
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
Z RIADNEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE KOŠECA 

 

zo dňa 19. septembra 2013 
 

(110 - 124) 
 

 
Uznesenie č. 110/2013 
OZ  k o n š t a t u j e, že : 
Zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu na pozvánke. 
 
Uznesenie č. 111/2013 
OZ  v o l í: 
Predseda – Bc. Pavol Ondrejka 
Člen – Ing. Janka Kantoríková 
Člen – Mgr. Miroslava Švehlová 
 
Uznesenie č. 112/2013 
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení OZ v Košeci. 
 
Uznesenie č. 113/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie záznam z kontroly č. 5/2013 „Kontrola nákupu 
a čerpania cenín – stravných poukážok za obdobie 1. polrok 2013. 
 
Uznesenie č. 114/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie prehodnotenie plnenia hlavných úloh na rok 2013. 
 
Uznesenie č. 115/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie hodnotenie plnenia plánu sociálneho a 
hospodárskeho rozvoja obce. 
 
Uznesenie č. 116/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o úlohách v spracovaní a aktualizácii 
interných predpisov. 
 
Uznesenie č. 117/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie TOZ „Dni zvýšenej pracovnej aktivity“.  
 
Uznesenie č. 118/2013 
Obecné zastupiteľstvo:  
A: Prerokovalo  
Vyhodnotenie pripomienok, stanovísk a návrhov k oznámeniu o začatí verejného 
obstarávania územného plánu obce Košeca. 
B. Berie na vedomie:  
Vyhodnotenie pripomienok, stanovísk a návrhov k oznámeniu o začatí verejného 
obstarávania územného plánu obce Košeca. 
 



Uznesenie č. 119/2013 
Obecné zastupiteľstvo na základe predloženého materiálu: 
A: Prerokovalo  
Zámer na bezodplatné prenechanie majetku vo vlastníctve obce Košeca a  vyhlásenia zámeru  
na vypožičanie majetku vo vlastníctve obce Košeca ako prípad hodný osobitného zreteľa  
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a v zmysle čl. 7 bod 8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
obce Košeca pre Futbalový klub Košeca, so sídlom Košeca 7, 018 64 Košeca, IČO: 420222428, 
zastúpený Ladislavom Bugalom, predsedom. Ide o nasledovný majetok:  

- Futbalové ihrisko – nachádzajúce sa na pozemku parc. č. KNC 271/1 – ostatné plochy 
o výmere 21049 m2  

- Budova súp. č.  20 – sociálne zariadenia postavená na pozemku prac. č. KNC 271/2 – 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 303 m2   

- Letný kultúrny stánok – postavený na pozemku parc. č. KNC 271/1 – ostatné plochy 
o výmere 21049 m2  

nachádzajúce sa v k.ú. Košeca, zapísané na Správe katastra Ilava, na LV č. 1. 
B: Schvaľuje 

Zámer bezodplatného užívania majetku vo vlastníctve obce Košeca na základe výpožičky a  
vyhlásenia zámeru  na vypožičanie majetku vo vlastníctve obce Košeca ako prípad hodný 
osobitného zreteľa  v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle čl. 7 bod 8 Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom obce Košeca pre Futbalový klub Košeca, so sídlom Košeca 7, 018 64 
Košeca, IČO: 420222428, zastúpený Ladislavom Bugalom, predsedom . Ide o nasledovný 
majetok:  

- Futbalové ihrisko – nachádzajúce sa na pozemku parc. č. KNC 271/1 – ostatné plochy 
o výmere 21049 m2  

- Budova súp. č.  20 – sociálne zariadenia postavená na pozemku prac. č. KNC 271/2 – 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 303 m2   

- Letný kultúrny stánok – postavený na pozemku parc. č. KNC 271/1 – ostatné plochy 
o výmere 21049 m2  

nachádzajúce sa v k.ú. Košeca, zapísané na Správe katastra Ilava, na LV č. 1. 
Doba užívania: neurčitá 
Zámer bezodplatného užívania majetku vo vlastníctve obce Košeca na základe výpožičky ako 
prípad hodný osobitného zreteľa bude zverejnený najmenej na 15 dní pred schvaľovaním 
výpožičky na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. Celý text Zámeru č. 
1/ZoV/2013 je uvedený v prílohe č. 1 tohto uznesenia a je neoddeliteľnou súčasťou tohto 
uznesenia. 
Odôvodnenie osobitného zreteľa: Predmetný majetok obce je prednostne určený na 
verejno-prospešné účely vo forme konania športových a kultúrnych podujatí. Obec uvedený 
majetok nevyužíva celoročne, a podporuje občianske združenia na území obce, ktorých 
činnosťou je športová, kultúrna alebo výchovno - vzdelávacia činnosť. Občianske združenie, 
ktorému bude majetok prenechaný združuje mladších aj starších občanov obce a svojou 
činnosťou prispieva k zabezpečeniu vytvárania verejnoprospešných aktivít.  
 
