Uznesenie č. 109/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 21. novembra 2019
___________________________________________________________________________
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.

Hlasovanie:
Za:

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

9

Mária Kalamenová, Mgr. Dana Bajzíková,
Mgr. Božena Gábelová, Miroslav Vančík, Róbert Jurena,
PaedDr. Miroslava Švehlová, Jana Rýdza, Miloš Mucina,
Radovan Kolembus

0
0
0

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce

V Košeci, 25.11. 2019

Uznesenie č. 110/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 21. novembra 2019
___________________________________________________________________________
K bodu: 3. Voľba návrhovej a volebnej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo obce Košeca podľa § 15 Zákona o obecnom zriadení:
1. Zriaďuje
návrhovú komisiu v zložení
Mgr. Dana Bajzíková - predseda
Miloš Mucina - člen
Radovan Kolembus – člen

-

2. Vymedzuje
úlohy návrhovej komisie nasledovne:
sledovať priebeh zasadnutia a predkladať k prerokúvaným bodom programu
a k postupu rokovania návrhy uznesení.

Hlasovanie:
Za:

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

9

Mária Kalamenová, Mgr. Dana Bajzíková,
Mgr. Božena Gábelová, Miroslav Vančík, Róbert Jurena,
PaedDr. Miroslava Švehlová, Jana Rýdza, Miloš Mucina,
Radovan Kolembus

0
0
0

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce

V Košeci, 25.11. 2019

Uznesenie č. 111/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 21. novembra 2019
___________________________________________________________________________
K bodu: 4. Kontrola plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení
zodpovednými pracovníkmi

Obecné zastupiteľstvo obce Košeca

berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení zodpovednými
pracovníkmi.

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce

V Košeci, 25.11. 2019

Uznesenie č. 112/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 21. novembra 2019
___________________________________________________________________________
K bodu: 6. Správa hlavného kontrolóra obce v súlade s §18 zák. č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Obecné zastupiteľstvo obce Košeca

berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra č. 03/2019 o výsledku kontroly – kontrola zmluvných vzťahov
a dokumentov podpísaných v roku 2018 a kontrola ich povinného zverejňovania.

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce

V Košeci, 25.11. 2019

Uznesenie č. 113/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 21. novembra 2019
___________________________________________________________________________
K bodu: 7.1. Vyhodnotenie rozpočtu obce k 30.09.2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 12 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej správy v z. n. p.

A: Prerokovalo
Vyhodnotenie rozpočtu obce k 30.09.2019.
B: Berie na vedomie
Vyhodnotenie rozpočtu obce vrátane programov k 30.09.2019.

.

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce

V Košeci, 25.11. 2019

Uznesenie č. 114/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 21. novembra 2019
___________________________________________________________________________
K bodu: 7.2. Zmeny rozpočtu
Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p

A: Prerokovalo
Informáciu o zmenách rozpočtu podľa zmenového listu č. 11 – zmeny zapracované v zmysle
§ 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy - na základe
úprav rozpočtu – účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z EÚ

B: Berie na vedomie

Informáciu o zmenách rozpočtu podľa zmenového listu č. 11

.

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce

V Košeci, 25.11. 2019

Uznesenie č. 115/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 21. novembra 2019
___________________________________________________________________________
K bodu: 7.2. Zmeny rozpočtu
Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p

A: Prerokovalo
Návrh na zmeny rozpočtu podľa zmenového listu č. 12 .

B: Schvaľuje
Zmeny rozpočtu podľa zmenového listu č. 12, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto
uznesenia.

Hlasovanie:
Za:

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

9

Mária Kalamenová, Mgr. Dana Bajzíková,
Mgr. Božena Gábelová, Miroslav Vančík, Róbert Jurena,
PaedDr. Miroslava Švehlová, Jana Rýdza, Miloš Mucina,
Radovan Kolembus

0
0
0

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce

V Košeci, 25.11. 2019

Uznesenie č. 116/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 21. novembra 2019
___________________________________________________________________________
K bodu: 7.3. Správa audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 20 zákona č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve v z. n. p.

B: Berie na vedomie
1)

Výročnú správu ku konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2018.

2)

Správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej
a konsolidovanej výročnej správy k 31.12.2018 obce Košeca.

účtovnej

.

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce

V Košeci, 25.11. 2019

závierky

Uznesenie č. 117/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 21. novembra 2019
___________________________________________________________________________
K bodu: 7.4. Správa škôl o výchovno–vzdelávacej
a podmienkach za školský rok 2018/2019

činnosti,

jej

výsledkoch

Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 3 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva
školstva SR č. 9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a ustanovenia § 5 ods. 7 písm. f)
zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších
predpisov
A: Prerokovalo
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2018/2019 Základnej školy s materskou školou, Školská ulica 243/1, Košeca.
B: Schvaľuje
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2018/2019 Základnej školy s materskou školou, Školská ulica 243/1, Košeca bez
pripomienok.

