanie miestnych komunikácii v obci Kotešová v roku 2023, oprava lávky pre peších 

a vybudovanie chodníka v miestnej časti Kotešová-Buková 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  

 

       1.  schvaľuje 

a) Doasfaltovanie miestnych komunikácii na rok 2023 podľa predloženého návrhu starostu 

obce v rámci obnovy havarijného stavu miestnych komunikácií, v časti Pod brvenie a v časti 

Záhumnie.  

 

b) Vybudovanie miestneho chodníka vedľa hlavnej cesty II/541 v časti Kotešová – Buková 

 

c) Rekonštrukciu drevenej lávky v hornej časti obce Kotešová v oddychovej zóne pri 

drevenom altáne 

 

       2.  poveruje 

a) starostu obce na základe vypracovaného rozpočtu pre doasfaltovanie miestnych komunikácii 

 v obci Kotešová v roku 2023, rámci obnovy havarijného stavu miestnych komunikácií, ako aj 



vypracovaného rozpočtu na vybudovanie miestneho chodníka na Bukovej a rekonštrukciu 

drevenej lávky v hornej časti obce Kotešová, zabezpečiť proces verejného obstarávania a na 

základe výsledkov verejného obstarávania zapracovať náklady spojene s budúcou realizáciou 

uvedených stavebných prác do rozpočtu obce Kotešová, z rezervného fondu po jeho schválení 

v rámci Záverečného účtu obce Kotešová, ako kapitálový výdavok na rekonštrukcie 

havarijného stavu miestnych komunikácii na rok 2023, z bežných finančných prostriedkov, ako 

aj z budúceho finančného úveru   a predložiť poslancom  na  schválenie na najbližšie zasadnutie 

OZ v Kotešovej. Uvedené stavebné práce budú zrealizované až po schválení finančných 

prostriedkov Obecným zastupiteľstvom v Kotešovej na najbližšom zasadnutí a bude podpísaná 

Zmluva o dielo s úspešným uchádzačom.  

 

Uznesenie č. 16 /2023 

Schválenie vyradenia nevymožiteľných pohľadávok z finančných príjmov od občanov a 

organizácií 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  

 

       1.  schvaľuje 

a) vyradenie nevymožiteľných daňových pohľadávok z finančných príjmov od občanov 

a organizácií vo výške 239,04 € a to poplatky za komunálne odpady. 

 

Uznesenie č. 17 /2023 

Schválenie blankozmenky pre projekt: Podpora triedeného zberu v obci Kotešová 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej  

 

       1.  schvaľuje 

a) v súvislosti s realizáciou projektu: Podpora triedeného zberu v obci Kotešová, Kód projektu 

ITMS+ 310011BVP4, prijímateľ - Obec Kotešová, na základe podpísanej  Zmluvy  

o poskytnutí Nenávratného finančného príspevku  č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72/05, ktorý 

je realizovaný formou NFP v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, 

zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky Poskytovateľa NFP vo výške 160879,49 eur  

(slovom: stošesťdesiattisíc osemstosedemdesiatdeväť celých štyridsaťdeväť stotín eur),  

formou blankozmenky voči poskytovateľovi NFP. 

       2.  poveruje 

b) starostu obce ako štatutárneho zástupcu obce Kotešová podpísaním predmetnej 

blankozmenky.  
 

 

 

 

      ––––––––––––––––––––––––––––   

           PhDr. Mgr. Peter Mozolík 

           starosta obce 

 

Vyvesené na úradnej tabuli dňa:  

Zvesené z úradnej tabule dňa: 



     O B E C     K O T E Š O V Á 

              Obecný úrad Kotešová,  013 61  Kotešová 325, 041/5575843, IČO: 00321389 

 

Č. p:     /2023                                                                             V Kotešovej dňa 3. 3. 2023 
 

 

 

Voľba hlavného kontrolóra obce Kotešová 
 

Obecné zastupiteľstvo v obci Kotešová, v súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia č. 13/2023,  zo dňa  3. 3. 2023, vyhlasuje termín 

konania voľby  hlavného kontrolóra obce  Kotešová na  deň 19. 5. 2023 o 17.00 hod.  v zasadačke 

Obecného úradu v obci Kotešová  v rámci programu rokovanie Obecného zastupiteľstva v obci  

Kotešová  

 

Obecné zastupiteľstvo v obci Kotešová určilo na základe uznesenia č. 13/2023 rozsah pracovného 

času  hlavného kontrolóra, ktorého dĺžka je 5,62 hodín týždenne, čo tvorí  15 % z plného 

pracovného úväzku.  

