
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
Z RIADNEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE KOŠECA 

 

zo dňa 23. február 2012 
 

(9 – 26) 
 

 
Uznesenie č. 9/2012 
OZ  k o n š t a t u j e, že : 
Zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu uvedeného na pozvánke s doplnením bodu 
7.7. 
 
Uznesenie č. 10/2012 
OZ  v o l í: 
Návrhovú komisiu v zložení: 
Bc. Pavol Ondrejka - predseda 
Mgr. Jaroslava Pajgerová - člen 
Ing. Janka Kantoríková - člen 
 
Uznesenie č. 11/2012 
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení 
uznesení zodpovednými pracovníkmi. 
 
Uznesenie č. 12/2012 
OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce za 4Q 2011. 
 
Uznesenie č.13/2012 
OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o plnení uznesení za 4Q 2011. 
 
Uznesenie č. 14/2011 
OZ berie na vedomie predloženú správu o hospodárení obce za rok 2011. 
 
Uznesenie č. 15/2012 
OZ neschvaľuje vyrovnaný rozpočet obce na rok 2012 v predloženej forme. Bežné príjmy 
a výdavky vo výške 1.105.185,- €, kapitálové príjmy a výdavky vo výške 0,- €. 
 
Uznesenie č. 16/2012 
OZ ukladá hlavnej kontrolórke preverenie položky mzdy za rok 2011 v členení tarifné platy, 
osobné ohodnotenie a odmeny prípadne na aký iný účel bola táto položka čerpaná. 
 
Uznesenie č. 17/2012 
OZ berie na vedomie správu o úlohách v spracovaní a aktualizáciu interných predpisov. 
 
Uznesenie č. 18/2012 
OZ berie na vedomie správu o činnosti správcu nájomných bytov v 12 bytovke. 
 
 



Uznesenie č. 19/2012 
OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2012. 
 
Uznesenie č. 20/2012 
OZ berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2011. 
 
Uznesenie č. 21/2012 
OZ berie na vedomie Inventarizačný zápis ústrednej inventarizačnej komisie k výsledku 
inventarizácie majetku, záväzkov  a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2011. 
 
Uznesenie č. 22/2012 
OZ  

a) schvaľuje uzavretie darovacej zmluvy B-2011/1736-036124656 medzi darcom 
Ústavom informácií a prognóz školstva a obdarovaným Obcou Košeca v zmysle 
predloženého návrhu.  

b) prijíma tento dar. 
 
Uznesenie č. 23/2012 
OZ schvaľuje cenník služieb poskytovaných obcou Košeca a poplatky za využívanie verejného 
priestranstva na území v obci Košeca s účinnosťou od 1. 3. 2012. 
 
Uznesenie č. 24/2012 
OZ schvaľuje odstúpenie člena komisie kultúry p. Jany Gábelovej a schvaľuje nového člena 
komisie Pavlínu Turzovú. 
 
Uznesenie č. 25/2012 
OZ schvaľuje otváracie hodiny v prevádzke MusicBar Vináreň Košeca nasledovne: 
Pondelok – štvrtok: 15.00 – 24.00 hod. 
Piatok, Sobota: 15.00 – 05:00 hod. 
Nedeľa:  15.00 – 24.00 hod. 
 
Uznesenie č. 26/1012 
OZ berie na vedomie predloženú správu komisie financií, investícií a rozvoja pri OcÚ Košeca o 
realizácií a kontrole plnenia opatrení NKÚ z júla 2009 za IV. štvrťrok 2011. 
 
 
V Košeci, 24. 2. 2012                                        
 

 
 
Radomír Brtáň 

                          starosta  


