
Uznesenie č. 15/2018 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca 

zo dňa 15. marca 2018 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 2. Schválenie programu rokovania 

 

 

   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 12 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

 

konštatuje, 

 

 

že zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu na pozvánke s presunutím bodu 7.1 za bod 

3 a s posunutím ďalšieho číslovania.   

 

 

 
                                

Hlasovanie:    

Za: 9 Ing. Janka Kantoríková, Ing. Jozef Ďurech, Mária Kalamenová, 

Radovan Kolembus, Pavol Ostrovský, Katarína Turzová, PaedDr. 

Miroslava Švehlová, Mgr. Dana Bajzíková, Dárius Kutej 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Nehlasoval: 0  

                

 

 

 

 

                                                                                                                

Mgr. Radomír Brtáň 

             starosta obce 

 

 

V Košeci, 23.03.2018 

 

 



Uznesenie č. 16/2018 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca 

zo dňa 15. marca 2018 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 

 

 

  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 12 ods. 12 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

 

volí 

 

 

zloženie návrhovej komisie: 

Predseda – Ing. Jozef Ďurech 

Člen – Radovan Kolembus  

Člen – Katarína Turzová 

 

 

 

 

Hlasovanie:    

Za: 9 Ing. Jozef Ďurech, Mária Kalamenová, Ing. Janka Kantoríková, 

Radovan Kolembus, Pavol Ostrovský, Katarína Turzová, Mgr. 

Miroslava Švehlová, Mgr. Dana Bajzíková, Dárius Kutej 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

                

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Radomír Brtáň 

             starosta obce 

 

 

V Košeci, 23.3.2018 



Uznesenie č. 17/2018 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca 

zo dňa 15. marca 2018 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 4. Rozšírenie priestorových kapacít Materskej školy Košeca formou nadstavby – 

prerokovanie doručenej petície 
 

predložené poslancami OZ Jozefom Ďurechom, Pavlom Ostrovským, Dáriusom Kutejom, 

Katarínou Turzovou, Jankou Kantoríkovou: 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca na svojom zasadnutí dňa 15.03.2018.     

A) Berie na vedomie Petíciu za vyriešenie priestorovej situácie v MŠ a ZŠ  Košeca, ktorá 

bola zaslaná poslancom  e-mailom dňa 13.03.2018 

 

B) Informuje občanov, že poslancom OZ Košeca bola dňa 26.01.2018 doručená žiadosť 

vedenia ZŠ Košeca  na  vyriešenie priestorovej situácie v MŠ a ZŠ  Košeca    

 

C) Informuje občanov, že  za predkladateľov uznesenia sa poslanci OZ Janka 

Kantoríková a Jozef Ďurech zúčastnili zasadnutia Rady rodičov  na ktoré boli pozvaní 

a diskutovali s nimi o rôznych alternatívach riešenia tejto situácie . Stretnutie sa 

uskutočnilo dňa 27.02.2018 

 

D) Informuje občanov, že dňa 12.03.2018 sa uskutočnilo spoločné zasadnutie Komisie 

pre  školstvo, mládež  a šport a Komisie pre  investície, rozvoj a verejné obstarávanie 

na ktorú boli pozvaní aj zástupcovia Rady rodičov  a Petičného výboru. 

 

E) Informuje občanov, že počet žiakov ZŠ je 291 žiakov  k 26.02.2018, z toho 

- trvalý pobyt Košeca:  185  žiakov 

- trvalý pobyt K. Podhradie:  50  žiakov 

- trvalý pobyt Zliechov:  22  žiakov 

- trvalý pobyt Ilava:  10  žiakov 

- trvalý pobyt Ladce:  12  žiakov 

- trvalý pobyt  Ostatné obce a mestá: 12  žiakov 

 

F) Informuje občanov že spoločným výsledkom týchto stretnutí a rokovaní je: 

- Rekonštrukcia MŠ – zníženie jej energetickej náročnosti  formou  nenávratného 

financovania z EU fondov ( výmena okien, oprava strechy, elektroinštalácie, 

zateplenie a pod. ) 

-  Realizácia  prístavby  budovy ZŠ za účelom vytvorenia školskej jedálne, 

 kuchyne, šatní s dostatočnou kapacitou pre potreby ZŠ a MŠ na prvom 

nadzemnom podlaží a vytvorenie 2 – 4 školských učební na druhom nadzemnom 

podlaží  



G) Ukladá zamestnancom OcÚ preveriť, prehľadne spracovať a zaslať Poslancom, Rade 

rodičov a Petičnému výboru všetky možnosti financovania z EU fondov  k bodu F) 

v termíne do 15.04.2018 

Poslanci schvália vhodnú alternatívu aj na základe odporúčaní Rady rodičov 

a Petičného  výboru  

 

H) Odporúča Starostovi obce Košeca vstúpiť do rokovaní so Starostami obcí, ktoré 

spadajú do školského obvodu  ZŠ Košeca ohľadne spoločneho financovania 

investičnej aktivity na rozšírenie kapacity ZŠ. 