  

Postup a náležitosti prihlášky: 

 
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce  Kotešová  odovzdá/zašle  písomnú prihlášku s 

predpísanými náležitosťami a prílohami najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby /najneskôr 5. 5. 

2023/  na adresu  Obecný  úrad Kotešová, 013 61  Kotešová 325 v zalepenej  obálke s označením  

 

„Voľba hlavného kontrolóra obce Kotešová  - NEOTVÁRAŤ“ 

 

Predpoklady na výkon funkcie a náležitosti prihlášky: 

 
1. Kvalifikačné predpoklady: 

- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie 

 

2. Písomná prihláška bude tvoriť prílohu materiálu k voľbe hlavného kontrolóra a musí 

obsahovať: 

- Meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón) 

kandidáta 

- Profesijný štrukturálny životopis s prehľadom o doterajšej praxi s uvedením pracovnej 

pozície, 

- Informácie o tom, či kandidát  ku dňu podania prihlášky podniká  alebo vykonáva inú 

zárobkovú činnosť, prípadne je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov 

právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť a či žiada súhlas OZ ďalej 

vykonávať tieto činnosti. 

 

3. K prihláške je potrebné doložiť: 

- Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, 



- Úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 

- Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa § 14, zákona č. 18/2018  Z. z. 

o ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom kandidatúry na funkciu hlavného 

kontrolóra. Súhlas daný v písomnej forme je bez vlastnoručného podpisu toho, kto súhlas 

dáva, neplatný. 

- Vyhlásenie kandidáta – splnenie podmienky podľa § 18 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. – 

funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca, starostu, člena orgánu 

právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, iného zamestnanca 

a podľa osobitného zákona napr. zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych 

čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov.  

- Čestné prehlásenie, že uchádzač nemá záväzky voči obci Kotešová  

- Čestné prehlásenie, že uchádzač má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu 

 

Otváranie obálok a kontrolu splnenia podmienok vykoná komisia zriadená starostom obce 

Kotešová  dňa  16. 5. 2023 o 17.00 hod. (hodina určená na základe dohody členov komisie) 

v zasadačke obecného úradu Kotešová.  O výsledku splnenia podmienok kandidátov na funkciu 

hlavného kontrolóra členovia komisie spíšu zápisnicu, ktorú podpíšu všetci prítomní  a ktorá bude 

predložená na rokovaní obecného zastupiteľstva pred voľbou hlavného kontrolóra,  ako príloha 

k dokumentom k voľbe hlavného kontrolóra. Zápisnica musí obsahovať najmä údaj o tom, koľko 

obálok bolo v stanovenom termíne doručených a menný zoznam kandidátov,  ktorí splnili a ktorí 

nesplnili stanovené podmienky. V prípade, že niektorý z  členov komisie prítomných pri otváraní 

obálok a kontrole splnenia podmienok odmietne zápisnicu podpísať, je povinný do zápisnice uviesť 

dôvod, pre ktorý tak odmietol urobiť.  

 

Každý kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý splní podmienky, bude mať právo vystúpiť na 

rokovaní obecného zastupiteľstva  dňa 19. 5. 2023 o 17.00 hod.   v rámci programu rokovania OZ a to 

v bode programu  „Voľba hlavného kontrolóra obce Kotešová“  v časovom rozsahu 5-10 minút.  

 

Kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý nesplnil stanovené podmienky, bude o  tejto 

skutočnosti  vyrozumený  písomným oznámením  (listom alebo emailom) a to do  troch dní odo dňa 

otvorenia obálok.    

 

Požiadavky: 

- znalosť základných legislatívnych noriem samosprávy 

- účasť na prezentácii pred vykonaním voľby 

 

Zverejnené na : 

- www.kotesova.info 

- na úradnej tabuli obce 

 

       PhDr. Mgr. Peter Mozolík     

                                starosta obce Kotešová  

 

 

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 6. 3. 2023 

Zvesené z úradnej tabule dňa ............. 2023  

 

http://www.kotesova.info/

