
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
Z RIADNEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE KOŠECA 

 

zo dňa 17. február 2011 
 

(37 - 46) 
 

 
Uznesenie č. 37 
OZ  k o n š t a t u j e, že : 
Zasadnutie OZ sa bude uberať podľa upraveného programu – zmena bodu 7.1 a zlúčenie 
bodov 6, 7.4 a 7.6. 
 
Uznesenie č. 38 
OZ  v o l í: 
Návrhovú komisiu v zložení: 
Katarína Turzová – predseda 
Jozef Surový – člen 
Mgr. Júlia Palčeková – člen 
 
Uznesenie č. 39  OZ  berie na vedomie 
kontrolu plnenia uznesení OZ v Košeci. 
 
Uznesenie č. 40  OZ   

a)  berie na vedomie 
správu hlavného kontrolóra v súlade s §18f zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení 
neskorších predpisov. Správu o kontrole NKÚ za 4. kvartál 2010. 

b) ukladá 
pripraviť plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2011 do 2.3.2011 a predložiť správu 
hlavného kontrolóra za rok 2010 /podľa zákona SNR č. 369/1990 Z.z., do 60 dní od ukončenia 
roku/ na pripomienkovanie.  
 
Uznesenie č. 41 OZ berie na vedomie 
Informácia starostu obce zo školenia o slobodnom prístupe k informáciám a o ochrane 
osobných údajov v praxi. 
 
Uznesenie č. 42 
OZ berie na vedomie  
Správu o činnosti správcu nájomných bytov v 12 bytovke. 
 
Uznesenie č. 43 
OZ schvaľuje 
Predložený upravený návrh rozpočtu originálnych kompetencií – MŠ, ŠKD, ŠJ, ZUŠ na rok 
2011 – 2013 bez zmien. 
 
 
 
 



Uznesenie č. 44 
OZ berie na vedomie 
správu komisie financií, investícií a rozvoja o realizácii a kontrole plnenia opatrení NKÚ za IV. 
štvrťrok 2010. 
 
Uznesenie č. 45 
OZ schvaľuje jednorazový sociálny príspevok vo výške 150,- € pre našu občianku Agnesu 
Škrovánkovú. Tento príspevok bude poukázaný na účet číslo 2626030497/1100 
zdravotníckemu zariadeniu neziskovej organizácie Refugium so sídlom Súvoz č. 739, Trenčín, 
v ktorom je p. Škrovánková umiestnená. 
 
Uznesenie č. 46 
OZ schvaľuje poskytnutie mimoriadneho príspevku pre p. Katarínu Lackovú vo výške 40,- €,   
t. j. 20,- € pre každé vnúča, ktoré má v pestúnskej starostlivosti. 
 
V Košeci, 18. 2. 2011                                        

 
 
 
Radomír Brtáň 

                          starosta  


