
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
Z RIADNEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE KOŠECA 

 

zo dňa 22. septembra 2011 
 

(136 - ) 
 

 
Uznesenie č. 136 
OZ  k o n š t a t u j e, že : 
Zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu uvedeného na pozvánkach.  
 
Uznesenie č. 137 
OZ  v o l í: 
Návrhovú komisiu v zložení: 
Mgr. Júlia Palčeková – predseda 
Katarína Turzová – člen 
Mária Kalamenová – člen 
 
Uznesenie č. 138 
OZ berie na vedomie správu o činnosti správcu ŠA a LKS p. Jaroslava Palčeka. 
 
Uznesenie č. 139 
OZ berie na vedomie informáciu o hlavných úlohách obce na rok 2011. 
 
Uznesenie č. 140 
OZ berie na vedomie hodnotenie plánu sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce. 
 
Uznesenie č. 141 

a) OZ berie na vedomie informáciu o úlohách v spracovaní a aktualizácii interných 
predpisov. 

b) OZ navrhuje na najbližšom zasadnutí OZ prerokovať zásady hospodárenia s majetkom 
obce a rokovací poriadok obecného zastupiteľstva. 

 
Uznesenie č. 142 
OZ berie na vedomie TOZ dní zvýšenej pracovnej aktivity. 
 
Uznesenie č. 143 
OZ berie na vedomie správu o činnosti kultúrnej komisie. 
 
Uznesenie č. 144 

a) OZ berie na vedomie informáciu o plnení uznesení OZ 
b) OZ navrhuje vypracovávať ukladacie uznesenia v súlade s § 8 a § 11 bod 8 rokovacieho 

poriadku OZ. 

 
Uznesenie č. 145 

c) OZ berie na vedomie správu o činnosti komisie pre životné prostredie. 
 



Uznesenie č. 146 
OZ schvaľuje prevádzkový poriadok verejného detského ihriska. 
 
Uznesenie č. 147 
Obecné zastupiteľstvo: 
a) schvaľuje podpis zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na 
neknihovaných parcelách KNE č. 347 a 343, táto je prílohou zápisnice 
b) odporúča starostovi obce zmluvu o budúcej zmluve podpísať 
 
Uznesenie č. 148 
Obecné zastupiteľstvo v Košeci 
v súlade s §11 ods.4 písm. a) Zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších 
predpisov s c h v a ľ u j e v zmysle §18 ods.1  Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v 
znení neskorších predpisov podnikanie alebo výkon inej zárobkovej činnosti hlavného 
kontrolóra a týmto vyjadruje súhlas s podnikaním alebo vykonávaním inej zárobkovej 
činnosti Ing. Kataríne Minárikovej, narodenej 1.6.1982, zvolenej do funkcie hlavného 
kontrolóra počas výkonu tejto funkcie. 
 
Uznesenie č. 149 
Obecné zastupiteľstvo v Košeci v súlade s §11  Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v 
znení neskorších predpisov 
a ) S c h v a ľ u j e 
doplnenie plánu práce Obecného zastupiteľstva v Košeci na rok 2011 schváleného dňa 
20.01.2011 uznesením č. 36/2011 o rokovanie OZ v mesiaci október 2011 / 20.10.2011 / . 
b ) S c h v a ľ u j e  
hlavné body rokovania OZ dňa 20.10.2011 

1. Prerokovanie Zásad hospodárenia obce Košeca 
       Predkladá : starosta obce, hlavný kontrolór 

2. Prehodnotenie platných nájomných zmlúv uzatvorených obcou Košeca ako    
    „Prenajímateľom“   
    Predkladá : predseda KFIR 
3. Prerokovanie rokovacieho poriadku OZ obce Košeca 
     Predkladá : starosta obce 
4. Správa HK za III. Q 2011 
    Predkladá : HK 
5. Prerokovanie a schválenie plánu kontrolnej činnosti HK za druhý polrok 2011 
    Predkladá : HK 

 
Uznesenie č. 150 
OZ 
a/  schvaľuje zmenu „Príkazu starostu obce na vykonanie mimoriadnej inventarizácie 
majetku a záväzkov obce k 31. 7. 2011“, schváleného uznesením  č. 101 / 2011  zo dňa 
23.06.2011 nasledovne: 

- Termín vykonania: do 31. 12. 2011 
- Doplniť bod 3.1: správa HK podľa bodu c/ tohto uznesenia do 30.11.2011 
- Prerokovania výsledkov ČIK: 15.1.2012 – 31.1.2012 



- Správa ÚIK o mimoriadnej inventarizácii a vysporiadaní inventarizačných rozdielov: 
29.2.2012 

- Vyhotovenie interných účtovných dokladov na zaúčtovanie inventarizačných 
rozdielov na základe schváleného návrhu ku dňu 29.2.2012 vykoná účtovníčka obce 
do 30. 6. 2012 

- Odovzdanie dokumentácie: 9.3.2012 
b/ odporúča starostovi obce aktualizovať „Príkaz starostu obce na vykonanie mimoriadnej 
inventarizácie majetku a záväzkov obce k 31. 7. 2011“ v zmysle bodu a/ tohto uznesenia. 
c/ ukladá hlavnému kontrolórovi Obce Košeca preveriť  poslednú platnú inventarizáciu 
vykonanú v obci Košeca a porovnať ju s inventarizačnými zoznamami predloženými OZ na 
vykonanie mimoriadnej inventarizácie vrátane  úbytkov a prírastkov. 
d/ odporúča ekonómke obecného úradu, hlavnému kontrolórovi obce, starostovi obce, 
poslancom OZ zúčastniť sa školenia organizovaného Asociáciou vzdelávania samospráv -  
Regionálnym  vzdelávacím centrom Trenčín dňa 25.10.2011 na tému: Inventarizácia majetku, 
záväzkov a rozdiel majetku a záväzkov k 31.12.2011 
 
Uznesenie č. 151 
OZ neschvaľuje zakúpenie spomaľovacieho prahu na ulicu Dolný Majer, resp. poskytnutie 
finančného príspevku na jeho zakúpenie. 
 
Uznesenie č. 152 
OZ neschvaľuje prehodnotenie odvolania Ing. Kantoríkovej z pozície predsedu komisie 
výstavby a územného plánovania na posledné tohtoročné obecné zastupiteľstvo. 
 
Uznesenie č. 153 
OZ neodvoláva Ing. Kantoríkovú z postu predsedu komisie výstavby a územného plánovania. 
 
Uznesenie č. 154 
OZ schvaľuje  

a) prenájom reklamnej plochy v obecných novinách 
b) poplatok za prenájom vo výške 5,- € za každú ¼ strany, maximálny celkový rozsah 

reklamy v jednom vydaní je jedna A4 
 
Uznesenie č. 155 
OZ schvaľuje prehodnotenie odvolania Ing. Kantoríkovej z pozície predsedu komisie výstavby 
a územného plánovania na zasadnutí obecného zastupiteľstva v januári 2012. 
 
V Košeci, 23. 8. 2011                                        

 
 
 
 
Radomír Brtáň 

                          starosta  


