
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
Z RIADNEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE KOŠECA 

 

zo dňa 24. novembra 2011 
 

(174 – 186) 
 

 
Uznesenie č. 174 
OZ  k o n š t a t u j e, že : 
Zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu uvedeného na pozvánke s presunutím bodu 
7.6 na miesto bodu 7.2 a s posunutím ďalšieho číslovania. 
 
Uznesenie č. 175 
OZ  v o l í: 
Návrhovú komisiu v zložení: 
Mária Kalamenová - predseda 
Mgr. Júlia Palčeková - člen 
Katarína Turzová - člen 
 
Uznesenie č. 176 
OZ ukladá: 

a) Doložiť vyraďovacie protokoly k hmotnému majetku uvedenom v práve HK v bode č. 
2.2., aby sa reálne preukázal dôvod, prečo daný majetok nie je zahrnutý 
v inventárnych zoznamoch k 31. 7. 2011. 

b) Vyjadriť sa či majetok uvedený v dobe č. 3 správy HK inventarizovaný v roku 2005 bol 
uvedený na podsúvahových účtoch obce Košeca ako obecný majetok v správe 
a užívaní právnickej osoby, akým spôsobom došlo k zaradeniu uvedených 
nehnuteľností, ktoré boli predmetom kúpnej zmluvy v roku 2008, Z akého dôvodu 
nefiguruje nehnuteľný majetok na inventárnych zoznamoch. 

c) Doložiť vyraďovacie protokoly na chýbajúci majetok uvedený na strane č. 4 a 5, 
v bode č. 4 správy HK. Ak nebol majetok vyradený tak stanovisko prečo sa 
nenachádza v inventárnych zoznamoch a vykonať nápravu. 

d) Vysvetliť z akého dôvodu dochádza k nezrovnalostiam uvedeným v bode 6. Správy 
HK, vykonanie nápravy a prichystanie inventarizačných súpisov všetkého majetku 
obce Košeca, ktorý podlieha inventarizácii k vykonaniu inventarizácie k 31.12.2011 na 
základe príkazu starostu na vykonanie inventarizácie. 
Zodpovedný: Ľudmila Eckertová 
Termín: 8.12.2011 
Pracovné stretnutie sa uskutoční dňa 8.12.2011 o 18. hodine.  

 
Uznesenie č. 177 
OZ odporúča starostovi obce preveriť stav studne na parc. č. 10/1. 
 
Uznesenie č. 178 
OZ schvaľuje prevádzkový poriadok telocvične. 
 
 



Uznesenie č. 179 
OZ berie na vedomie Prehodnotenie rozpočtu obce na rok 2011 – hodnotenie plnenia 
rozpočtu, prenájmu a podnikania, hodnotenie vývoja záväzkov a pohľadávok. 
 
Uznesenie č. 180 
OZ berie na vedomie hodnotenie uznesení obecného zastupiteľstva za predchádzajúce 
obdobie – priebežná informatívna správa. 
 
Uznesenie č. 181 
OZ berie na vedomie vyhodnotenie dní zvýšenej pracovnej aktivity. 
 
Uznesenie č. 182 
OZ schvaľuje predložený plán práce OZ na rok 2012. 
 
Uznesenie č. 183 
Obecné zastupiteľstvo: 

a) schvaľuje zámer odpredať pozemky priamym predajom s parcelnými číslami 98/13, 
410/5, 410/6, 410/7 s celkovou výmerou 1124 m2, určenými geometrickým plánom 
č. 131/2011 vyhotoveným Ing. Bronislavou Filiačovou. 

b) odporúča starostovi obce vykonať potrebné kroky pre vykonanie zámeru odpredaja 
uvedených pozemkov priamym predajom. 

 
Uznesenie č. 184 
OZ schvaľuje zakúpenie rozmetadla soli BOGBALLE, typ S3, objem zásobníka 500-1050 l, 
pracovný záber 1-8 metrov v sume max. 3.500,- €. 
 
Uznesenie č. 185 
OZ neschvaľuje príspevok pre opatrovateľky na základe ich žiadosti č.j. 848/2011 zo dňa 12. 
10. 2011 o preplatenie opatrovateľského kurzu.  
 
Uznesenie č. 186 
OZ schvaľuje prípravu žiadostí pre získanie dotácií na informatizáciu knižníc a vydanie 
monografie obce v max. sume 328,- €. 
 
V Košeci, 25. 11. 2011                                        
 

 
 
Radomír Brtáň 

                          starosta  