Termín: do 30.04.2018 

 

I)  Schvaľuje spracovanie realizovateľnej  štúdie  Výstavba / prístavba  budovy ZŠ za 

účelom vytvorenia školskej jedálne,  kuchyne, šatní s dostatočnou kapacitou pre 

potreby ZŠ a MŠ na prvom nadzemnom podlaží a vytvorenie 2 – 4 školských učební 

na druhom nadzemnom podlaží.                                                                                                                                                     

Súčasťou realizovateľnej štúdie bude orientačná cena projektovej dokumentácie a cena 

realizácie prístavby. 

Poslancom, Rade rodičov ( RR) , Petičnému výboru (PV)  bude  štúdia predložená na 

pripomienkovanie a tieto pripomienky  budú po odsúhlasení poslancami zapracované 

do projektovej dokumentácie na vydanie stavebného povolenia 

Zodpovedný:  

1. za vypracovanie štúdie a zaslanie Poslancom, RR a PV – Starosta obce – v termíne 

do 15.04.2018 

2.  za zorganizovanie pracovného stretnutia( Poslanci, RR, PV)   a spracovanie 

pripomienok–  Predseda školskej komisie, Predseda RR, za Petičný výbor p. 

Ďurišová – termíne do 30.04.2018 

3. za schválenie pripomienok OZ – poslanci OZ – v termíne do 15.05.2018 

 

J) Odporúča starostovi obce zabezpečiť   tri cenové ponuky na spracovanie projektovej 

dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia  podľa poslancami schválenej 

varianty riešenia Prístavby budovy ZŠ za účelom vybudovania školskej jedálne, 

kuchyne a učební 

Zodpovedný: Starosta obce v termíne do 31.05.2018 

 

K) Schvaľuje, že po splnení   bodov  G), H), I), J)  tohto uznesenia sa uskutoční stretnutie 

Poslancov OZ,  Rady rodičov, Petičného výboru,  kde sa spresní ďalší postup 

realizácie Prístavby  ZŠ  

Termín: do 10.06.2018 

(To zabezpečí, predpoklad schválenia VO  na Obstaranie projektovej dokumentácie 

pre vydanie stavebného povolenia na Realizáciu prístavby ZŠ v júni 2018) 

 

L) Odporúča Starostovi obce Košeca priebežne informovať Poslancov OZ, Radu 

rodičov, Petičný výbor o jednotlivých fázach prípravy a realizácie diela, tak aby 

Prístavba ZŠ bola daná do užívania do 31.08.2019 

 



M) Informuje občanov, že v pripomienkach k návrhu rozpočtu na rok 2018 predložených 

predkladateľmi uznesenia sme vyčlenili sumu  50.000 eur na Prístavbu ZŠ, nakoľko 

v návrhu rozpočtu obce na rok 2018, ktorý predložil Starosta obce  a OcÚ neboli 

vyčlenené žiadne prostriedky                                                                                                                                                                

Ďalšie potrebné finančné prostriedky  budeme  priebežne riešiť podľa potreby 

s ohľadom na potenciálne Výzvy na nenávratné financovanie z EU + vlastné zdroje + 

spoluúčasť obcí spadajúcich do školského obvodu. 

 

Hlasovanie:    

Za: 5 Ing. Jozef Ďurech, Ing. Janka Kantoríková, Pavol Ostrovský, 

Katarína Turzová, Dárius Kutej 

Proti: 0  

Zdržal sa: 4 Mária Kalamenová, , Radovan Kolembus, PaedDr. Miroslava 

Švehlová, Mgr. Dana Bajzíková 

Neprítomní: 0  

 

 

 

 

 

 

Mgr. Radomír Brtáň 

             starosta obce 

 

 

V Košeci, 23.3.2018 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 18/2018 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca 

zo dňa 15. marca 2018 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 4. Rozšírenie priestorových kapacít Materskej školy Košeca formou nadstavby – 

prerokovanie doručenej petície 
 

 

 

Návrh na uznesenie predložili poslanci Obecného zastupiteľstva PaedDr. Miroslava 

Švehlová, Radovan Kolebus, Mária Kalamenová a Mgr. Dana Bajzíková 

 

OZ vyhovuje 

 

v plnom rozsahu požiadavkám obyvateľov obce na prístavbu materskej školy požadovaných 

v doručenej petícii za vyriešenie priestorovej situácie v ZŠ a MŠ Košeca formou prístavby 

materskej školy nadstavbou a rozšírenie jedálne a kuchyne v materskej škole. 

