
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
Z RIADNEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOŠECI 

 
zo dňa 18. marec 2010 

 
 
Obecné zastupiteľstvo v Košeci: 
 
A/ Schvaľuje 
1/ Program zasadnutia obecného zastupiteľstva 
2/ Návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Miroslava Švehlová – predseda, Anna Mikulová – člen, 
Ing. Janka Kantoríková – člen 
3/ Zapisovateľa: Andreu Behanovú 
4/ Overovateľov zápisnice: Magdalénu Belkovú a Ladislava Brtáňa 
5/ Uznesenia: 
 
Uznesenie č. 11/2010 
OZ schvaľuje zakúpenie informačného systému URBIS v celkovej hodnote 1.858,- € 
a súvisiace náklady na spustenie softvéru (inštalácia, školenie...). 
 
Uznesenie č. 12/2010 
OZ zrušuje uznesenie č. 26/2009 o odpredaji tehelne. 
 
Uznesenie č. 13/2010 
OZ schvaľuje vyhlásenie verejnej súťaže na odpredaj areálu bývalej tehelne. Ide 
o nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve obce vedené na liste vlastníctva č. 1 v k.ú. Košeca: 
pozemky – parcelné čísla: 274/2 – Zastavané plochy a nádvoria o výmere 16268 m2, 274/3 – 
Zastavané plochy a nádvoria o výmere 360 m2, 274/4 – Zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 363 m2, 274/11 – Zastavané plochy a nádvoria o výmere 382 m2, 274/12 – 
Zastavané plochy a nádvoria o výmere 262 m2, 274/13 – Zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 122 m2, 274/14 – Zastavané plochy a nádvoria o výmere 1181 m2 a stavby – 
umiestnené na parcelných číslach: 274/11 – sklad laminátová budova súpisné číslo 74, 
274/12 – sociálno-prevádzková budova a garáže súpisné číslo 75, 274/13 – administratívna 
budova súpisné číslo 1028. Rozhodujúcim kritériom pre výber najvhodnejšej ponuky bude 
prepočítaná ponúknutá cena za 1 m2 vypočítaná zo súhrnu celkovej plochy ponúkaných 
pozemkov. Obecné zastupiteľstvo si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z ponúk, pokiaľ 
budú finančne nevýhodné pre obec. O prijatí najvýhodnejšej ponuky bude rozhodovať 
obecné zastupiteľstvo, ktoré uznesením môže schváliť odpredaj uvedeného obecného 
majetku. 
Ponuku uverejniť v celoslovenských médiách a na internete aj v anglickom jazyku.  
 
B/ Berie na vedomie 
1/ TOZ „Dni zvýšenej pracovnej aktivity“ 
2/ Správu o činnosti správcu 12 b.j. 
 
C/ Súhlasí 



 
D/ Odporúča 
1/ vypracovanie projektu na modernizáciu verejného osvetlenia s maximálnou spoluúčasťou 
10.000,- € 
 
E/ Ukladá 
 
 
 
 
 
         ___________________________                   _________________________ 

          Magdaléna Belková                       Ladislav Brtáň 
 
 

 
 
 

V Košeci, 24. 3. 2010                                     Radomír Brtáň 
                               starosta  

 
 


