
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
Z RIADNEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE KOŠECA 

 

zo dňa 22. mája 2014 
 

(34 - 55) 
 
Uznesenie č. 34/2014 
OZ  k o n š t a t u j e, že : 
Zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu na pozvánke so zrušením bodu č. 6, 
presunom bodu č. 7.10 n číslo 7.4 a s posunutím ostatného číslovania. 
 
Uznesenie č. 35/2014 
OZ  v o l í: 
Predseda – Jozef Surový 
Člen – Katarína Turzová 
Člen – Mgr. Miroslava Švehlová 
 
Uznesenie č. 36/2014 
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení OZ v Košeci. 
 
Uznesenie č. 37/2014 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vyhodnotenie dní zvýšenej pracovnej aktivity. 
 
Uznesenie č. 38/2014 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti obecnej knižnice. 
 
Uznesenie č. 39/2014 
Obecné zastupiteľstvo: 
a) Prekovalo žiadosť Základnej školy s materskou školou Košeca o finančný príspevok na 

stavebné úpravy v MŠ z dôvodu navýšenia počtu novoprijatých detí do MŠ v súvislosti 
s prípravou novej triedy.  Celková výška požadovaného príspevku je 2 050 EUR. 

b) Schvaľuje finančný príspevok na stavebné úpravy pre  Základnú  školu s materskou 
školou, Školská ulica 243/1, Košeca vo výške 2 050 EUR.  

 
Uznesenie č. 40/2014 
Obecné zastupiteľstvo: 
a) Prerokovalo žiadosť  Základnej školy s materskou školou Košeca o poskytnutie finančného 

príspevku na renováciu parketových podláh v telocvični a v dvoch triedach Základnej školy 
na prízemí v celkovej výške 10 000 EUR. Táto žiadosť bola na zasadnutí obecného 
zastupiteľstva zmenená p. Ing. Jurenovou, riaditeľkou školy na žiadosť o poskytnutie 
finančného príspevku na renováciu parketových podláh v dvoch triedach Základnej školy 
na prízemí v celkovej výške 1 400 EUR. 

b) Schvaľuje finančný príspevok na renováciu parketových podláh v dvoch triedach na 
prízemí ZŠ pre  Základnú  školu s materskou školou, Školská ulica 243/1, Košeca vo výške 1 
400 EUR.  

 



Uznesenie č. 41/2014 
a) Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť o úpravu priestorov budovy MŠ a realizáciu 

prístavby budovy základnej školy. 
b) Obecné zastupiteľstvo ukladá poradným orgánom obce - komisiám (stavebná, školská, 

finančná) zaoberať sa touto problematikou a dať stanovisko do najbližšieho zasadnutia 
OZ. Termín zasadnutia komisií bol predbežne stanovený na 29.5.2014 o 17.30 hod. 
v budove ZŠ. 

 
Uznesenie č. 42/2014 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vyhodnotenie rozpočtu obce Košeca k 31.3.2014. 
 
Uznesenie č. 43/2014 
Obecné zastupiteľstvo:  
a) prekovalo návrh zmien rozpočtu obce Košeca podľa predloženého zmenového listu č. 2. 
b) schvaľuje zmeny rozpočtu podľa priloženého zmenového listu č. 2, ktorý tvorí 

neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.  
 
Uznesenie č. 44/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
a) berie na vedomie správu Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie 

majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2013.  
b) ukladá prednostke Obecného úradu dodržať termíny pri prijatých opatreniach 

uvedených v bode III ods. 3.1. Správy Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku 
inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2013.  

 
Uznesenie č. 45/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
A1:prerokovalo vyhodnotenie pripomienok k návrhu štatútu  sp. zn. S2014/11/590 
a S2014/11/675 
A2: prerokovalo návrh štatútu obce Košeca v znení nasledujúcich pripomienok:  

 vynecháva sa bod 5 v čl. 3 štatútu 

 výmena čl. 7 Financovanie obce za čl. 8 Rozpočet obce /t.j. čl. 7 bude Rozpočet obce  
a čl. 8 bude Financovanie obce/ 

 v čl. 14 bod 4 na konci sa dopĺňa veta „ O pozastavení výkonu uznesenia obecného 
zastupiteľstva bude starosta obce písomne informovať poslancov obecného 
zastupiteľstva“ 

 v čl. 16 sa vypúšťa bod 12 

 v čl. 19 bod 1. znie nasledovne: „V obci Košeca je zriadená funkcia prednostu 
obecného úradu.“  

 v čl. 19 sa vypúšťa bod 3, body 4 a 5 sa označujú ako body 3. a 4.. 
B: Schvaľuje Štatút obce Košeca. 
 
Uznesenie č. 46/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2014 o podmienkach nájmu 
v nájomných bytoch vybudovaných z dotácie na obstaranie nájomného bytu.  