 

 

 

Hlasovanie:    

Za: 4 Mária Kalamenová, , Radovan Kolembus, PaedDr. Miroslava 

Švehlová, Mgr. Dana Bajzíková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 5 Ing. Jozef Ďurech, Ing. Janka Kantoríková, Pavol Ostrovský, 

Katarína Turzová, Dárius Kutej 

Neprítomní: 0  

 

Uznesenie nebolo schválené. 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Radomír Brtáň 

             starosta obce 

 

 

V Košeci, 23.3.2018 

 
 

 
 

 
 



Uznesenie č. 19/2018 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca 

zo dňa 15. marca 2018 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 5. Kontrola plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení 

zodpovednými pracovníkmi 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 11 ods. 1 Rokovacieho poriadku 

obecného zastupiteľstva obce Košeca  

 

 

 

berie na vedomie 

 

 

 

kontrolu plnenia uznesení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Radomír Brtáň 

             starosta obce 

 

V Košeci, 23.3.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 20/2018 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca 

zo dňa 15. marca 2018 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 6. Názory občanov 

 

Obecné zastupiteľstvo  Obce Košeca podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z.n.p. 

 

A. Prerokovalo 

 

Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu 

prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky za 

účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v Košeci“ v zmysle 

výzvy č. VI. P HaZZ 2018. 

 

B. Schvaľuje 

 

1. predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 

rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky za účelom 

realizácie projektu „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v Košeci“ v zmysle výzvy 

č. VI. P HaZZ 2018 

2. finančnú spoluúčasť k projektu „Modernizácia hasičskej zbrojnice v Košeci“ 

z vlastných prostriedkov vo výške najmenej 5% z celkových výdavkov projektu. 

 

 

 

Hlasovanie:    

Za: 9 Mária Kalamenová, Radovan Kolembus, Mgr. Miroslava 

Švehlová, Mgr. Dana Bajzíková, Pavol Ostrovský, Katarína 

Turzová, Ing. Jozef Ďurech, Ing. Janka Kantoríková, Dárius Kutej 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

 

 

 

 

 

Mgr. Radomír Brtáň 

             starosta obce 

 

V Košeci, 23.3.2018 

 

 

 



Uznesenie č. 21/2018 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca 

zo dňa 15. marca 2018 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 7. Správa hlavného kontrolóra v súlade s §18 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení, v znení neskorších predpisov 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990  

Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.  

 

 

A: Prerokovalo 

 

Správu hlavného kontrolóra č. 03/2017 – kontrola nakladania s majetkom obce pri správe 

cintorína. 

 

B: Berie na vedomie 

 

Správu hlavného kontrolóra č. 03/2017 – kontrola nakladania s majetkom obce pri správe 

cintorína. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Radomír Brtáň 

             starosta obce 

 

 

V Košeci, 23. 3. 2018 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 22/2018 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca 

zo dňa 15. marca 2018 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 8.1 Návrh rozpočtu na rok 2018 a výhľadové roky 2019 a 2020 a Návrh 

programového rozpočtu na rok 2018 a výhľadové roky 2019 a 2020 
 

Návrh na uznesenie predložili poslanci Obecného zastupiteľstva p. Kantoríková, p. 

Ďurech, p. Kutej, p. Turzová, p. Ostrovský. 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca na svojom zasadnutí dňa 15.3.2018, podľa par 11 

zákona zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

A: Prerokovalo a schvaľuje 

pozmeňujúce návrhy poslancov k návrhu rozpočtu Obce Košeca na rok 2017. Ide o návrhy, 

ktoré poslanci zaslali dňa 14.3.2018 a dňa 15.3.2018 na mailovú adresu:  

podatelna(zav)koseca.sk. Pozmeňujúce návrhy boli zaslané v časti bežných výdavkov 

a kapitálových výdavkov predloženého návrhu rozpočtu obce Košeca.                                                                                                                 

Uvedené návrhy sú neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia a zápisnice zo zasadnutia OZ 

dňa 15.3.2018. 

