
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
Z RIADNEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE KOŠECA 

 

zo dňa 22. marca 2012 
 

(27 - 49) 
 

 
Uznesenie č. 27/2012 
OZ  k o n š t a t u j e, že : 
Zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu uvedeného na pozvánke.  
 
Uznesenie č. 28/2012 
OZ  v o l í: 
Návrhovú komisiu v zložení: 
Katarína Turzová - predseda 
Mária Kalamenová - člen 
Mgr. Helena Popovičová - člen 
 
Uznesenie č. 29/2012 
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení. 
 
Uznesenie č. 30/2012 
OZ berie na vedomie žiadosť Strediska Evanjelickej Diakonie v Košeci na výstavbu čistiarne 
odpadových vôd pre ich zariadenie. 
 
Uznesenie č. 31/2012 
OZ berie na vedomie žiadosť pani Matejovičovej na odpredaj pozemkov pod plánovanú 
komunikáciu v lokalite Rudé. 
 
Uznesenie č. 32/2012 
OZ berie na vedomie žiadosť pána Jašurka Milana o vyjadrenie k zastavovacej štúdii v lokalite 
pod sadom. 
 
Uznesenie č. 33/2012 
OZ berie na vedomie požiadavku pani Račkovej a ostatných obyvateľov ulice Za parkom 
v miestnej časti Nozdrovice na dobudovanie verejného vodovodu na tejto ulici. 
 
Uznesenie č. 34/2012 
OZ berie na vedomie žiadosť pána Pavla Bartoša o vyjadrenie k plánovanej hranici miestnej 
komunikácie – Rudnianskej ulice v súvislosti s jeho zámerom postaviť plot. Chce vedieť 
názor, či má plot stavať na súčasnej hranici, alebo na hranici, ktorou by bolo zabezpečené 
rovnobežné vedenie cesty po oboch stranách Rudnianskej ulice. 
 
Uznesenie č. 35/2012 
OZ po prerokovaní predloženého materiálu berie na vedomie správu hlavného kontrolóra 
obce o kontrole nakladania s finančnými prostriedkami rozpočtu obce Košeca za rok 2011, 
ktoré boli poskytnuté Dobrovoľnému združeniu FK Košeca. 



Uznesenie č. 36/2012 

a) prerokovalo 
požiadavku starostu obce na zabezpečenie potrebných zdrojov v obecnom rozpočte 
na rok 2012 pre efektívny, účinný a hospodárny výkon všetkých samosprávnych 
povinností obce 

b) neschvaľuje 
rozdelenie položky vo výdavkovej časti rozpočtu 221.01116.611   .41  .       .   .1. 

 pre rok 2012 s vytvorením nových analytických členení nasledovne: 
1. funkčný plat starosta obce a prednosta obecného úradu 28.320,- EUR  
2. funkčný plat administratívni zamestnanci   35.183,- EUR 
3. funkčný plat zamestnanci údržby a úseku starostlivosti o čistotu v obci 

27.394,- EUR 
 
Uznesenie č. 37/2012 

OZ schvaľuje 

rozpočtový výdavok v položke 01.1.1.6-611-41 Funkčný plat zamestnancov obecného úradu  
vo výške 80.000,- EUR.  

Vzniknutú úsporu vo výške 10.000,- EUR zaradiť do vytvorenej položky Rezerva. 

 
Uznesenie č. 38/2012 

Obecné zastupiteľstvo: 
Prerokovalo:  

- Návrh rozpočtu Obce Košeca na rok 2012 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2013 
a 2014  

- Pozmeňujúce návrhy poslancov k návrhu rozpočtu Obce Košeca na rok 2012  
- Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu Obce Košeca na rok 2012 

a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2013 a 2014  
Berie na vedomie:  

- Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu Obce Košeca na rok 2012  
- Viacročný rozpočet Obce Košeca na roky 2013 a 2014 

Schvaľuje:  
- Rozpočet Obce Košeca na rok 2012 v zmysle priloženého dokumentu 

 
Uznesenie č. 39/2012 
OZ berie na vedomie TOZ „Dní zvýšenej pracovnej aktivity“ 
 
Uznesenie č. 40/2012 
OZ berie na vedomie správu o činnosti komisie výstavby a územného plánovania 
 
Uznesenie č. 41/2012 
OZ berie na vedomie hodnotenie plnenia plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 
 
 
 
 



Uznesenie č. 42/2012 
OZ schvaľuje zmenu názvu v zriaďovacej listine školy z: Základná škola s materskou školou 
Košeca, na: Základná škola s materskou školou, Školská ulica 243/1, Košeca. 
 
Uznesenie č. 43/2012 
OZ berie na vedomie požiadavku pána Sirného a bude sa jej venovať po príprave podkladov 
od odborných komisií. 
 
Uznesenie č. 44/2012 
OZ berie na vedomie žiadosti od nasledovných občanov: Jozef Pagáč, Silvester Janke, Jana 
Canins. 
 
Uznesenie č. 45/2012 
OZ berie na vedomie správu o práci zástupcu starostu obce Košeca. 
 
Uznesenie č. 46/2012 
OZ berie na vedomie žiadosť Jozefa Surového na vybudovanie oplotenia kompostoviska na 
cintoríne a odporúča osloviť projektanta na prípravu podkladov pre vyhotovenie rozpočtu na 
danú aktivitu. 
 
Uznesenie č. 47/2012 
OZ 
a, schvaľuje: 
investíciu vo výške 2.600,- € na zakúpenie skladacích stolov v počte 40 kusov do objektov – 
kultúrny dom, požiarna zbrojnica a zasadačka OcÚ. 
b, poveruje: 
starostu obce Košeca na vykonanie potrebných krokov k ich zakúpeniu. 
 
Uznesenie č. 48/2012 
OZ schvaľuje: 
a,  vybudovanie vlastnej studne pri budove zasadačky oproti OcÚ 
b,  finančné výdavky na nákup materiálu a realizáciu prác  súvisiacich s vybudovaním studne 
do výšky 2.000,- € 
 
Uznesenie č. 49/2012 
berie na vedomie informáciu starostu obce o pokračovaní projektu Zberný dvor obce Košeca 
a informáciu o podpísaní zmluvy o dielo s víťazom verejného obstarávania na stavebnú časť 
 
 
V Košeci, 28. 3. 2012                                        
 

 
 
 
Radomír Brtáň 

                          starosta  


