UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Z PLÁNOVANÉHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE KOŠECA
zo dňa 18. septembra 2014
(107 - 120)
Uznesenie č. 107/2014
OZ k o n š t a t u j e, že :
Zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu na pozvánke s vypustením bodu 6. a 7.1
a s posunutím ostatného číslovania.
Uznesenie č. 108/2014
OZ v o l í:
Predseda - Mgr. Jaroslava Pajgerová
Člen - Mgr. Miroslava Švehlová
Člen - Mária Kalamenová
Uznesenie č. 109/2014
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení OZ.
Uznesenie č. 110/2014
Obecné zastupiteľstvo
a) prerokovalo TOZ „Dni zvýšenej pracovnej aktivity“.
b) berie na vedomie TOZ „Dni zvýšenej pracovnej aktivity“.
Uznesenie č. 111/2014
Obecné zastupiteľstvo
A1: Prerokovalo
Správu za II. polrok školského roka 2013/2014, predloženú Základnou školou s materskou
školou, Školská ulica 243/1, Košeca.
A2: Prerokovalo
Analýzu výchovno-vzdelávacích výsledkov za šk. rok 2013/2014, predloženú Základnou
umeleckou školou Košeca, Školská ulica 243/1, Košeca.
B1: Berie na vedomie
Správu za II. polrok školského roka 2013/2014, predloženú Základnou školou s materskou
školou, Školská ulica 243/1, Košeca.
B2: Berie na vedomie
Analýzu výchovno-vzdelávacích výsledkov za šk. rok 2013/2014, predloženú Základnou
umeleckou školou Košeca, Školská ulica 243/1, Košeca
Uznesenie č. 112/2014
Obecné zastupiteľstvo
A1: Prerokovalo
Organizáciu školského roku 2014/2015, predloženú Základnou školou s materskou školou,
Školská ulica 243/1, Košeca.

A2: Prerokovalo
Informáciu o pedagogicko-organizačnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu na
školský rok 2014/2015, predloženú Základnou školou s materskou Košeca, Školská ulica
243/1, Košeca
B1: Berie na vedomie
Organizáciu školského roku 2014/2015, predloženú Základnou školou s materskou školou,
Školská ulica 243/1, Košeca.
B2: Berie na vedomie
Informáciu o pedagogicko-organizačnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu na
školský rok 2014/2015, predloženú Základnou umeleckou školou Košeca, Školská ulica 243/1,
Košeca.
Uznesenie č. 113/2014
Obecné zastupiteľstvo
A1: Prerokovalo
Zmeny rozpočtu podľa zmenového listu č. 6.
A2: Prerokovalo
Zmeny rozpočtu podľa zmenového listu č. 7.
B1: Berie na vedomie
Zmeny rozpočtu podľa zmenového listu č. 6 so zdrojom 111 – finančné prostriedky zo
štátneho rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.
B2: Schvaľuje
Zmeny rozpočtu podľa zmenového listu č. 7, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto
uznesenia.
Uznesenie č. 114/2014
Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce začať ponukové konanie na výber
zhotoviteľa stavby - základová doska na prístavbu požiarnej zbrojnice v zmysle projektovej
dokumentácie na projekt - Zmena dokončenej stavby požiarnej zbrojnice na p.č. 906/2 v k.ú.
Košeca - prístavba a stavebné úpravy, arch. číslo 34/OB/2014. Základová doska bude
financovaná zo strediska obec a z položky 717003 Prístavby - Nadstavby. Maximálna suma
investície na vybudovanie základovej dosky je stanovená do 12 000 EUR s DPH.
Uznesenie č. 115/2014
Obecné zastupiteľstvo
a) prerokovalo Žiadosť p. Mária Bartoša trvale bytom Košecké Podhradie č. 340, 018 31
Košecké Podhradie zo dňa 4.8.2014 o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce Košeca
KNC 683/10 zastavané plochy o výmere 16 m2 a časti pozemku KNC 683/1 zastavané
plochy a nádvoria o celkovej výmere 4730 m2, nachádzajúce sa v k.ú. Košeca, zapísané
na LV č. 1.
b) neschvaľuje Žiadosť p. Mária Bartoša trvale bytom Košecké Podhradie č. 340, 018 31
Košecké Podhradie zo dňa 4.8.2014 o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce Košeca
KNC 683/10 zastavané plochy o výmere 16 m2 a časti pozemku KNC 683/1 zastavané
plochy a nádvoria o celkovej výmere 4730 m2, nachádzajúce sa v k.ú. Košeca, zapísané
na LV č. 1.

Uznesenie č. 116/2014
Obecné zastupiteľstvo
a) prerokovalo Žiadosť firmy SlovZink, a.s., Továrenská 545, 018 64 Košeca, IČO: 35772204,
zo dňa 5.9.2014 o úpravu sadzieb daní z nehnuteľnosti.
b) neschvaľuje Žiadosť firmy SlovZink, a.s., Továrenská 545, 018 64 Košeca, IČO: 35772204,
zo dňa 5.9.2014 o úpravu sadzieb daní z nehnuteľnosti.
Uznesenie č. 117/2014
Obecné zastupiteľstvo
a) prerokovalo zmeny rozpočtu podľa zmenového listu č. 8.
b) schvaľuje zmeny rozpočtu podľa zmenového listu č. 8, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť
tohto uznesenia.
Uznesenie č. 118/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu termínu plánovaného zasadnutia OZ z 23.10.2014 na
5.11.2014 o 17.00 hod.
Uznesenie č. 119/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zrušenie termínu plánovaného zasadnutia OZ dňa
20.11.2014.
Uznesenie č. 120/2014
Obecné zastupiteľstvo
a) prerokovalo mimoriadne odmeny členom Komisie pre životné prostredie pri obecnom
úrade v Košeci v celkovej sume 120,- EUR za rok 2013.
b) schvaľuje mimoriadne odmeny členom Komisie pre životné prostredie pri obecnom
úrade v Košeci v celkovej sume 120,- EUR za rok 2013. Odmena bude vyplatená
v najbližšom termíne výplaty miezd.

V Košeci, dňa 19. 9. 2014

Bc. Radomír Brtáň
starosta

