
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
Z RIADNEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE KOŠECA 

 

zo dňa 23. júna 2011 
 

(90 - 109) 
 

 
Uznesenie č. 90 
OZ  k o n š t a t u j e, že : 
Zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu uvedeného na pozvánkach  
 
 

Uznesenie č. 91 
OZ  v o l í: 
Návrhovú komisiu v zložení: 
Katarína Turzová – predseda 
Mgr. Jaroslava Pajgerová – člen 
Bc. Pavol Ondrejka – člen 
 

Uznesenie č. 92 
OZ berie na vedomie vyhodnotenie školského roka 2010/2011. 
 

Uznesenie č. 93 
OZ berie na vedomie rozbor hospodárenia obce za I. štvrťrok 2011 – hodnotenie plnenia 
rozpočtu, prenájmu a podnikania. 
 

Uznesenie č. 94 
OZ berie na vedomie hodnotenie vývoja záväzkov a pohľadávok. 
 

Uznesenie č. 95 
OZ berie na vedomie informáciu o platení dane z nehnuteľností a vývoz PDO. 
 

Uznesenie č. 96 

Obecné zastupiteľstvo na základe prerokovaného materiálu  
a) určuje 
v súlade so schválením novely zákona NR SR č. 253/1994 Z. z.  o právnom postavení 
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest schválenej dňa 17. mája 2011, 
účinnej od 1. júna 2011, plat starostovi obce Košeca Radomírovi Brtáňovi vo výške 
2 360,06 Euro mesačne s účinnosťou od 01.06.2011 v súlade s § 3 ods. 1 a § 4 ods. 1 
a ods. 2 citovaného zákona.  
b) ukladá 
zrealizovať schválenú úpravu platu starostu obce v zmysle bodu a) podľa novelizovaného 
Zákona  Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a 
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. 

 

Uznesenie č. 97 
OZ berie na vedomie hodnotenie uznesení obecného zastupiteľstva za predchádzajúce 
obdobie s inventúrou všetkých platných a nesplnených uznesení OZ. 



Uznesenie č. 98 
OZ berie na vedomie správu o činnosti komisie verejného poriadku a bezpečnosti. 
 

Uznesenie č. 99 
OZ schvaľuje záverečný účet obce za rok 2010 a celoročné hospodárenie s výhradou.  
Výhrada:  
Vykonať mimoriadnu inventarizáciu majetku obce ku dňu 31. 7. 2011 v zmysle internej 
smernice  číslo 1S/2011 o inventarizácii majetku obce Košeca zo dňa 20.6.2011. 
Opatrenie: 
Na základe príkazu starostu obce na vykonanie mimoriadnej inventarizácie majetku 
a záväzkov obce k 31. 7. 2011 túto vykonať. 
 

Uznesenie č. 100 
OZ ukladá hlavnému kontrolórovi prepracovať jeho stanovisko k záverečnému účtu obce za 
rok 2010 a predložiť ho e-mailovou formou poslancom obecného zastupiteľstva do dňa 
27.6.2011. 
 

Uznesenie č. 101 
OZ schvaľuje v súlade s § 11, ods. 4 písm. a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov: 

a) Príkaz na vykonanie mimoriadnej inventúry k 31. 7. 2011. Príkaz starostu obce je 
prílohou  zápisnice. 

 

Uznesenie č. 102 
Obecné zastupiteľstvo: 

a)  Schvaľuje prenájom časti areálu bývalej tehelne žiadateľovi fy REWAST, s. r. o., so 
sídlom A. Hlinku 51/8, 958 04 Partizánske, IČO 45718474, DIČ 2023099584 

b) Zriaďuje pracovnú skupinu v zložení: Radomír Brtáň, Mgr. Júlia Palčeková a Bc. Pavol 
Ondrejka za účelom špecifikácie podmienok prenájmu. 
Termín stretnutia:  do 1. 7. 2011 

 

Uznesenie č. 103 
OZ odporúča starostovi obce: 
Vstúpiť do jednania s majiteľmi letného kúpaliska v Košeci a dohodnúť jeho prenájom na 
dobu určitú jeden rok v maximálnej výške 1.700,- €. 
 

Uznesenie č. 104 
OZ schvaľuje výšku vstupného na obecné kúpalisko: 
Dospelí a deti od 16 rokov:  celý deň 1,80 €    po 16-tej hodine 0,90 € 
Deti do 15 rokov:   celý deň 1,00 €    po 16-tej hodine 0,50 € 
 
 

Uznesenie č. 105 
OZ schvaľuje finančný príspevok pre spevokol v Košeci vo výške 120,- €. 
 
Uznesenie č. 106 
OZ schvaľuje finančný príspevok pre klub dôchodcov Košeca na rok 2011 vo výške 600,- €. 
 
 
 



Uznesenie č. 107 
OZ súhlasí s odpredajom a kúpou pozemkov medzi Obcou Košeca a fy Kali-17, s. r.o. za sumu 
10,- €/m2 na základe žiadosti fy KALI-17, s. r. o. 
 
Uznesenie č. 108 
OZ schvaľuje použitie finančných prostriedkov z odpredaja cenných papierov Dexia banky, a. 
s. na zhotovenie detského ihriska v Nozdroviciach pri Osvetovej besede a v Košeci na ulici 
Prúdy. 
 
Uznesenie č. 109  
OZ schvaľuje na základe žiadosti p. Bušíka Miroslava, bytom Športovcov 95/20, Košeca, 
vyradenie majetku obce invent. číslo ZP SO 12 - Studňa pred Holým z evidencie a jeho 
odstránenie žiadateľom. 
 
V Košeci, 27. 6. 2011                                        

 
 
 
Radomír Brtáň 

                          starosta  