B: Schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014 o podmienkach nájmu v nájomných 
bytoch vybudovaných z dotácie na obstaranie nájomného bytu.  
 
Uznesenie č. 47/2014 
Obecné zastupiteľstvo: 
A: berie na vedomie list Okresného úradu Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky č. OU-
TN-OUBP-2014/82/155-1 zo dňa 17.1.2014. 
B1: schvaľuje vyhodnotenie pripomienok a stanovísk k návrhu Zadania Územného plánu 
obce Košeca. 
B2: schvaľuje zadanie na vypracovanie  Územného plánu obce Košeca. 
 
Uznesenie č. 48/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo návrh zmluvy o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investíciou na 
stavbe „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500-
159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. IV. etapa a V. etapa – úsek Trenčianska Teplá-
Ilava-Beluša“, ktorej predmetom je odovzdanie a prevzatie nasledujúcich objektov:  

 SO 38-33-03 Ilava-Ladce,cestný most Košeca nad železničnou traťou v nžkm 144,572 

/sžkm 145,220/ 

 SO 38-33-05 Ilava-Ladce, oporné múry pri cestnom moste Košeca /južná strana/ 

v nžkm 144,572 

 SO 38-33-07 Ilava-Ladce, rampa pre imobilných pri cestnom moste Košeca 

 SO 38-35-32 Ilava-Ladce, zast. Košeca-verejné osvetlenie 

 SO 38-37-04 Ilava-Ladce, kanalizácia komunikácie nadjazdu v nžkm 144,572 

 SO 38-38-01 Ilava-Ladce, komunikácia nadjazdu v nžkm 144,572 39 

do majetku Obce Košeca od odovzdávajúceho Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 
813 61 Bratislava, IČO: 31364501, DIČ:2020480121 
B: Neschvaľuje zmluvu o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investíciou na stavbe 
„ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500-
159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. IV. etapa a V. etapa – úsek Trenčianska Teplá-
Ilava-Beluša“, ktorej predmetom je odovzdanie a prevzatie nasledujúcich objektov:  

 SO 38-33-03ilava-Ladce,cestný most Košeca nad železničnou traťou v nžkm 144,572 

/sžkm 145,220/ 

 SO 38-33-05 Ilava-Ladce, oporné múry pri cestnom moste Košeca /južná strana/ 

v nžkm 144,572 

 SO 38-33-07 Ilava-Ladce, rampa pre imobilných pri cestnom moste Košeca 

 SO 38-35-32 Ilava-Ladce, zast. Košeca-verejné osvetlenie 

 SO 38-37-04 Ilava-Ladce, kanalizácia komunikácie nadjazdu v nžkm 144,572 

 SO 38-38-01 Ilava – Ladce, komunikácia nadjazdu v nžkm 144,572 39 

do majetku Obce Košeca od odovzdávajúceho Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 
813 61 Bratislava, IČO: 31364501, DIČ:2020480121 
 
Uznesenie č. 49/2014 
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť p. Ireny Vráblikovej, Hlavná 770/121, Košeca 



o vyplatenie z parcely č. 575/1, nachádzajúcej sa v k.ú. Košeca, na ktorej je postavená 
miestna komunikácia. 
 
Uznesenie č. 50/2014 
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť obyvateľov ul. Rudnianskej, Košeca 
o vybudovanie verejného vodovodu na Rudnianskej ulici. 
 
Uznesenie č. 51/2014 
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Spoločenstva bytovky č. 71 Košeca, zastúpenej p. 
Alenou Kučmínovou, Športovcov 71/19, Košeca o odkúpenie pozemku KNC 2/3, vo 
vlastníctve obce Košeca, zapísaného na LV č. 1 na ktorom je postavená stavba bytový dom 
súp. č. 71.  
 
Uznesenie č. 52/2014 
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť p. Petra Matuščina, Zliechovská 317/3, Košeca 
o odkúpenie časti pozemku vo výmere 7 x 5m na pozemku prináležiacom k bytovému domu 
súp. č. 317 Košeca vo vlastníctve obce Košeca za účelom umiestnenia montovanej garáže na 
predmetnom pozemku. V prípade, že odpredaj nebude možný, žiada o súhlas na prenajatie 
uvedeného pozemku.  
 
Uznesenie č. 53/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
a) schvaľuje vyhlásenie verejného obstarávania na dodávateľa projekčných prác na 

prístavbu Požiarnej zbrojnice v obci Košeca.  
b) odporúča starostovi obce vyhlásiť verejné obstarávanie na túto aktivitu. 
 
Uznesenie č. 54/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje presun najbližšieho plánovaného zasadnutia z 19.6.2014 na 
12.6.2014. 
 
Uznesenie č. 55/2014 
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na prehodnotenie platu starostu. 
 
 
V Košeci, dňa 26. 5. 2014 

 
 
 
 
 
Radomír Brtáň 

                          starosta  