Hlasovanie:
Za:

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

9

Mária Kalamenová, Mgr. Dana Bajzíková,
Mgr. Božena Gábelová, Miroslav Vančík, Róbert Jurena,
PaedDr. Miroslava Švehlová, Jana Rýdza, Miloš Mucina,
Radovan Kolembus

0
0
0

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce

V Košeci, 25.11. 2019

Uznesenie č. 118/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 21. novembra 2019
___________________________________________________________________________
K bodu: 7.4. Správa škôl o výchovno–vzdelávacej
a podmienkach za školský rok 2018/2019

činnosti,

jej

výsledkoch

Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 3 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva
školstva SR č. 9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a ustanovenia § 5 ods. 7 písm. f)
zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších
predpisov
A: Prerokovalo
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2018/2019 Základnej umeleckej školy, Košeca.
B: Schvaľuje
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2018/2019 Základnej umeleckej školy, Košeca bez pripomienok.

Hlasovanie:
Za:

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

9

Mária Kalamenová, Mgr. Dana Bajzíková,
Mgr. Božena Gábelová, Miroslav Vančík, Róbert Jurena,
PaedDr. Miroslava Švehlová, Jana Rýdza, Miloš Mucina,
Radovan Kolembus

0
0
0

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce

V Košeci, 25.11. 2019

Uznesenie č. 119/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 21. novembra 2019
___________________________________________________________________________
K bodu: 7.5. 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
Návrh na zámenu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Košeca z dôvodu hodného
osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov a v zmysle čl. 6 bod 7) písm. a) Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom obce Košeca.
B: Schvaľuje
Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku a zámer prevodu nehnuteľného majetku
obce formou zámeny pozemkov v zmysle čl. 6 bod 7) písm. a) Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom obce Košeca a podľa § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Zámena sa týka
nasledujúcich pozemkov:
- parc. č. KNC 671/3 zastavaná plocha o výmere 98 m2
- prac. č. KNC 672/1 zastavaná plocha o výmere 75 m2 , ktoré boli odčlenené
z pozemku parc. č. KNE 342/503 vodná plocha o výmere 1134 m2 ,
- parc. č. KNC 671/7 zastavaná plocha o výmere 244 m2, ktorý bol odčlenený
z pozemku KNE 112/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 230 m2
nachádzajúce sa v k.ú. Košeca, zapísané na LV č. 1 a LV č. 3447, vo vlastníctve obce
Košeca v podiele 1/1, pričom pozemky boli odčlenené na základe geometrického
plánu č. 28/2019, zo dňa 11.7.2019, vyhotoveného Ing. Bronislavou Filiačovou, Ilava
a úradne overeného Ing. Miladou Kotrasovou dňa 18.7.2019, pod číslom G1362/2019, (zamieňajúci č. 1)
za príslušný podiel na pozemkoch:
- parc. č. KNC 362/18 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 686 m2
- parc. č. KNC 652/1 ostatná plocha o výmere 687 m2
nachádzajúce sa v k.ú. Košeca, zapísané na LV č. 3498 v podielovom spoluvlastníctve
p. Ing. Krupičku Vladimíra, trvale bytom Pod hájom 956/8, 018 41 Dubnica nad
Váhom (podiel 1/6), p. Krupičku Jána, Na Ležiskách 176/7, 966 81 Žarnovica (podiel
1/6) a p. Krupičku Bohuslava, trvale bytom Prúdy 185/10, 018 64 Košeca (podiel 1/6)
(zamieňajúci č. 2)
Zámena sa uskutočňuje s finančným vyrovnaním v prospech zamieňajúcich č. 2, nakoľko
zamieňajúci č. 2 zamieňa pozemky vo vyššej výmere a to v celkovej výmere 686,5 m2

a zamieňajúci č.1 zamieňa pozemky v celkovej výmere 417 m2. Cena finančného vyrovnania
bola stanovená vo výške 14,80 eur/m2, tzn. celkové finančné vyrovnanie v prospech
zamieňajúcich č. 2 je v celkovej výške 3988,60 eur.
Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Košeca formou zámeny bude zverejnený
najmenej na 15 dní pred schvaľovaním prevodu formou zámeny na úradnej tabuli obce a na
internetovej stránke obce.
Zdôvodnenie osobitného zreteľa:
Zamieňané pozemky v doterajšom vlastníctve sú pre obec nevyužiteľné. Ide o pozostatok
náhonu Podhradského potoka. Naopak nadobudnutie pozemkov od rodiny Krupičkovcov za
protihodnotu v lokalite ulice Bálentova je dôležité v súvislosti s majetkovým vysporiadaním
pozemkov, ktoré obec dlhodobo užíva (areál školy a miestna komunikácia). Projekt prístavby
základnej školy uvažuje s využitím predmetných parciel pre zásobovanie budúcej školskej
kuchyne a jedálne.

