Uznesenie č. 43/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 20.apríla 2017
___________________________________________________________________________
K bodu 2. Schválenie programu rokovania

Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 12 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
konštatuje,
že zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu na pozvánke s vypustením bodu 6. Správa
hlavného kontrolóra, čím sa zmení číslovanie ostatných bodov a zmenením podbodu 6.4.
v Hlavných bodoch rokovania z Návrhu zápisu do obecnej kroniky na Dotácie pre organizácie
obce Košeca.

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

7
0
0
2

Ing. Jozef Ďurech, Mária Kalamenová, Ing. Janka Kantoríková,
Radovan Kolembus, Dárius Kutej, Pavol Ostrovský, Mgr.
Miroslava Švehlová

Mgr. Dana Bajzíková, Katarína Turzová

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce

V Košeci, 25.04.2017

Uznesenie č. 44/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 20.apríla 2017
___________________________________________________________________________
K bodu 3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 12 ods. 12 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
volí
zloženie návrhovej komisie:
Predseda –
Ing. Jozef Ďurech
Člen –
Dárius Kutej
Člen –
Mgr. Miroslava Švehlová

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

7
0
0
2

Ing. Jozef Ďurech, Mária Kalamenová, Ing. Janka Kantoríková,
Radovan Kolembus, Dárius Kutej, Pavol Ostrovský, Mgr.
Miroslava Švehlová

Mgr. Dana Bajzíková, Katarína Turzová

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce

V Košeci, 25.04.2017

Uznesenie č. 45/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 20.apríla 2017
___________________________________________________________________________
K bodu 4. Kontrola plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení
zodpovednými pracovníkmi
Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 11 ods. 1 Rokovacieho poriadku
obecného zastupiteľstva obce Košeca

berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení.

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce

V Košeci, 25.04.2017

Uznesenie č. 46/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 20.apríla 2017
___________________________________________________________________________
K bodu 6.1 Návrh rozpočtu na rok 2017 a výhľadové roky 2018 a 2019 a Návrh
programového rozpočtu na rok 2017 a výhľadové roky 2018 a 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca v zmysle príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v z. n. p.
A: Schvaľuje
Pozmeňujúce návrhy poslancov k návrhu rozpočtu Obce Košeca na rok 2017. Ide o návrhy,
ktoré poslanci zaslali dňa 19.04.2017 pred rokovaním OZ dňa 20.04.2017 prednostke obce
Košeca. Pozmeňujúce návrhy boli zaslané v časti bežných výdavkov a kapitálových výdavkov
predloženého návrhu rozpočtu obce Košeca.
V časti bežných výdavkov boli pripomienky zaslané aj so zdrojmi rozpočtu, ktoré je nutné
dodržať v zmysle návrhu. Uvedené návrhy sú neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia
a zápisnice zo zasadnutia OZ dňa 20.04.2017.
B: Schvaľuje
OZ týmito pozmeňujúcimi návrhmi schvaľuje nasledovné kapitálové výdavky v rozpočte
obce Košeca na rok 2017, ktoré pre tieto vymenované položky schvaľuje maximálne:
1.Realizácia nových stavieb - ulica za Parkom Nozdrovice – 120.000 eur s DPH
2.Realizácia nových stavieb - chodník Zliechovská ulica – 50.000 eur s DPH
3.Realizácia nových stavieb - most pri ŠA – 70.000 eur s DPH
4. Rekonštrukcia a modernizácia - ulica Železničná – 220.000 eur s DPH
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:

3

Zdržal sa:
Neprítomní:

0
1

Ing. Jozef Ďurech, Ing. Janka Kantoríková, Dárius Kutej, Pavol
Ostrovský, Katarína Turzová
Mária Kalamenová, Mgr. Miroslava Švehlová, Radovan
Kolembus
Mgr. Dana Bajzíková