             B: Prerokovalo a schvaľuje 
Upravený rozpočet obce Košeca a rozpočtových organizácii obce na rok 2018 vrátane 

programov s pripomienkami poslancov podľa bodu A ) tohto uznesenia predložených 

poslancami OZ Košeca.  

C: Informuje občanov 

Že stanovenie položiek rozpočtu obce Košeca na rok 2018   v kapitálových výdavkoch, 

v minimálnej výške neznamená, že obec nebude realizovať žiadne investičné a rozvojové 

aktivity. Finančné prostriedky v týchto kapitolách budú schvaľované individuálne podľa 

aktuálneho investičného zámeru a možností rozpočtu obce. 

           D: Berie na vedomie 
rozpočet obce Košeca a rozpočtových organizácií obce na výhľadové roky 2019  a 2020 

vrátane programov. 

 

 

Hlasovanie:    

Za: 5 Ing. Jozef Ďurech, Ing. Janka Kantoríková, Pavol Ostrovský, 

Katarína Turzová, Dárius Kutej 

Proti: 4 Mária Kalamenová , Radovan Kolembus, Mgr. Miroslava 

Švehlová, Mgr. Dana Bajzíková 

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

    Starosta obce Mgr. Radomír Brtáň využil právo veta tohto uznesenia a nepodpísal ho.  

 

Odôvodnenie: Starosta obce využil pri tomto uznesení právo pozastaviť výkon uznesenia, 

nakoľko sa domnieva, že uznesenie je v rozpore s viacerými platnými zákonmi, najmä však 

so  zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a je zjavne nevýhodné pre 

obec.  



Obec je povinná pri zostavovaní rozpočtu postupovať podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z.z.“) a tiež 

ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.  

V zmysle § 10 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. je obec pri zostavovaní rozpočtu povinná 

prednostne zabezpečiť krytie všetkých záväzkov, ktoré pre ne vyplývajú z plnenia povinností 

ustanovených osobitnými predpismi.  

Nemôže nastať situácia, že obec zostaví rozpočet, v ktorom nebudú zabezpečené výdavky 

na úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej správy, na výkon samosprávnych pôsobností 

obce ale aj na úhradu záväzkov vyplývajúcich z uplatnenia osobitných predpisov.  

 

5 poslanci pozmeňujúcimi návrhmi k zverejnenému návrhu rozpočtu na rok 2018 znížili bez 

dostatočného odôvodnenia navrhované bežné výdavky o 78 400 EUR a kapitálové 

výdavky o 86 500 EUR, čím sa opätovne ako aj v roku 2017 snažia o znemožnenie 

normálneho chodu samosprávy a nevyhnutného rozvoja obce. Ani navýšenie 50 000 EUR 

„akože na prístavbu základnej školy“ nám v roku 2018 nič nerieši, pretože ako sami navrhli 

vo svojom druhom uznesení, stavbu by chceli realizovať až v roku 2019. Keďže samospráva 

funguje na báze ročného rozpočtu, je nelogické finančné zdroje v tomto roku (ešte k tomu 

v nepostačujúcej výške na prístavbu) vo výdavkovej časti určiť na tento účel. To, čo 

potrebujeme, je určiť/vyčleniť finančné zdroje na prípravu projektových dokumentácií (to 

však poslanci neurobili a ani neschválili žiadne uznesenie o tom, aby sme projektové 

dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia /či už prístavby materskej školy alebo 

základnej školy/ mohli zabezpečiť). 

Predmetné uznesenie a schválený rozpočet je v rozpore s príslušnými ustanovenia zákona č. 

583/2004 Z.z., ako aj v rozpore so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 23/2018 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca 

zo dňa 15. marca 2018 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 8.1 Návrh rozpočtu na rok 2018 a výhľadové roky 2019 a 2020 a Návrh 

programového rozpočtu na rok 2018 a výhľadové roky 2019 a 2020 
 

Poslanci Obecného zastupiteľstva p. Švehlová, p. Kalamenová, p. Kolembus a p. 

Bajzíková predložili návrh na schvaľovanie pôvodne predloženého návrhu rozpočtu 

vyveseného dňa 22.11.2017 bez pozmeňujúcich návrhov 5 poslancov.  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v z. n. p. 