Hlasovanie:
Za:

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

9

Mária Kalamenová, Mgr. Dana Bajzíková,
Mgr. Božena Gábelová, Miroslav Vančík, Róbert Jurena,
PaedDr. Miroslava Švehlová, Jana Rýdza, Miloš Mucina,
Radovan Kolembus

0
0
0

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce

V Košeci, 25.11. 2019

Uznesenie č. 120/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 21. novembra 2019
___________________________________________________________________________
K bodu: 7.5. 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
Návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech Stredoslovenskej
distribučnej, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, spočívajúce v práve umiestnenia
a uloženia elektroenergetického zariadenia za účelom prevádzky a údržby na časti pozemku
KNE 354/501 orná pôda o výmere 621 m2 v predpokladanom rozsahu 138 m2 a časti pozemku
parc. č. KNE 317/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 7887 m2, v predpokladanom
rozsahu 10 m2 , pričom skutočný rozsah vecného bremena bude vymedzený po realizácii
stavby „12283-Košeca-Rudé-Predĺženie NNK“ porealizačným geometrickým plánom.
Zmluva má byť podpísaná za nasledujúcich podmienok:
• Zmluva o zriadení vecného bremena bude uzatvorená najneskôr do 3 rokov po
realizácii stavby
• Presný rozsah bude vyznačený geometrickým plánom
• Rozsah vecného bremena – umiestnenie elektroenergetického zariadenia na pozemku,
jeho prevádzku – vykonávanie povolenej činnosti (distribúcia elektriny) a prístup
k nemu v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike
• Vecné bremeno by sa zriadilo na dobu neurčitú a bezodplatne
B: Schvaľuje
Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech budúceho oprávneného
z vecného bremena Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,
IČO: 36442151 spočívajúce v práve elektroenergetického zariadenia za účelom prevádzky a
údržby na časti pozemku parc. č. KNE 317/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 7887 m2,
v predpokladanom rozsahu 10 m2 a na časti pozemku KNE 354/501 orná pôda o výmere 621
m2 v predpokladanom rozsahu 138 m2 , pričom skutočný rozsah vecného bremena bude
vymedzený po realizácii stavby porealizačným geometrickým plánom za podmienok
uvedených v bode A tohto uznesenia.
Dôvodová správa
Na Obecný úrad doručil investor stavieb (IBV) na ul. Rudnianskej (lokalita Rudé) zmluvu
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre budúceho oprávneného Stredoslovenská
distribučná, a.s. Žilina vo veci realizácie stavby „12283-Košeca-Rudé-Predĺženie NNK“ . Ide
o vybudovanie IBV a s tým spojené právo umiestnenia a uloženia elektroenergetického

zariadenia za účelom prevádzky a údržby na na časti pozemku parc. č. KNE 317/1, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 7887 m2, v predpokladanom rozsahu 10 m2 a na časti pozemku
KNE 354/501 orná pôda o výmere 621 m2 v predpokladanom rozsahu 138 m2, pričom
skutočný rozsah vecného bremena bude vymedzený po realizácii stavby porealizačným
geometrickým plánom. Zmluva má byť podpísaná za nasledujúcich podmienok:
• Zmluva o zriadení vecného bremena bude uzatvorená najneskôr do 3 rokov po
realizácii stavby
• Presný rozsah bude vyznačený geometrickým plánom
• Rozsah vecného bremena – umiestnenie elektroenergetického zariadenia na pozemku,
jeho prevádzku – vykonávanie povolenej činnosti (distribúcia elektriny) a prístup
k nemu v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike
• Vecné bremeno by sa zriadilo na dobu neurčitú a bezodplatne

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

8
0
1
0

Mária Kalamenová, Mgr. Dana Bajzíková,
Mgr. Božena Gábelová, Miroslav Vančík, Róbert Jurena,
PaedDr. Miroslava Švehlová, Jana Rýdza, Miloš Mucina
Radovan Kolembus

