UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Z RIADNEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE KOŠECA
zo dňa 20. októbra 2013
(125 - 147)
Uznesenie č. 125/2013
OZ k o n š t a t u j e, že :
Zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu na pozvánke s doplnením bodu 7.4
o vyhodnotenie rozpočtu obce Košeca k 30.9.2013.
Uznesenie č. 126/2013
OZ v o l í:
Predseda – Turzová Katarína
Člen – Mgr. Palčeková Júlia
Člen – Kalamenová Mária
Uznesenie č. 127/2013
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení OZ v Košeci.
Uznesenie č. 128/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu výpožičnej doby v obecnej knižnici v termíne od
1.novembra do 31.marca na čas od 12.30 do 15.30 hod.
Uznesenie č. 129/2013
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie záznam o výsledku finančnej z kontroly č. 6/2013.
Uznesenie č. 130/2013
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti kultúrnej komisie.
Uznesenie č. 131/2013
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti správcu ŠA.
Uznesenie č. 132/2013
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti komisie pre životné prostredie.
Uznesenie č. 133/2013
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vyhodnotenie rozpočtu obce Košeca k 30.9.2013.
Uznesenie č. 134/2013
Obecné zastupiteľstvo:
po prerokovaní predloženého materiálu
Schvaľuje:
A: Prenájom nebytového priestoru a to prefabrikovaná garáž, inventúrne číslo 21/1
o výmere 15 m2, postavená na štrkovom lôžku na pozemku parc. č. KNC 878/1 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 2606 m2, nachádzajúci sa v k.ú. Košeca, zapísaný na Správe
katastra Košeca, na LV č. 1. pre nájomcu - Juraj Ištvánik, trvale bytom Bytovky 480/3, 018 64

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 za účelom využívania
nebytového priestoru na parkovanie osobného motorového vozidla.
B: Nájomnú zmluvu medzi Obcou Košeca ako prenajímateľom a p. Jurajom Ištvánikom, trvale
bytom Bytovky 480/3, 018 64 Košeca ako nájomcom, ktorej predmetom je prenájom
nebytového priestoru a to prefabrikovaná garáž, inventúrne číslo 21/1 o výmere 15 m2 ,
postavená na štrkovom lôžku na pozemku parc. č. KNC 878/1 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 2606 m2, nachádzajúci sa v k.ú. Košeca, zapísaný na Správe katastra Košeca, na LV
č. 1.. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, za účelom využívania nebytového
priestoru na parkovanie osobného motorového vozidla. Nájomné bolo stanovené vo výške
150 EUR/ rok, a bude splatné vždy k 31.01. bežného roka na účet Obce Košeca. Nájomné za
rok 2013 bude uhradené v pomernej výške 25 € na účet prenajímateľa najneskôr do 15.
novembra 2013. Nájomná zmluva bude uzatvorená v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm.
c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v zmysle čl. 7 bod 5
písm. b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Košeca ako prípad hodný
osobitného zreteľa .
Zámer prenajať nebytový priestor bol schválený uznesením č. 120/2013 a bol zverejnený dňa
23.09.2013.
Nájomná zmluva bude podpísaná najneskôr do 15 dní odo dňa jej schválenia.
Zdôvodnenie osobitného zreteľa: prenajímaný 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. 135/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vypustenie článku V. Úhrada nákladov za služby spojené s
užívaním a posunutie číslovania nasledujúcich článkov v návrhu Zmluvy o výpožičke.
Uznesenie č. 136/2013
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu schvaľuje:
A: Bezodplatné užívanie majetku vo vlastníctve obce Košeca na základe zmluvy o výpožičke
a to:
 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 v ktorej sa nachádzajú:
 Šatne /6/
 WC
 Práčovňa s technickou miestnosťou
 Zasadačka
 Chodba
 Sprchy
 Sklad dresov
 Miestnosť pre rozhodcov
 tribúna
 Letný kultúrny stánok – postavený na pozemku parc. č. KNC 271/1 – ostatné
plochy o výmere 21049 m2 v ktorej sa nachádzajú:

 Bufet
 Prístrešok s ohniskom
 Drevené pódium
 Lavice na sedenie
 Kovová tribúna oproti budove súp. č. 20
pre vypožičiavateľa Futbalový klub Košeca, so sídlom Košeca 7, 018 64 Košeca, IČO:
420222428, zastúpený Ladislavom Bugalom, predsedom 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.
B: Zmluvu o výpožičke uzatvorenú medzi Obcou Košeca ako požičiavateľom a Futbalovým
klubom Košeca, so sídlom Košeca 7, 018 64 Košeca, IČO: 420222428, zastúpený Ladislavom
Bugalom, ako vypožičiavateľom ktorej predmetom je výpožička nehnuteľností a to:
 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 v ktorej sa nachádzajú:
 Šatne /6/
 WC
 Práčovňa s technickou miestnosťou
 Zasadačka
 Chodba
 Sprchy
 Sklad dresov
 Miestnosť pre rozhodcov
 tribúna
 Letný kultúrny stánok – postavený na pozemku parc. č. KNC 271/1 – ostatné
plochy o výmere 21049 m2 v ktorej sa nachádzajú:
 Bufet
 Prístrešok s ohniskom
 Drevené pódium
 Lavice na sedenie
 Kovová tribúna oproti budove súp. č. 20
Zmluva o výpožičke sa uzatvára na dobu neurčitú, za účelom využívania nehnuteľností
výlučne na športové a kultúrne aktivity a to najmä stretávanie členov klubu, vytváranie
podmienok pre fyzickú športovú prípravu mužov, dorast a žiakov, konanie športových súťaží,
využívanie priestoru na tréning a konanie výboru futbalového klubu. Vypožičiavateľ bude
vypožičané priestory užívať nasledovne:
 Pondelok, utorok, štvrtok, piatok v čase od 15:00 do 20:00 hod. okrem mesiacov
január a december, kedy priestory nebudú využívané vypožičiavateľom
 Cez víkendy podľa rozpisu zápasov, ktoré budú každoročne odovzdané správcovi
športového areálu, ktorý zostaví harmonogram využívania priestorov športového
areálu v danom kalendárnom roku.
 V prípade využitia športového areálu mimo dohodnutých časov je vypožičiavateľ
povinný dohodnúť si nový termín vopred so správcom, ktorý využívanie
športového areálu zaznačí do harmonogramu.
 Mimo času výpožičky bude športový areál plne využívaný požičiavateľom
 Vypožičiavateľ sa zaväzuje, že vypožičané priestory v čase ich výpožičky umožní

