
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
Z RIADNEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE KOŠECA 

 

zo dňa 17. marca 2011 
 

(47 - 61) 
 

 
Uznesenie č. 47 
OZ  k o n š t a t u j e, že : 
Zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu uvedeného na pozvánkach na zasadnutie. 
 
Uznesenie č. 48 
OZ  v o l í: 
Návrhovú komisiu v zložení: 
Mgr. Helena Popovičová – predseda 
Katarína Turzová – člen 
Mgr. Júlia Palčeková – člen 
 
Uznesenie č. 49  OZ  berie na vedomie 
kontrolu plnenia uznesení OZ v Košeci. 
 
Uznesenie č. 50 OZ berie na vedomie 
správu hlavného kontrolóra za rok 2010. 
 
Uznesenie č. 51 OZ berie na vedomie 
TOZ dní zvýšenej pracovnej aktivity. 
 
Uznesenie č. 52 OZ berie na vedomie 
Hodnotenie plnenia plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. 
 
Uznesenie č. 53 OZ berie na vedomie 
Predloženú správu o hospodárení obce za rok 2010. 
 
Uznesenie č. 54 OZ schvaľuje 
Vykonanie auditu účtovníctva obce za rok 2010 audítorkou Ing. Máriou Duvačovou.  
 
Uznesenie č. 55 OZ schvaľuje 
Zásady odmeňovania poslancov obce Košeca. 
 
Uznesenie č. 56 OZ schvaľuje 
Štatút obce 
 
Uznesenie č. 57 OZ neschvaľuje 
priamy predaj časti obecného pozemku parc. č. KNC 683/4 o výmere 9 m2. 
 
Uznesenie č. 58 OZ neschvaľuje 
prenájom časti obecného pozemku parc. č. KNC 683/4 o výmere 9 m2. 



 
Uznesenie č. 59 OZ odporúča 
Odpovedať žiadateľovi a navrhnúť mu alternatívu na prenájom časti pozemku parc. č. 683/1 
o výmere 9 m2 vedľa autobusovej zastávky v smere Zliechov – Ilava. 
 
Uznesenie č. 60 OZ schvaľuje 
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Košeca, ktorá sa uskutoční v súlade s § 18, ods. 1 
zákona číslo 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, v zmysle návrhu vyhlásenia voľby, 
ktorý je prílohou zápisnice. 
 
Uznesenie č. 61 OZ schvaľuje 
zakúpenie dúchadla do čističky odpadových vôd typ ND 1040 K v hodnote  1.152,- € 
 
 
V Košeci, 18. 3. 2011                                        

 
 
 
Radomír Brtáň 

                          starosta  