Starosta obce Mgr. Radomír Brtáň využil právo veta tohto uznesenia a nepodpísal ho.
Odôvodnenie: Starosta obce využil pri tomto uznesení právo pozastaviť výkon uznesenia, nakoľko
sa domnieva, že uznesenie je zjavne nevýhodné pre obec a tiež sa domnieva, že je v rozpore so
zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
V zmysle ustanovenia § 10 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v z.n.p. obce sú pri zostavovaní rozpočtu povinné prednostne zabezpečiť

krytie všetkých záväzkov, ktoré pre ne vyplývajú z plnenia povinností ustanovených osobitnými
predpismi. Na zabezpečenie povinností, ktoré boli schválené aj uzneseniami obecného
zastupiteľstva hlavne vo veciach investícií v roku 2016 je potrebné, aby konkrétne položky pre rok
2017 boli narozpočtované minimálne v zmysle predloženého dokumentu „Vyhodnotenie
pripomienok k návrhu rozpočtu“ vyhotoveného starostom a zamestnancami Obecného úradu v
Košeci. Pozmeňovacie návrhy poslancov (Ing. Ďurech, Ing. Kantoríková, p. Kutej, p. Ostrovský,
p. Turzová) nerešpektovali názory a stanoviská s faktickými argumentáciami starostu a
zamestnancov OcÚ predložené prostredníctvom dokumentu „Vyhodnotenie pripomienok k návrhu
rozpočtu“. Namiesto toho sa títo poslanci rozhodli ísť cestou „šetrenia“ na rôznych položkách,
ktoré sú neodmysliteľne potrebné pri plnení zákonných povinností obce vyplývajúcich z jej
rôznych kompetencií. V konečnom dôsledku môžu tieto úpravy spôsobiť nenapraviteľné škody, za
ktoré by však niesol zodpovednosť výlučne starosta obce. Starostovi obce (a z hlasovania vyplýva,
že aj ďalším poslancom OZ) však veľmi záleží na tom, aby sa bežné aj kapitálové výdavky obce
neznižovali na úkor kvality poskytovaných služieb a plánovaných/realizovaných investičných
aktivít. Z toho by sa následne zvyšovala (už aj teraz citeľná) nespokojnosť obyvateľov s
fungovaním samosprávy. Poslanci sú povinní hájiť záujmy obce a jej obyvateľov. Starosta
považuje schválenie tohto uznesenia za presný opak, nakoľko legitímnym záujmom obyvateľov je
žiť v obci, ktorá poskytuje kvalitné služby a vyčlení/investuje v rozpočte potrebné zdroje na
bezproblémový chod úradu a samozrejme do zlepšovania infraštruktúry.

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce
V Košeci, 25.04.2017

Uznesenie č. 47/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 20.apríla 2017
___________________________________________________________________________
K bodu 6.1 Návrh rozpočtu na rok 2017 a výhľadové roky 2018 a 2019 a Návrh
programového rozpočtu na rok 2017 a výhľadové roky 2018 a 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
A: Prerokovalo
Návrh rozpočtu obce Košeca a rozpočtových organizácii obce na rok 2017 a výhľadové roky
2018 a 2019 vrátane programov.
B: Schvaľuje
Rozpočet obce Košeca a rozpočtových organizácii obce na rok 2017 vrátane programov.
C: Berie na vedomie
Rozpočet obce Košeca a rozpočtových organizácií obce na výhľadové roky 2018 a 2019
vrátane programov.
Uznesenie nebolo schválené.

Hlasovanie:
Za:

3

Proti:

4

Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:

0
1
1

Mária Kalamenová, Mgr. Miroslava Švehlová, Radovan
Kolembus
Ing. Janka Kantoríková, Dárius Kutej, Pavol Ostrovský, Katarína
Turzová
Mgr. Dana Bajzíková
Ing. Jozef Ďurech

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce
V Košeci, 25.04.2017

Uznesenie č. 48/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 20.apríla 2017
___________________________________________________________________________
K bodu 6.1 Návrh rozpočtu na rok 2017 a výhľadové roky 2018 a 2019 a Návrh
programového rozpočtu na rok 2017 a výhľadové roky 2018 a 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

A: Prerokovalo
Upravený návrh rozpočtu obce Košeca a rozpočtových organizácii obce na rok 2017 a
výhľadové roky 2018 a 2019 vrátane programov so zmenami schválenými v uznesení č.
46/2017 predložených poslancami OZ Košeca.
B: Schvaľuje
Rozpočet obce Košeca a rozpočtových organizácii obce na rok 2017 vrátane programov so
zmenami schválenými v uznesení č. 46/2017 predloženými poslancami OZ Košeca.