 

A: Prerokovalo 

Návrh rozpočtu obce Košeca a rozpočtových organizácií obce na rok 2018 a výhľadové roky 

2019 a 2020 vrátane programov.  

B: Schvaľuje 

Rozpočet obce Košeca a rozpočtových organizácií obce na rok 2018 vrátane programov.  

 

C: Berie na vedomie 

Rozpočet obce Košeca a rozpočtových organizácií obce na výhľadové roky 2019 a 2020 

vrátane programov. 

 

 

Hlasovanie:    

Za: 4 Mária Kalamenová, Radovan Kolembus, Mgr. Miroslava 

Švehlová, Mgr. Dana Bajzíková 

Proti: 3 Pavol Ostrovský, Katarína Turzová,  Ing. Jozef Ďurech 

Zdržal sa: 2 Ing. Janka Kantoríková, Dárius Kutej  

Neprítomní: 0  

 

Uznesenie nebolo schválené. 

 

 

 

 

Mgr. Radomír Brtáň 

             starosta obce 

 

V Košeci, 23.3.2018 

 

 

 



Uznesenie č. 24/2018 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca 

zo dňa 15. marca 2018 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 8.2 ) Žiadosti týkajúce sa nakladania s majetkom obce 

 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Prerokovalo 

 

 

materiál týkajúci sa nevybavených majetkových žiadostí, ktoré boli Obecným 

zastupiteľstvom len prerokované, vzaté na vedomie alebo mali odporúčací charakter za roky 

2013-2017. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Radomír Brtáň 

             starosta obce 

 

 

V Košeci, 23. 3. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 25/2018 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca 

zo dňa 15. marca 2018 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 8.2 Žiadosti týkajúce sa nakladania s majetkom obce 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a Zásad hospodárenia s nakladaním s majetkom obce Košeca 

 

A: prerokovalo 

 

žiadosť p. Jany Bacharovej, Košeca a ostatných vlastníkov bytov, zaevidovanú dňa 12.2.2018, 

pod č. 343/2018 o dokúpenie pozemku pod bytovým domom súp. číslo 246 do podielového 

spoluvlastníctva.  

 

B: odporúča 

 

odpredaj predmetného pozemku vlastníkom bytov a nebytových priestorov domu súpisné 

číslo 246. 

 

 

  

Hlasovanie:    

Za: 8 Ing. Janka Kantoríková, Mária Kalamenová, Radovan Kolembus, 

Pavol Ostrovský, Katarína Turzová, Mgr. Miroslava Švehlová, 

Mgr. Dana Bajzíková, Dárius Kutej 

Proti: 0  

Zdržal sa: 1 Ing. Jozef Ďurech 

Neprítomní: 0  

                

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Radomír Brtáň 

             starosta obce 

 

 

V Košeci, 23. 3. 2018 

 



Uznesenie č. 26/2018 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca 

zo dňa 15. marca 2018 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 8.2 Žiadosti týkajúce sa nakladania s majetkom obce 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a Zásad hospodárenia s nakladaním s majetkom obce Košeca 

 

 

A: prerokovalo 

 

žiadosti p. Miroslava Porubana, Oľgy Porubanovej, Natálie Brtáňovej a Martina Kuchynku 

o odkúpenie časti pozemku KNC 382/8 – ostatné plochy o výmere 239 m2 v k.ú. Košeca. 

 

 

B: odporúča 

 

žiadateľom zabezpečiť geometrický plán k predmetným pozemkom.  

 

Predbežne súhlasí s odpredajom a podmienky odpredaja budú stanovené uznesením na 

základe geometrických plánov. 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Radomír Brtáň 

             starosta obce 

 

 

V Košeci, 23.3.2018 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 27/2018 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca 

zo dňa 15. marca 2018 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 8.3 Informácia o inventarizácii za rok 2017 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu  

 

 

berie na vedomie 

 

 

Správu Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov 

a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Radomír Brtáň 

             starosta obce 

 

 

V Košeci, 23.3.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 28/2018 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca 

zo dňa 15. marca 2018 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 8.4  TOZ „Dni zvýšenej pracovnej aktivity“ 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca 

 

A. prerokovalo 

 

TOZ „Dni zvýšenej pracovnej aktivity“ 

 

 

B. berie na vedomie 

 

TOZ „Dni zvýšenej pracovnej aktivity“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Radomír Brtáň 

             starosta obce 

 

 

V Košeci, 23.3.2018 

 

 