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce

V Košeci, 25.11. 2019

Uznesenie č. 121/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 21. novembra 2019
___________________________________________________________________________
K bodu: 7.5. 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., Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
obce Košeca a príslušných ustanovení zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov
a nebytových priestorov v z.n.p.,
po prerokovaní predloženého materiálu
Schvaľuje:
Prevod pozemkov špecifikovaných v kúpnej zmluve a kúpnu zmluvu, ktorej predmetom je
prevod nehnuteľnosti a to pozemkov :
- pozemok parc. č. KNC 648 zastavané plochy a nádvoria o výmere 175 m2
- pozemok KNC 650/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 45 m2, odčlenený GP
34/2018 zo dňa 03.04.2018, vyhotoveným spoločnosťou Beveling s.r.o., Pruské,
úradne overeného Ing. Zuzanou Trhanovou, dňa 20.04.2018, pod číslom 201/2018
z pozemku parc. č. KNC 650 zastavané plochy a nádvoria o výmere 7745 m2,
nachádzajúce sa v k.ú. Košeca, zapísané na LV č. 1, uzatvorenou medzi Obcou Košeca ako
predávajúcim a vlastníkmi bytov a nebytových priestorov bytového domu súp. č. 246,
nachádzajúceho sa na ulici Školskej, 018 64 Košeca ako kupujúcimi, v príslušnom
spoluvlastníckom podiele takto:
1. Melicherová Alena, trvale bytom Školská 246/7 , 018 64 Košeca v podiele 40/354
2. Bachárová Jana, trvale bytom Školská 246/7, 018 64 Košeca v podiele 45/354
3. Ševčíková Margita, trvale bytom Školská 246/7, 018 64 Košeca v podiele 59/354
4. Keznikl Dušan a Jarmila Kezniklová, trvale bytom Školská 246/7, 018 64 Košeca
v podiele 74/354
5. Popovičová Helena, trvale bytom Školská 246/7, 018 64 Košeca v podiele 74/354
6. Gašparová Vlasta, trvale bytom Školská 246/7, 018 64 Košeca v podiele 62/354
Kúpna cena pre vlastníkov bytov, ktorí nadobudli byt do vlastníctva z vlastníctva bytového
družstva alebo z vlastníctva obce je v zmysle § 18a ods. 2 a 3 zákona č. 182/1993 Z.z.
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v z.n.p. stanovená vo výške 0,07 EUR/m2.
Kúpna cena pre ostatných vlastníkov je v zmysle § 18a ods. 1 zákona č. 182/1993 Z.z.
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v z.n.p. stanovená vo výške 2,552 EUR/m2.

Poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti hradia kupujúci. Prevod nehnuteľností sa
schvaľuje ako prevod podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. a) a b) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle čl. 6 bod 6 písm. a) a b) Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom obce Košeca.

Hlasovanie:
Za:

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

9

Mária Kalamenová, Mgr. Dana Bajzíková,
Mgr. Božena Gábelová, Miroslav Vančík, Róbert Jurena,
PaedDr. Miroslava Švehlová, Jana Rýdza, Miloš Mucina,
Radovan Kolembus

0
0
0

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce

V Košeci, 25.11. 2019

Uznesenie č. 122/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 21. novembra 2019
___________________________________________________________________________
K bodu: 7.5. 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., Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
obce Košeca a príslušných ustanovení zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov
a nebytových priestorov v z.n.p.,
po prerokovaní predloženého materiálu
Schvaľuje:
Prevod pozemkov špecifikovaných v kúpnej zmluve a kúpnu zmluvu, ktorej predmetom je
prevod nehnuteľnosti a to pozemkov :
- pozemok parc. č. KNC 682 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 201 m2
- pozemok parc. č. KNC 683/15 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 46 m2,
nachádzajúce sa v k.ú. Košeca, zapísané na LV č. 1, uzatvorenou medzi Obcou Košeca
ako predávajúcim a vlastníkmi bytov a nebytových priestorov bytového domu súp. č.
317, nachádzajúceho sa na ulici Zliechovská, 018 64 Košeca ako kupujúcimi,
v príslušnom spoluvlastníckom podiele takto:
1. Matuščinová Alena ,trvale bytom Zliechovská ulica 317/3, 018 64 Košeca v podiele
29/343
Matuščin Peter, trvale bytom Zliechovská ulica 317/3, 018 64 Košeca v podiele
29/343
2. Kováčová Miroslava, trvale bytom Zliechovská ulica 317/3, 018 64 Košeca v podiele
212/1715
Körmendy Pavol a Soňa Körmendyová, trvale bytom Železničná ulica 587/49, 018 64
Košeca v podiele 53/1715
3. Baláž Vladimír a Božena Balážová, trvale bytom Zliechovská ulica 317/3, 018 64
Košeca v podiele 60/343
4. Mikle Roman, trvale bytom Zliechovská ulica 317/3, 018 64 Košeca v podiele 61/343
5. Rác Ľuboš a Danka Rácová, trvale bytom Zliechovská ulica 317/3, 018 64 Košeca
v podiele 53/343
6. Bugala Pavel, trvale bytom Zliechovská ulica 317/3, 018 64 Košeca v podiele 58/343
Kúpna cena pre vlastníkov bytov, ktorí nadobudli byt do vlastníctva z vlastníctva bytového
družstva alebo z vlastníctva obce je v zmysle § 18a ods. 2 a 3 zákona č. 182/1993 Z.z.
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v z.n.p. stanovená vo výške 0,07 EUR/m2.