využívať požičiavateľovi na kultúrne, športové, spoločenské a iné podujatia
usporiadané požičiavateľom alebo občianskymi združeniami pôsobiacimi na území
obce, alebo fyzickými a právnickými osobami, ktoré požiadajú o využitie
športového areálu na jednorazové akcie podľa vopred odsúhlaseného
harmonogramu tak, aby nebol narušený účel výpožičky vypožičiavateľa. Správca
športového areálu je povinný viesť ročnú evidenciu využívania športového areálu,
ktorá bude každoročne odsúhlasovaná požičiavateľom a vypožičiavateľom
najneskôr do 31.12. príslušného kalendárneho roka.
Zmluva o výpožičke bude uzatvorená v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v zmysle čl. 7 ods. 8 Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom obce Košeca ako prípad hodný osobitného zreteľa .
Zámer bezodplatného užívanie majetku vo vlastníctve Košeca bol schválený uznesením č.
119/2013 a bol zverejnený dňa 23.09.2013.
Zmluva o výpožičke bude podpísaná najneskôr do 15 dní odo dňa jej schválenia.
Zdôvodnenie 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. 137/2013
Obecné zastupiteľstvo:
Prerokovalo:
Návrh smernice č. 1/2013 Prevádzkový a organizačný poriadok športového areálu obce
Košeca
Schvaľuje:
Smernicu č. 1/2013 Prevádzkový a organizačný poriadok športového areálu obce Košeca.
Uznesenie č. 138/2013
Obecné zastupiteľstvo:
A: Prerokovalo žiadosti združenia Bludní rytieri, Šafárikova 3/18, 911 08 Trenčín
o organizačno-materiálnu výpomoc a finančnú výpomoc pri podujatí Rudé pole 2013, ktoré
sa bude konať dňa 9. novembra 2013 v obci Košeca.
B: Schvaľuje finančnú výpomoc pre združenie Bludní rytieri, Šafárikova 3/18, 911 08 Trenčín
vo výške 500,- EUR. Uvedená zmena bude zapracovaná do zmenového listu č. 11/2.
Uznesenie č. 139/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyhlásenie verejného obstarávania na nákup nasledovných
nadstavieb pre vozidlo Multicar:
- Sypačová nadstavba,
- Snehová radlica šípová variabilná
- Cestný zametač
S financovaním formou max. 30% akontácie a 36 mesačných splátok.
Uznesenie č. 140/2013
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Futbalového klubu Košeca o uhradenie troch
faktúr vo výške 2.391,72 EUR za práce spojené s projektom rekonštrukcie spŕch na
športovom areáli.

Uznesenie č. 141/2013
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Ing. Jaroslava Pápyho, bytom Sadová
159/45, 018 64 Košeca o uvoľnenie z členstva v komisii výstavby a územného plánovania
k termínu 31.10.2013.
Uznesenie č. 142/2013
Obecné zastupiteľstvo:
A: Prerokovalo zmeny rozpočtu so zdrojom 111 - FP zo ŠR podľa priloženého zmenového č.
11/1.
B: Berie na vedomie zmeny rozpočtu so zdrojom 111 – FP zo ŠR podľa priloženého
zmenového listu č. 11/1.
Uznesenie č. 143/2013
Obecné zastupiteľstvo:
A: Prerokovalo zmeny rozpočtu podľa priloženého zmenového listu č. 11/2.
B: Schvaľuje zmeny rozpočtu podľa priloženého zmenového listu č. 11/2.
Uznesenie č. 144/2013
Obecné zastupiteľstvo:
A: Prerokovalo
Žiadosť Základnej školy s materskou školou Košeca o presun finančných prostriedkov zo
strediska materskej školy vrátených ako preplatok za plyn v celkovej výške 3023,24 EUR na
stredisko Základnej školy z dôvodu opravy klubovne Základnej školy.
B: Schvaľuje
Presun finančných prostriedkov zo strediska materskej školy vrátených ako preplatok za plyn
v celkovej výške 3023,24 EUR na stredisko Základnej školy z dôvodu opravy klubovne
Základnej školy s materskou školou Košeca.
Uznesenie č. 145/2013
Obecné zastupiteľstvo:
A: Prerokovalo zmenu programového rozpočtu obce na rok 2013.
B: Schvaľuje doplnenie programového rozpočtu obce Košeca na rok 2013 nasledovne:
1. Administratíva a prenesený výkon štátnej správy sa dopĺňa o podprogram 1.7 Voľby.
Uznesenie č. 146/2013
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Informáciu o odoslaní žiadosti p. Trškovej Ivete vo
veci problémov s občanmi, ktorí užívajú nehnuteľnosť vo vlastníctve pani Trškovej.
Uznesenie č. 147/2013
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vypracovaný geometrický plán č. 82/2013, ktorý
vypracoval Ing. Gabriel Vanko ml. a znalecký posudok č. 69/2013, ktorý vypracovala Ing.
Marta Galbavá.
V Košeci, 23. 9. 2013

Radomír Brtáň
starosta

