UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Z RIADNEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE KOŠECA
zo dňa 20. január 2011
(20 - 36)
Uznesenie č. 20
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. 21
OZ v o l í:
Návrhovú komisiu v zložení:
Mgr. Helena Popovičová – predseda
Bc. Pavol Ondrejka – člen
Mgr. Miroslava Švehlová – člen
Uznesenie č. 22 OZ berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení OZ v Košeci.
Uznesenie č. 23 OZ berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra v súlade s §18f zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení
neskorších predpisov.
Uznesenie č. 24 OZ berie na vedomie
zhodnotenie plnenia úloh za rok 2010.
Uznesenie č. 25 OZ schvaľuje
rozmedzie počtu členov komisie od 3 do 7.
Uznesenie č. 26 OZ neschvaľuje
Členov komisie školstva, mládeže a šport:
a) z poslancov: Ing. Kantoríková Janka
b) odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Melicherová Alena , Surová Betka,
Juríčková Marta a Jaroslav Palček
Uznesenie č. 27 OZ
Neschvaľuje členov komisie školstva, mládeže a šport:
a) z poslancov: Ing. Kantoríková Janka
Schvaľuje členov komisie školstva, mládeže a šport:
b) odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Melicherová Alena, Surová Betka,
Juríčková Marta, Jaroslav Palček
Uznesenie č. 28 OZ schvaľuje
členov komisie životného prostredia:
a) z poslancov: 0
b) odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Ing. Anna Vetríková, Mgr. Jana

Čepelová, Mária Palčeková, Miloslav Baláž
Uznesenie č. 29 OZ schvaľuje
členov komisie kultúry:
a) Z poslancov: 0
b) odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Jarmila Bajzíková
Uznesenie č. 30 OZ odporúča
Pozvať bývalú predsedkyňu kultúrnej komisie p. Magdalénu Belkovú na najbližšie zasadnutie
OZ za účelom predloženia dokladov k jednotlivým podujatiam organizovaným kultúrnou
komisiou.
Uznesenie č. 31 OZ schvaľuje
poskytnutie finančných príspevkov neziskovým organizáciám obce vo výške žiadostí
jednotlivých organizácií:
- FK Košeca
9.500,- Turisti
1.355,- Stolný tenis a aerobik
500,- Únia žien
1.500,- Záhradkári
300,- Zdravotne postihnutí Ilava
200,- Ostatné organizácie
1.300,SPOLU:
14.655,Uznesenie č.32 OZ schvaľuje
rozpočet obce na rok 2011 nasledovne, kde sú zohľadnené zmeny oproti vyvesenému návrhu
rozpočtu takto:
- vo výdavkovej časti zohľadniť financovanie spoluúčasti na projektoch, neuhradené faktúry a
investície spojené s dokončením prác ( osvetová beseda, komín) v celkovej výške 46.000€
- v príjmovej časti navýšiť položku 312 – Dotácie zo štátneho rozpočtu o sumu 20.000€
- v príjmovej časti prehodnotiť navýšenie položky Výnos dane FO pre obce v zmysle
vyrovnaného rozpočtu, t.j. navýšenie o sumu 26.000,- €
- príspevky neziskovým organizáciám v zmysle uznesenia č. 31/2011
Rozpočet sa schvaľuje ako vyrovnaný s celkovým objemom príjmov vo výške 1.051.200,- € a
výdavkov vo výške 1.051.200,- €.
Uznesenie č. 33
a) OZ berie na vedomie
Predložené návrhy rozpočtov ZŠ, MŠ, ZUŠ, ŠJ, ŠK na roky 2011, 2012 a 2013
b) OZ odročuje
schválenie rozpočtu ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠK, ZUŠ na roky 2011, 2012, 2013 po predložení jeho
upravenej podoby (prepočet s aktuálnymi koeficientami).
Uznesenie č. 34 OZ schvaľuje
Zvýšenie rodičovského príspevku pre Školský klub detí, zvýšenie príspevku na stravné
(prechod z prvého finančného pásma do druhého finančného pásma), zvýšenie rodičovského
príspevku pre materskú školu podľa predloženej žiadosti nasledovne:

Príspevok pre ŠKD – zvýšenie z 2 € na 3 €/mesačne
Príspevok pre MŠ – zvýšenie z 5 € na 10 €/mesačne
Príspevok na stravné – prechod z prvého do druhého finančného pásma
Uznesenie č. 35 OZ berie na vedomie
stanoviská sociálnej komisie k žiadostiam p. Kataríny Lackovej a p. Jozefa Bartoša.
Uznesenie č. 36/2010 OZ schvaľuje
Predložený plán práce OZ na rok 2011.

V Košeci, 21. 1. 2011
Radomír Brtáň
starosta