Kúpna cena pre ostatných vlastníkov je v zmysle § 18a ods. 1 zákona č. 182/1993 Z.z.
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v z.n.p. stanovená vo výške 2,552 EUR/ m2.
Poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti hradia kupujúci. Prevod nehnuteľností sa
schvaľuje ako prevod podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. a) a b) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle čl. 6 bod 6 písm. a) a b) Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom obce Košeca.

Hlasovanie:
Za:

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

9

Mária Kalamenová, Mgr. Dana Bajzíková,
Mgr. Božena Gábelová, Miroslav Vančík, Róbert Jurena,
PaedDr. Miroslava Švehlová, Jana Rýdza, Miloš Mucina,
Radovan Kolembus

0
0
0

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce

V Košeci, 25.11. 2019

Uznesenie č. 123/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 21. novembra 2019
___________________________________________________________________________
K bodu: 7.5. 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., Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
obce Košeca a príslušných ustanovení zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov
a nebytových priestorov v z.n.p.,
po prerokovaní predloženého materiálu
Schvaľuje:
Prevod pozemkov špecifikovaných v kúpnej zmluve a kúpnu zmluvu, ktorej predmetom je
prevod nehnuteľnosti a to pozemkov :
- pozemok parc. č. KNC 683/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 215 m2
- pozemok parc. č. KNC 683/13 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2,
- pozemok parc. č. KNC 683/14 zastavané plochy a nádvoria o výmere 78 m2
nachádzajúce sa v k.ú. Košeca, zapísané na LV č. 1, uzatvorenou medzi Obcou Košeca
ako predávajúcim a vlastníkmi bytov a nebytových priestorov bytového domu súp. č.
318, nachádzajúceho sa na ulici Zliechovská, 018 64 Košeca ako kupujúcimi,
v príslušnom spoluvlastníckom podiele takto:
1. Chudá Jozefa ,trvale bytom Zliechovská 318/5, 018 64 Košeca v podiele 77/462
2. Nemlahová Eva, trvale bytom Zliechovská 318/5, 018 64 Košeca v podiele 77/462
3. Gajdošík Ľuboš, trvale bytom Zliechovská 318/5, 018 64 Košeca a Gajdošíková Petra
trvale bytom Zliechovská 318/5 každý v podiele 77/924
4. Kováč Roman a Kováčová Adriana, trvale bytom Zliechovská 318/5, 018 64 Košeca
v podiele 77/462
5. Hudec Jozef a Hudecová Mária, trvale bytom Zliechovská 318/5, 018 64 Košeca
v podiele 77/462
6. Gregor Adam a Gregorová Katarína, trvale bytom Zliechovská 318/5, 018 64 Košeca
v podiele 77/462
Kúpna cena pre vlastníkov bytov, ktorí nadobudli byt do vlastníctva z vlastníctva bytového
družstva je v zmysle § 18a ods. 2 a 3 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov
a nebytových priestorov v z.n.p. stanovená vo výške 0,07 EUR/m2.
Kúpna cena pre ostatných vlastníkov je v zmysle § 18a ods. 1 zákona č. 182/1993 Z.z.
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v z.n.p. stanovená vo výške 2,552 EUR/m2.

Poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti hradia kupujúci. Prevod nehnuteľností sa
schvaľuje ako prevod podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. a) a b) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle čl. 6 bod 6 písm. a) a b) Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom obce Košeca.

Hlasovanie:
Za:

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

9

Mária Kalamenová, Mgr. Dana Bajzíková,
Mgr. Božena Gábelová, Miroslav Vančík, Róbert Jurena,
PaedDr. Miroslava Švehlová, Jana Rýdza, Miloš Mucina,
Radovan Kolembus

0
0
0

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce

V Košeci, 25.11. 2019

Uznesenie č. 124/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 21. novembra 2019
___________________________________________________________________________
K bodu: 7.6. 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, 25.11. 2019