Hlasovanie:
Za:

5

Proti:

3

Zdržal sa:
Neprítomní:

0
1

Ing. Jozef Ďurech, Ing. Janka Kantoríková, Dárius Kutej, Pavol
Ostrovský, Katarína Turzová
Mária Kalamenová, Radovan Kolembus, Mgr. Miroslava
Švehlová
Mgr. Dana Bajzíková

Starosta obce Mgr. Radomír Brtáň využil právo veta tohto uznesenia a nepodpísal ho.
Odôvodnenie: Starosta obce využil pri tomto uznesení právo pozastaviť výkon uznesenia, nakoľko
sa domnieva, že uznesenie je zjavne nevýhodné pre obec a tiež sa domnieva, že je v rozpore so
zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
V zmysle ustanovenia § 10 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v z.n.p. obce sú pri zostavovaní rozpočtu povinné prednostne zabezpečiť krytie
všetkých záväzkov, ktoré pre ne vyplývajú z plnenia povinností ustanovených osobitnými
predpismi. Na zabezpečenie povinností, ktoré boli schválené aj uzneseniami obecného
zastupiteľstva hlavne vo veciach investícií v roku 2016 je potrebné, aby konkrétne položky pre rok
2017 boli narozpočtované v zmysle predloženého dokumentu „Vyhodnotenie pripomienok k
návrhu rozpočtu“ vyhotoveného starostom a zamestnancami Obecného úradu v Košeci.

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce
V Košeci, 25.04.2017

Uznesenie č. 49/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 20.apríla 2017
___________________________________________________________________________
K bodu 6.2 Žiadosti týkajúce sa nakladania s majetkom obce
Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Košeca

A: Prerokovalo
Vyjadrenie k návrhu kúpnej zmluvy k čl. IV Kúpna cena žiadateľa p. Jaroslava Zemanoviča,
Dolný majer 724/1, Košeca, zo dňa 18.4.2017, zaevidované pod číslom 789/2017.
B: Schvaľuje
Zníženie kúpnej ceny z 20 EUR/m2 na 15 EUR/m2 z nasledovných dôvodov:
 Žiadateľ má záujem využívať pozemok ako súčasť rodinného domu
 Využíva ho od začiatku trvalého pobytu vo svojom rodinnom dome a odvádza za neho
daň po celú dobu užívania pozemku
 Zveľadil pozemok a trvale ho udržiava
 Pri znížení kúpnej ceny boli zohľadnené aj zvýšené náklady žiadateľa na vybudovanie
oplotenia súvisiace s rozdelením pozemku parc. č. KNC 1283/1 záhrada o výmere 732
m2
 P. Zemanovič sa počas svojho aktívneho pracovného života podieľal na aktivitách pri
budovaní a zveľaďovaní obce /akcie „Z“/.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

8
0
0
1

Ing. Jozef Ďurech, Ing. Janka Kantoríková, Dárius Kutej, Pavol
Ostrovský, Katarína Turzová Mária Kalamenová, Radovan
Kolembus, Mgr. Miroslava Švehlová

Mgr. Dana Bajzíková

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce

V Košeci, 25.04.2017

Uznesenie č. 50/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 20.apríla 2017
___________________________________________________________________________
K bodu 6.2 Žiadosti týkajúce sa nakladania s majetkom obce
Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Košeca