 
 
 



Uznesenie č. 120/2013 
A1: Prerokovalo  
Vyjadrenie p. Miroslava Slimáka, trvale bytom Bytovky 479/1, Košeca k výške nájomného za 
prenájom obecnej garáže za účelom využívania garáže na parkovanie osobného motorového 
vozidla zo dňa 12. 9. 2013. 
A2: Prerokovalo  
Vyjadrenie p. Juraja Ištvánika, trvale bytom Bytovky 480/3, Košeca k výške nájomného 
za prenájom obecnej garáže zo dňa 12. 9. 2013. 
A3:Prerokovalo  
Zámer prenajať dočasne prebytočný majetok vo vlastníctve obce Košeca a  vyhlásenia 
zámeru  na prenájom majetku vo vlastníctve obce Košeca ako prípad hodný osobitného 
zreteľa  v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov a v zmysle čl. 7 bod 5 písm. b) Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom obce Košeca p. Jurajovi Ištvánikovi, trvale bytom Bytovky 480/3, Košeca. Ide 
o nasledovný majetok:  

- Prefabrikovaná garáž – sklad olejov, inventúrne číslo 21/1 o výmere 15 m2, postavená 
na štrkovom lôžku 

- Cena nájmu je stanovená vo výške 150,- €/ročne 
- Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú 

Celý text Zámeru č. 1/PN/2013 je uvedený v prílohe č. 1 tohto uznesenia a je neoddeliteľnou 
súčasťou tohto uznesenia. 
B: Schvaľuje 

Zámer prenajať dočasne prebytočný majetok vo vlastníctve obce Košeca a  vyhlásenia 
zámeru  na prenájom majetku vo vlastníctve obce Košeca ako prípad hodný osobitného 
zreteľa  v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov a v zmysle čl. 7 bod 5 písm. b) Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom obce Košeca p. Jurajovi Ištvánikovi, trvale bytom Bytovky 480/3, Košeca. Ide 
o nasledovný majetok:  

- Prefabrikovaná garáž – sklad olejov, inventúrne číslo 21/1 o výmere 15 m2, postavená 
na štrkovom lôžku 

- Cena nájmu je stanovená vo výške 150,- €/ročne 
- Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú 

Zámer prenájmu majetku obce Košeca ako prípad hodný osobitného zreteľa bude zverejnený 
najmenej na 15 dní pred schvaľovaním prenájmu na úradnej tabuli obce a na internetovej 
stránke obce. Celý text Zámeru č. 1/PN/2013 je uvedený v prílohe č. 1 tohto uznesenia a je 
neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia. 
Odôvodnenie osobitného zreteľa: Predmetný majetok obec dlhodobo nevyužíva a v zmysle 
čl. 7 bod 5/ písm. b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Košeca prenájom 
nebytových priestorov do výmery 100 m2 vrátane sa považuje za prípad hodný osobitného 
zreteľa.  
 
Uznesenie č. 121/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie finančného príspevku vo výške 200,- € na 
základe predloženej žiadosti  zo dňa 7.8.2013 pre Klub dôchodcov. 
 
 
 



Uznesenie č. 122/2013 
Obecné na základe predloženého dokumentu: 
A: prerokovalo zmeny rozpočtu v podľa priloženého zmenového listu č. 10 
B: schvaľuje zmenu rozpočtu v podľa priloženého zmenového listu č. 10 
 
Uznesenie č. 123/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o skončení verejného obstarávania na 
výmenu a doplnenie svietidiel verejného osvetlenia v obci Košeca a podpísanie zmluvy 
o dielo č. 12/2013 s víťazom súťaže spoločnosťou Beluna a.s., so sídlom Beethovenova 5, 921 
01 Piešťany. Cena za zhotovenie diela je 35 000 EUR vrátane DPH.  
 
Uznesenie č. 124/2013 
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo list od nespokojných občanov obce Košeca vo veci 
prešetrenia správania neprispôsobivých občanov rómskeho etnika, ktorí sa nasťahovali do 
rodinného domu na ul. Želiarskej.  
 
V Košeci, 23. 9. 2013                                        

 
 
 
 
 
Radomír Brtáň 

                          starosta  


