OBEC

KOTEŠOVÁ

UZNESENIA č. 22 – 37/2017
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotešovej,
konaného dňa 9. 6. 2017

Uznesenie č. 22 /2017
Schválenie programu zasadnutia OZ
Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej
1. schvaľuje
a) program zasadnutia OZ
b) zloženie návrhovej komisie

Uznesenie č. 23/2017
Kontrola plnenia uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej
1. berie na vedomie
a) stanovisko starostu obce o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ

Uznesenie č. 24 /2017
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2017
Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej
1. schvaľuje
a) plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2017
2. poveruje
a) hlavnú kontrolórku vykonať kontroly v zmysle Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok
2017

Uznesenie č. 25/2017
Záverečný účet obce Kotešová za rok 2016, Stanovisko hlavného kontrolóra obce
k záverečnému účtu obce Kotešová za rok 2016
Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej
1. berie na vedomie
a) odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Kotešová za rok
2016
2. schvaľuje
a) záverečný účet a celoročné hospodárenie obce Kotešová za rok 2016 bez výhrad

b) použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške
51754,54 €
c) použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov
v roku 2017 a to vo výške 45754,54.-€ na doasfaltovanie miestnych komunikácii
a obecných plôch v obci Kotešová. a sumu vo výške 6000.-€ na rekonštrukciu
vnútorných priestorov Obecného úradu v Kotešovej.

Uznesenie č. 26/2017
Rozpočtové opatrenie č. 4/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej
1. schvaľuje
a) rozpočtové opatrenie obce Kotešová č. 4/2016

Uznesenie č. 27 /2017
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. 2017 do
31. 5. 2017.
Uznesenie č. 28 /2017
Voľba hlavného kontrolóra obce Kotešová
Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej
1. konštatuje, že
a) Uznesením č. 19/2017, zo dňa 24. 3. 2017 OZ obce Kotešová vyhlásilo voľby hlavného
kontrolóra obce na deň 9. 6. 2017,
b) Starosta obce Kotešová dňom 29. 3. 2017 zverejnil vyhlásenie voľby hlavného
kontrolóra na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce,
c) Do voľby hlavného kontrolóra sa prihlásila 1 uchádzačka, ktorá odovzdala svoju
písomnú prihlášku s požadovanými dokladmi v lehote stanovenej vo vyhlásení voľby
a splnila podmienky na účasť vo voľbe hlavného kontrolóra obce Kotešová
2. volí
a) v súlade s § 18 ods. 1, a § 18a ods. 1, ods. 3 a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov p. Jozefínu Šípkovú na funkciu hlavného
kontrolóra obce Kotešová na 6 rokov.
b) Funkčné obdobie novo zvoleného hlavného kontrolóra začína dňom 1. 7. 2017.

3. schvaľuje
a) v zmysle § 18c ods. 1 až 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, plat hlavného kontrolóra obce Kotešová vo výške 211.-€
mesačne.
4. berie na vedomie
a) že plat hlavného kontrolóra obce upraví každý nasledujúci kalendárny rok pri zmene
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe
údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky zamestnávateľ v súlade s ustanovením
§18c ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov s platnosťou k 01. 01. príslušného roka.
5. súhlasí s tým,
a) že zvolená hlavná kontrolórka môže vykonávať činnosť hlavného kontrolóra pre viaceré
obce a iné činnosti – teda vykonávať inú zárobkovú činnosť ako aj byť členom
riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú
podnikateľskú činnosť a tento súhlas je prijatý v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení
6. pripomína
a) zvolenému hlavnému kontrolórovi, že podľa § 10 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone
práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov je povinný deklarovať svoje
majetkové pomery do 30 dní od ustanovenia do funkcie hlavného kontrolóra a následne
vždy do 31. marca každého kalendárneho roka.
Uznesenie č. 29 /2017
Smernica starostu obce Kotešová č. 1/2017 o verejnom obstarávaní
Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej
1. berie na vedomie
a) Smernicu starostu obce Kotešová č. 1/2017 o verejnom obstarávaní
Uznesenie č. 30 /2017
Doasfaltovanie miestnych komunikácii a obecných plôch v obci Kotešová
Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej
1. berie na vedomie
a) informáciu starostu obce k asfaltovaniu miestnych komunikácii a obecných plôch na
rok 2017.

Uznesenie č. 31/2017
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v Kotešovej