A: Prerokovalo
Zámer obce prenajať pozemok parc. č. KNC 683/10 zastavané plochy o výmere 16 m2 , ktorý
vznikol zameraním pozemku parc. č. KNC 683/1 zastavané plochy o celkovej výmere 4671
m2, nachádzajúci sa v k.ú. Košeca /podľa predloženého geometrického plánu/, zapísaný na
LV č. 1 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. a) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Košeca žiadateľovi o prenájom p. Marta Poliaková, trvale bytom Pod hájom 1084/39, 018 41
Dubnica nad Váhom a to za účelom prevádzkovania novinového stánku.
B: Schvaľuje
Zámer prenajať pozemok parc. č. KNC 683/10 zastavané plochy o výmere 16 m2 , ktorý
vznikol zameraním pozemku parc. č. KNC 683/1 zastavané plochy o celkovej výmere 4671
m2, nachádzajúceho sa v k.ú. Košeca, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1 pre p.
Martu Poliakovú, trvale bytom Pod hájom 1084/39, 018 41 Dubnica nad Váhom za cenu
nájomného vo výške 100 EUR/ročne, 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. a) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Košeca, a to za účelom prevádzkovania novinového stánku.
Zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce Košeca ako prípad hodný osobitného zreteľa
bude zverejnený najmenej na 15 dní pred schvaľovaním zmluvy o nájme na úradnej tabuli
obce a na internetovej stránke obce.
Odôvodnenie osobitného zreteľa:
Žiadateľ na prenajatom pozemku poskytuje verejnú službu – a to prevádzkovanie novinového
stánku, čím napomáha zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb pre obyvateľov na území obce
Košeca. Pozemok v súčasnosti obce iným spôsobom nevyužíva.

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

8
0
0
1

Ing. Jozef Ďurech, Ing. Janka Kantoríková, Dárius Kutej, Pavol
Ostrovský, Katarína Turzová, Mária Kalamenová, Radovan
Kolembus, Mgr. Miroslava Švehlová

Mgr. Dana Bajzíková

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce

V Košeci, 25.04.2017

Uznesenie č. 51/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 20.apríla 2017
___________________________________________________________________________
K bodu 6.2 Žiadosti týkajúce sa nakladania s majetkom obce
Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Košeca

A: Prerokovalo
Žiadosť p. Michala Vašeka, Partizánska 1280/10, Dubnica nad Váhom o odkúpenie obecných
pozemkov parc. č. KNC 274/2 (areál bývalej tehelne) a 273/2 (ihrisko) v k.ú. Košeca, zo dňa
21.3.2017, zaevidovanú pod číslom 605/2017.

B: Neschvaľuje
Žiadosť p. Michala Vašeka, Partizánska 1280/10, Dubnica nad Váhom o odkúpenie obecných
pozemkov parc. č. KNC 274/2 (areál bývalej tehelne) a 273/2 (ihrisko) v k.ú. Košeca, zo dňa
21.3.2017, zaevidovanú pod číslom 605/2017.

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

8
0
0
1

Ing. Jozef Ďurech, Ing. Janka Kantoríková, Dárius Kutej, Pavol
Ostrovský, Katarína Turzová, Mária Kalamenová, Radovan
Kolembus, Mgr. Miroslava Švehlová

Mgr. Dana Bajzíková

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce

V Košeci, 25.04.2017

Uznesenie č. 52/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 20.apríla 2017
___________________________________________________________________________
K bodu 6.2 Žiadosti týkajúce sa nakladania s majetkom obce
Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Košeca

A: Prerokovalo
Žiadosť p. Františka Košíka, Železničná 574/11, Košeca, o odkúpenie obecného pozemku
parc. č. KNC 1099/2 o výmere 370 m2 v k.ú. Košeca, zo dňa 24.3.2017, zaevidovanú pod
číslom 632/2017.
B: Odporúča
Stretnutie žiadateľa p. Košíka s majiteľmi susedných pozemkov a po vzájomnej dohode
vypracovanie geometrického plánu na náklady dotknutých majiteľov /užívateľov/ na
rozdelenie pozemku a následne oslovenie Obecného zastupiteľstva o odpredaj pozemkov.

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

8
0
0
1

Ing. Jozef Ďurech, Ing. Janka Kantoríková, Dárius Kutej, Pavol
Ostrovský, Katarína Turzová, Mária Kalamenová, Radovan
Kolembus, Mgr. Miroslava Švehlová

Mgr. Dana Bajzíková

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce

V Košeci, 25.04.2017

Uznesenie č. 53/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 20.apríla 2017
___________________________________________________________________________
K bodu 6.2 Žiadosti týkajúce sa nakladania s majetkom obce
Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Košeca

A: Berie na vedomie
Materiál týkajúci sa nevybavených evidovaných majetkových žiadostí, ktoré boli Obecným
zastupiteľstvom len prerokované alebo vzaté na vedomie za roky 2013-2016.

