UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Z RIADNEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE KOŠECA
zo dňa 12. júna 2014
(55 - 77)
Uznesenie č. 56/2014
OZ k o n š t a t u j e, že :
Zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu na pozvánke.
Uznesenie č. 57/2014
OZ v o l í:
Predseda – Mgr. Miroslava Švehlová
Člen – Ing. Janka Kantoríková
Člen – Bc. Pavol Ondrejka
Uznesenie č. 58/2014
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení OZ.
Uznesenie č. 59/2014
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky č. 02/2014 o Kontrole
dokladovej inventarizácie účtov a inventúry majetku, kontrola súladu dokumentov účtovnej
závierky s inventúrou v ZŠ s MŠ Košeca k 31.12.2013 a č. 03/2014 o Kontrole dokladovej
inventarizácie účtov a inventúry majetku, kontrola súladu dokumentov účtovnej závierky s
inventúrou v ZUŠ Košeca k 31.12.2013.
Uznesenie č. 60/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje termín zasadnutia OZ na 26.6.2014 o 17.00 hod.
Uznesenie č. 61/2014
Obecné zastupiteľstvo
a) prerokovalo Správu nezávislého audítora k Záverečnému účtu obce Košeca.
b) berie na vedomie Správu nezávislého audítora k Záverečnému účtu obce Košeca.
Uznesenie č. 62/2014
Obecné zastupiteľstvo
a) prerokovalo stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce Košeca.
b) berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce Košeca.
Uznesenie č. 63/2014
Obecné zastupiteľstvo
A: prerokovalo Záverečný účet obce Košeca za rok 2013
B1: schvaľuje Záverečný účet obce Košeca a celoročného hospodárenie obce Košeca za rok
2013 bez výhrad
B2: Schvaľuje:
Prebytok hospodárenia za rok 2013 vo výške 89 291,61 EUR, ktorý bude zdrojom rezervného

fondu nasledovne:
a) Rezervný fond k 31. 12. 2013
61 659,19 EUR
Tvorba
89 291,61 EUR
Konečný stav
150 950,80 EUR
a tvorbu Fondu prevádzky, údržby a opráv v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách
na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p.
b) Fond prevádzky, údržby a opráv k 31. 12. 2013
18 864,90 EUR
Tvorba
6 408,00 EUR
Konečný stav
25 272,90 EUR
Uznesenie č. 64/2014
Obecné zastupiteľstvo
a) prerokovalo žiadosť Základnej školy s materskou školou Košeca o navýšenie rozpočtu
o 3312 EUR - prijatie pedagogického pracovníka od 1.9.2014
b) schvaľuje žiadosť Základnej školy s materskou školou Košeca o navýšenie rozpočtu
o 3312 EUR - prijatie pedagogického pracovníka od 1.9.2014
Uznesenie č. 65/2014
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh zmluvy o službách - vypracovanie žiadostí
o príspevok formou dotácie v rámci Environmentálneho fondu.
Uznesenie č. 66/2014
Obecné zastupiteľstvo:
a) prekovalo návrh zmien rozpočtu obce Košeca podľa predloženého zmenového listu č. 3.
b) schvaľuje zmeny rozpočtu podľa priloženého zmenového listu č. 3, ktorý tvorí
neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.
Uznesenie č. 67/2014
Obecné zastupiteľstvo
a) prerokovalo Informáciu o platení dane z nehnuteľností a miestneho poplatku za
komunálne odpady k 31.5.2014.
b) berie na vedomie Informáciu o platení dane z nehnuteľností a miestneho poplatku za
komunálne odpady k 31.5.2014.
Uznesenie č. 68/2014
Obecné zastupiteľstvo
a) prerokovalo Návrh programu odpadového hospodárstva obce Košeca na roky 20112015
b) schvaľuje Program odpadového hospodárstva obce Košeca na roky 2011-2015
Uznesenie č. 69/2014
Obecné zastupiteľstvo
a) prerokovalo Upozornenie JUDr. Jany Hudecovej, prokurátorky okresnej prokuratúry
Trenčín na potrebu schválenia VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa
miestnych podmienok.

