
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
Z RIADNEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOŠECI 

 

zo dňa 14. júna 2010 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Košeci: 
 

A/ Schvaľuje 
1/ Program zasadnutia obecného zastupiteľstva 
2/ Návrhovú komisiu v zložení Miroslava Štepanovičová – predseda, Anna Mikulová – člen, 
Ladislav Brtáň – člen 
3/ Zapisovateľa: Andrea Behanová 
4/ Overovateľov zápisnice: Magdalénu Belkovú a Mgr. Miroslavu Švehlovú 
5/ Uznesenia: 
 
Uznesenie č. 18/2010 

Pridelenie a vyplatenie jednorazovej odmeny starostovi obce za obdobie 2007 – 2010, za 
prácu nad rámec jeho zákonných povinností v oblasti získavania cudzích zdrojov v prospech 
rozpočtu obce, hlavne zdroje získané na zavedenie zberu biologicky rozložiteľného odpadu, 
na rekonštrukciu areálu Základnej školy v Košeci, modernizáciu verejného osvetlenia 
v Košeci, dotácie za rok 2009 a 2010 na rozvoj športu v obci z Úradu vlády SR a iných. 
Odmena mu prináleží v úhrnnej výške 3.500,- € (brutto). V odmene je zahrnutá aj časť za 
vzorné reprezentovanie obce navonok, hlavne získanými oceneniami v oblasti odpadového 
hospodárstva /Zlatý mravec 2009/, európske podnikateľské ocenenie /víťaz národného kola/ 
za projekt Letnej obecnej jazykovej školy /postup do európskeho semifinále/, ale i ďalšie. 
Odmena bude vyplatená v najbližšom výplatnom termíne. 
 
Uznesenie č. 19/2010 

OZ schvaľuje odpredaj obecného pozemku v katastrálnom území obce Košeca parc. č. KNE 

469 identifikovaného geometrickým plánom zo dňa 14.5.2010 vyhotoveného geodetom Bc. 

Milanom Masarykom. V zmysle uvedeného geometrického plánu sa neknihovaná parcela č. 

KNE 469 rozdeľuje na viacero parciel stavu C pričom obecnými sú v novom stave parcely č. 

KNC 438/13 o výmere 106 m2 a KNC 438/126 o výmere 20 m2. Predmetné pozemky budú 

odpredané za cenu 10,- €/m2. Priamy odpredaj sa realizuje na základe žiadosti od fy 

Sklomat, s. r. o. IČO 31634559 v prospech žiadateľa. 
 

Uznesenie č. 20/2010 

OZ schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb obce Košeca. 
 

Uznesenie č. 21/2010 

OZ schvaľuje rokovací poriadok komisií pri OZ v Košeci 
 

Uznesenie č. 22/2010 

OZ schvaľuje rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Košeca. 

 



Uznesenie č. 23/2010 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPŽP-PO4-10-1 za účelom realizácie projektu 
s názvom „Zberný dvor obce Košeca““  
a) výšku celkových výdavkov na projekt: 509.931, 31 EUR 
b) výšku celkových oprávnených výdavkov na projekt: 509.931,31 EUR 
c) výšku spolufinancovania projektu žiadateľom z celkových   

oprávnených výdavkov: 25 496, 57  EUR (768.109,67 Sk) 
d) spôsob financovania projektu: vlastné zdroje 
 

Uznesenie č. 24/2010 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu 

„Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Košeca“, ktorý je 
realizovaný obcou Košeca 

b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP 
 

Uznesenie č. 25/2010 
OZ schvaľuje výšku vstupného na kúpalisko vo výške rovnakej ako v minulom roku: 
Dospelí a deti od 16 rokov:  celý deň 1,40 €    po 16-tej hodine 0,70 € 
Deti do 15 rokov:   celý deň 0,60 €    po 16-tej hodine 0,30 € 
 

Uznesenie č. 26/2010 
OZ schvaľuje finančnú pomoc obci Nižná Myšľa vo výške 1.000,- €.  
 

Uznesenie č. 27/2010 
OZ schvaľuje doplnenie uznesenia č. 116/2007 o vetu: Toto uznesenie sa nevzťahuje na 
zamestnancov prijatých podľa § 50 i) zákona č. 5/2004 Z.z. 
 

B/ Berie na vedomie 
1/ Informácie starostu obce o dianí v obci a práci OcÚ 
2/ Vyhodnotenie školského roka 2009/2010 
3/ Informáciu o platení dane z nehnuteľnosti a vývoz PDO 
4/ Správu o činnosti sociálnej komisie 
5/ Návrh komunikačného plánu obce Košeca 
 

C/ Súhlasí 
 

D/ Odporúča 
1/ starostovi posúdiť jednotlivé návrhy a odpovedať p. Vráblikovej 
2/ odpovedať p. Zdenkovi Pagáčovi, tak že obec neurobí realizáciu jeho plynovej prípojky 
a musí si prípojku urobiť na vlastné náklady 
3/ odporúča vstúpiť do spolupráce so Strediskom evanjelickej diakonie a pokúsiť sa získať 
financie na vybudovanie čističky odpadových vôd z Environmentálneho fondu 
 

E/ Ukladá 
 
 

V Košeci, 15. 6. 2010                                       Radomír Brtáň 
                               starosta  