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce

V Košeci, 25.04.2017

Uznesenie č. 54/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 20.apríla 2017
___________________________________________________________________________
K bodu 6.3 Vyhodnotenie TOZ „Dni zvýšenej pracovnej aktivity“
Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca

A: Prerokovalo
Vyhodnotenie „Dní zvýšenej pracovnej aktivity“.
B: Berie na vedomie
Vyhodnotenie „Dní zvýšenej pracovnej aktivity“.

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce

V Košeci, 25.04.2017

Uznesenie č. 55/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 20.apríla 2017
___________________________________________________________________________
K bodu 6.4 Dotácie pre organizácie pôsobiace na území obce Košeca na rok 2017

Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. a Všeobecne záväzného nariadenia
obce Košeca číslo 1/2012 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce
A: Prerokovalo
Poskytnutie dotácie pre organizácie pôsobiace na území obce Košeca na rok 2017:
- Športový klub Nozdrovice
400 EUR
- Futbalový klub Košeca
12 000 EUR
- Odbor klubu turistov Košeca
500 EUR
- Základná organizácia Únie žien v Košeci
1 200 EUR
- Združenie záhradkárov Košeca
400 EUR
- ZO SZZP Ilava
200 EUR
- Klub dôchodcov Košeca
1000 EUR
- Slovenský rybársky zväz
200 EUR
- Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Košeca
620 EUR
B: Schvaľuje
Dotácie pre organizácie pôsobiace na území obce Košeca na rok 2017 nasledovne:
-

Športový klub Nozdrovice
Futbalový klub Košeca
Odbor klubu turistov Košeca
Základná organizácia Únie žien v Košeci
Združenie záhradkárov Košeca
ZO SZZP Ilava
Klub dôchodcov Košeca
Slovenský rybársky zväz
Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Košeca

400 EUR
12 000 EUR
500 EUR
1 200 EUR
400 EUR
200 EUR
1000 EUR
200 EUR
620 EUR

Hlasovanie:
Za:
Proti:

1

Ing. Jozef Ďurech, Ing. Janka Kantoríková, Dárius Kutej, Pavol
Ostrovský, Katarína Turzová, Mária Kalamenová, Mgr. Miroslava
Švehlová
Radovan Kolembus

Zdržal sa:
Neprítomní:

0
1

Mgr. Dana Bajzíková

7

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce

V Košeci, 25.04.2017

Uznesenie č. 56/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 20.apríla 2017
___________________________________________________________________________
K bodu 8. Rôzne – dôležité údaje a informácie starostu a účastníkov rokovania
Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca

A: Prerokovalo
a) Zabezpečenie nákupu a osadenia betónových lavičiek s operadlom v miestnej časti
Nozdrovice v počte 4 ks v časti Pod lipou , 1 ks v strede obce pri úradnej tabuli
v Nozdroviciach a 5 ks v Košeci v parku.
b) Osadenie lavičiek bude vykonané pracovníkmi obecného úradu a brigádnicky občanmi
Nozdrovíc a Košece.
c) Max. cena 133 EUR s DPH za 1 kus.
B: Schvaľuje
a) Zabezpečenie nákupu a osadenia betónových lavičiek s operadlom v miestnej časti
Nozdrovice v počte 4 ks v časti Pod lipou , 1 ks v strede obce pri úradnej tabuli
v Nozdroviciach a 5 ks v Košeci v parku.
b) Osadenie lavičiek bude vykonané pracovníkmi obecného úradu a brigádnicky občanmi
Nozdrovíc a Košece.
c) Max. cena 133 EUR s DPH za 1 kus.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

7
0
1
1

Ing. Jozef Ďurech, Ing. Janka Kantoríková, Dárius Kutej, Pavol
Ostrovský, Katarína Turzová, Mária Kalamenová, Mgr. Miroslava
Švehlová
Radovan Kolembus
Mgr. Dana Bajzíková

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce

V Košeci, 25.04.2017