b) berie na vedomie Upozornenie JUDr. Jany Hudecovej, prokurátorky okresnej
prokuratúry Trenčín na potrebu schválenia VZN o spôsobe náhradného zásobovania
vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
podľa miestnych podmienok.
Uznesenie č. 70/2014
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Návrh nájomnej zmluvy medzi Obcou Košeca ako nájomcom a spoločnosťou SlovZink, a.s., so
sídlom Továrenská 454, 018 64 Košeca, IČO: 35772204 ako prenajímateľom č. 1
a spoločnosťou SLOVLAK Košeca, a.s., so sídlom Továrenská 454, 018 64 Košeca, IČO:
35816651 ako prenajímateľom č. 2, ktorej predmetom je prenájom nehnuteľností a to:
 viacúčelová nádrž /kúpalisko/ bez súpisného čísla na pozemku parc. č. KNC 994/9
 pozemok parc. č. KNC 994/9 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 478 m2
 pozemok parc. č. KNC 994/10 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 200 m2 /
pozemok aj stavba-šatne.
zapísané na LV č. 2261, nachádzajúce sa v k.ú. Košeca.
Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.07.2014 do 04.09.2014 za účelom
prevádzkovania letného kúpaliska. Nájomné bolo stanovené v celkovej výške 1 100 EUR za
obdobie platnosti zmluvy. V cene nájmu nie sú zahrnuté energie. Nájomná zmluva bude
podpísaná v lehote najneskôr do 15 dní odo dňa jej schválenia.
B1: Schvaľuje
Nájomnú zmluvu medzi Obcou Košeca ako nájomcom a spoločnosťou SlovZink, a.s., so
sídlom Továrenská 454, 018 64 Košeca, IČO: 35772204 ako prenajímateľom č. 1
a spoločnosťou SLOVLAK Košeca, a.s., so sídlom Továrenská 454, 018 64 Košeca, IČO:
35816651 ako prenajímateľom č. 2, ktorej predmetom je prenájom nehnuteľností a to:
 viacúčelová nádrž /kúpalisko/ bez súpisného čísla na pozemku parc. č. KNC 994/9
 pozemok parc. č. KNC 994/9 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 478 m2
 pozemok parc. č. KNC 994/10 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 200 m2 /
pozemok aj stavba-šatne.
zapísané na LV č. 2261, nachádzajúce sa v k.ú. Košeca.
Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.07.2014 do 04.09.2014 za účelom
prevádzkovania letného kúpaliska. Nájomné bolo stanovené v celkovej výške 1 100 EUR za
obdobie platnosti zmluvy. V cene nájmu nie sú zahrnuté energie. Nájomná zmluva bude
podpísaná v lehote najneskôr do 15 dní odo dňa jej schválenia.
B2: Schvaľuje
a) otváracie hodiny letného kúpaliska v Košeci na rok 2014 nasledovne:
Pondelok - Nedeľa: od 10 hod. do 20 hod.
Každý deň bude v čase od 19 hod. do 20 hod. kúpalisko vyhradené na plávanie.
b) cenník vstupného na obecné kúpalisko:
Dospelí a deti od 16 rokov:
celý deň 2,0 € po 16 hod. 1,00 €
Deti do 15 rokov:
celý deň 1,0 € po 16 hod. 0,50 €
Plávanie denne od 19 hod. do 20 hod.: 0,50 €

Uznesenie č. 71/2014
Obecné zastupiteľstvo:
A: Prerokovalo
Zámer prenajať dočasne prebytočný nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Košeca
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a v zmysle čl. 7 ods. 5 písm. b) Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom obce Košeca z dôvodu hodného osobitného zreteľa nájomcovi, Miroslav Slimák,
Bytovky 479/1, 018 64 Košeca.
Ide o nasledovný nehnuteľný majetok:
- Prefabrikovaná garáž - sklad olejov, inventúrne číslo 21/1 o výmere 15 m2, postavená
na štrkovom lôžku na pozemku KNC 878/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere
2 606 m2, nachádzajúci sa v k.ú. Košeca, zapísaný na Okresnom úrade Ilava, odbor
katastrálny na LV č. 1
- Nájomná zmluva bude uzatvorená na neurčitý čas
- Cena nájmu je stanovená vo výške 150 EUR/rok.
B: Schvaľuje
Zámer prenajať dočasne prebytočný nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Košeca
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a v zmysle čl. 7 ods. 5 písm. b) Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom obce Košeca z dôvodu hodného osobitného zreteľa nájomcovi, Miroslav Slimák,
Bytovky 479/1, 018 64 Košeca.
Ide o nasledovný nehnuteľný majetok:
- Prefabrikovaná garáž - sklad olejov, inventúrne číslo 21/1 o výmere 15 m2, postavená
na štrkovom lôžku na pozemku KNC 878/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere
2 606 m2, nachádzajúci sa v k.ú. Košeca, zapísaný na Okresnom úrade Ilava, odbor
katastrálny na LV č. 1
- Nájomná zmluva bude uzatvorená na neurčitý čas
- Cena nájmu je stanovená vo výške 150 EUR/rok.

Uznesenie č. 72/2014
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Žiadosť SVB č. 71, zastúpené p. Kučmínovou, o odkúpení pozemku pod bytovkou č. 71
B1: Schvaľuje
Vypracovanie geometrického plánu za účelom plánovaného odpredaja pozemku vo
vlastníctve obce Košeca parc. č. KNC 2/3 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 243 m2
a vstupného schodišťa zapísaného na pozemku parc. č. KNC 2/2 Zastavané plochy a nádvoria
o výmere 2488 m2 zapísané na LV č. 1
B2: Schvaľuje
Vypracovanie znaleckého posudku za účelom plánovaného odpredaja pozemku vo
vlastníctve obce Košeca parc. č. KNC 2/3 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 243 m2
a vstupného schodišťa zapísaného na pozemku parc. č. KNC 2/2 Zastavané plochy a nádvoria
o výmere 2488 m2 zapísané na LV č. 1

Uznesenie č. 73/2014
Obecné zastupiteľstvo
a) prerokovalo návrh zápisu do obecnej kroniky za rok 2013
b) schvaľuje zápis do obecnej kroniky za rok 2013.
Uznesenie č. 74/2014
Obecné zastupiteľstvo
a) prerokovalo ponuku p. Janky Ďuranovej
b) berie na vedomie ponuku p. Janky Ďuranovej
Uznesenie č. 75/2014
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Žiadosť p. Gajdoša Rudolfa a manželky Marty, Hlavná 42/94, 018 64 Košeca, zaevidovanej
pod č. j. 1145/2014.
B1: Odporúča
Poskytnúť p. Gajdošovi Rudolfovi a manželke Marte jednorazový príspevok vo výške 100
EUR.
B2: Schvaľuje
Poskytnutie jednorazového príspevku vo výške 100 EUR.
Uznesenie č. 76/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje umiestnenie minimálne jedného merača rýchlosti v obci.
Uznesenie č. 77/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zakúpenie dvoch meračov rýchlosti na splátky hradenej
z položky 633004 - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia.

V Košeci, dňa 17. 6. 2014

Radomír Brtáň
starosta