1. berie na vedomie
a) informáciu starostu obce k projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného
úradu v Kotešovej
Uznesenie č. 32/2017
Prístavba a nadstavba Materskej škôlky v Kotešovej
1. berie na vedomie
a) informáciu starostu obce k projektu Prístavba a nadstavba Materskej škôlky v Kotešovej
Uznesenie č. 33/2017
Žiadosti občanov - odpredaj pozemku – Peter Hadrbolec, 013 61 Kotešová 450
Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej
1. schvaľuje
a) odpredaj nehnuteľného majetku vedeného na LV č. 2226 a to nehnuteľnosť E-KN č.
679, orná pôda o výmere 292 m2, v súlade § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí, kupujúcim Peter Hadrbolec a manželka Katarína, obaja trvale bytom 013 61 Kotešová
č. 450 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
menovaný sa o uvedený pozemok dlhodobo staral, užíval ho ako svoj a kúpou uvedenej
nehnuteľnosti sa pripojí k svojmu už existujúcemu pozemku E-KN č. 677 a E-KN č. 678
k parcele C-KN č. 811.
c) za týchto podmienok: Celková výmera je 292 m2 za kúpnu cenu 1052,00 € (slovom
tisícpätdesiatdva eur) v zmysle §-u 10, 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. Náklady
spojené so zavkladovaním znáša kupujúci.
Uznesenie č. 34/2017
Žiadosti občanov - Zámer odpredať pozemok – Ján Holinec, 013 61 Kotešová 657
Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej
1. schvaľuje
a) trvalú prebytočnosť časti nehnuteľného majetku vedeného na LV č. 1 a to
nehnuteľnosť C-KN č. 1225/3, orná pôda o výmere 112 m2,
b) v súlade § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zámer predať časť
nehnuteľného majetku, vedeného na LV č. 1 – obec Kotešová a to nehnuteľnosť C-KN č.

1225/3, orná pôda o výmere 112 m2, kupujúcim Ján Holinec a manželka Eva Holincová,
obaja trvale bytom 013 61 Kotešová č. 657 do bezpodielového vlastníctva 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.
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. 35/2017
Žiadosti občanov - Zámer odpredať pozemok – Pavol Šimík ml., 013 61 Kotešová 564
Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej
1. schvaľuje
a) trvalú prebytočnosť nehnuteľného majetku vedeného na LV č. 1 a to nehnuteľnosť CKN č. 1293/1, záhrady o výmere 1297 m2,
b) v súlade § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zámer predať nehnuteľný
majetok, vedený na LV č. 1 – obec Kotešová a to nehnuteľnosť C-KN č. 1293/1, záhrady
o výmere 1297 m2, kupujúcemu Pavol Šimík ml., 013 61 Kotešová č. 564 do výlučného
vlastníctva v podiele 1/1.
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.
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. 36/2017
Nájom pozemku – LESY Slovenskej Republiky, štátny podnik Banská Bystrica
Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej
1. schvaľuje
a) dočasný prenájom časti nehnuteľného majetku vedeného na LV č. 2226 a to parc. C-KN
č. 1932/4, Lesné pozemky o výmere 10128 m2, 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 a v zmysle §-u 11, ods. l, písm. b)
ods. 2, Všeobecne záväzného nariadenie obce Kotešová č. 6/2015 o odpredaji, zámene
a nájme nehnuteľného majetku v obci Kotešová. Obec Kotešová prenajíma časť z parcely CKN č. 1932/4, Lesné pozemky o výmere 10128 m2, výmeru 6000 m2 a to v prospech LESY
Slovenskej republiky, štátny podnik, so sídlom Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica,

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica na dobu od
1. 1. 2017 do 31. 12. 2024. Prípad hodný osobitného zreteľa je v tom, že uvedený pozemok
sa nachádza v extraviláne obce Kotešová a je v susedstve s pozemkom vo vlastníctve LESY
Slovenskej republiky, štátny podnik, so sídlom Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica,
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica (nájomca),
ktorý vykonával ťažbu na svojej parcele a taktiež bude vykonávať ťažbu na parcele vo
vlastníctve obce Kotešová. Na základe predloženého návrhu zmluvy č. 263/08/Nn/2017 sa
nájomca bude riadne starať počas trvania prenájmu o uvedený pozemok v zmysle
jednotlivých ustanovení nájomnej zmluvy. Ročný prenájom je stanovený na sumu 32,53.-€
(slovom tridsaťdva eur päťdesiattri centov).
Uznesenie č. 37/2017
Nájom pozemku – Lesné a pozemkové spoločenstvo Kotešová Oblazov
Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej
1. schvaľuje
a) Prenájom parciel C-KN č. 1811/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m2, C-KN č.
1860/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 41 m2, C-KN č. 1862/1 záhrady o výmere 64
m2 a C-KN č. 2079/1 zastavané plochy o výmere 1938 m2, ktoré vznikla z pôvodnej parcely
E-KN 2485/2, orná pôda o výmere 2061m2, po geometrickej úprave 2048 m2, evidovanej na
LV č. 2891 – Lesné a pozemkové spoločenstvo 013 61 Kotešová-Oblazov, na základe
geometrického plánu č. 47353210-59/2017, vyhotovil p. Stanislav Klobucký dňa 8. 5. 2017,
úradne overený Okresným úradom Bytča, katastrálny odbor, overila Ing. Jana Šebeňová dňa
16. 5. 2017 pod číslom 185/2017, na dobu do 31. 12. 2065, bezplatným nájmom za prenajaté
parcely, za účelom jej užívania na verejné účely a to projektová príprava a budovanie
Stavby: Kotešová – Oblazov – rozšírenie vodovodu v obci Kotešová, v miestnej časti
Oblazov – časť Kopanice, ako aj na prístup občanov, ktorí majú postavené svoje
nehnuteľnosti v tejto časti a riadne ich užívajú.

––––––––––––––––––––––––––––

PhDr. Mgr. Peter Mozolík
starosta obce

Vyvesené: 15. 06. 2017
Zvesené:

30. 06. 2017

