UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Z PLÁNOVANÉHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE KOŠECA
zo dňa 27. augusta 2014
(90 - 106)

Uznesenie č. 90/2014
OZ k o n š t a t u j e, že :
Zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu na pozvánke s vypustením bodu č. 4 a posunutím ostatného
číslovania.
Uznesenie č. 91/2014
OZ v o l í:
Predseda – Mgr. Júlia Palčeková
Člen – Ing. Janka Kantoríková
Člen – Mária Kalamenová
Uznesenie č. 92/2014
Obecné zastupiteľstvo
A: prerokovalo vyhodnotenie uznesení obecného zastupiteľstva za 1. polrok 2014
B: berie na vedomie vyhodnotenie uznesení obecného zastupiteľstva za 1. polrok 2014
Uznesenie č. 93/2014
Obecné zastuptieľstvo
A1: prerokovalo vyhodnotenie rozpočtu obce k 30.06.2014
A2: prerokovalo monitorovaciu správu k 30.06.2014
B1: berie na vedomie vyhodnotenie rozpočtu obce k 30.06.2014
B2: berie na vedomie monitorovaciu správu k 30.06.2014
Uznesenie č. 94/2014
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo zmeny rozpočtu podľa zmenového listu č. 5.
B: Schvaľuje zmeny rozpočtu podľa zmenového listu č. 5, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.
Uznesenie č. 95/2014
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo návrh dodatku č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 02/2010 o kronike obce Košeca.
B: Schvaľuje dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 02/2010 o kronike obce Košeca.

Uznesenie č. 96/2014
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2014 o spôsobe náhradného zásobovania
vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp v obci Košeca.
B: Schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp v obci Košeca.
Uznesenie č. 97/2014
A: Prerokovalo prenájom nebytového priestoru a to prefabrikovaná garáž – sklad olejov, inventúrne číslo
21/1 o výmere 15 m2 , postavená na štrkovom lôžku na pozemku parc. č. KNC 878/1 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 2606 m2, nachádzajúci sa v k.ú. Košeca, zapísaný na Správe katastra Košeca, na LV č. 1.

pre nájomcu - Miroslav Slimák, trvale bytom Bytovky 479/1, 018 64 Košeca ako prípad hodný osobitného
zreteľa a návrh nájomnej zmluvy.
B: Schvaľuje:
A: Prenájom nebytového priestoru a to prefabrikovaná garáž – sklad olejov, inventúrne číslo 21/1 o výmere
15 m2 , postavená na štrkovom lôžku na pozemku parc. č. KNC 878/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere
2606 m2, nachádzajúci sa v k.ú. Košeca, zapísaný na Správe katastra Košeca, na LV č. 1. pre nájomcu Miroslav Slimák, trvale bytom Bytovky 479/1, 018 64 Košeca ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle
ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
a v zmysle čl. 7 bod 5 písm. b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Košeca za účelom
využívania nebytového priestoru na parkovanie osobného motorového vozidla.
B: Nájomnú zmluvu medzi Obcou Košeca ako prenajímateľom a p. Miroslavom Slimákom, trvale bytom
Bytovky 479/1, 018 64 Košeca ako nájomcom, ktorej predmetom je prenájom nebytového priestoru a to
prefabrikovaná garáž – sklad olejov, inventúrne číslo 21/1 o výmere 15 m2 , postavená na štrkovom lôžku
na pozemku parc. č. KNC 878/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2606 m2, nachádzajúci sa v k.ú.
Košeca, zapísaný na Správe katastra Košeca, na LV č. 1.. Nájomná zmluva sa uzatvára na neurčitý čas, za
účelom využívania nebytového priestoru na parkovanie osobného motorového vozidla. Nájomné bolo
stanovené vo výške 150 EUR/ rok, a bude splatné vždy k 31.01. bežného roka na účet Obce Košeca.
Nájomné za rok 2014 bude uhradené v pomernej výške 50 € na účet prenajímateľa najneskôr do 15.
septembra 2014.
Nájomná zmluva bude uzatvorená v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v zmysle čl. 7 ods. 5 písm. b) Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom obce Košeca ako prípad hodný osobitného zreteľa .
Zámer prenajať nebytový priestor bol schválený uznesením č. 71/2014 a bol zverejnený dňa 06.08.2014.
Nájomná zmluva bude podpísaná najneskôr do 15 dní odo dňa jej schválenia.
Zdôvodnenie osobitného zreteľa: prenajímaný majetok obec dlhodobo nevyužíva a v zmysle čl. 7 bod 5/
písm. b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Košeca prenájom nebytových priestorov do
výmery 100 m2 vrátane sa považuje za prípad hodný osobitného zreteľa.
Uznesenie č. 98/2014
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo žiadosť p. Milana Sedláčka, Hlavná ul. 671/55, Košeca zo dňa 11.08.2014 o predĺženie
lehoty kolaudácie stavby „Rekonštrukcia Športového centra Košeca“ z 9 mesiacov na 13 mesiacov od
právoplatného stavebného povolenia.
B1: Schvaľuje predĺženie lehoty kolaudácie stavebného objektu „Rekonštrukcia Športového centra
Košeca“ o štyri mesiace, t.j. na lehotu 13 mesiacov od právoplatnosti stavebného povolenia.
B2: Schvaľuje dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 10.05.2013, uzatvorenej medzi Obcou Košeca ako
predávajúcim a p. Milan Sedláčkom, bytom Hlavná ulica 671/55, 018 64 Košeca ako kupujúcim. Predmetom
dodatku je predĺženie lehoty kolaudácie stavebného objektu „Rekonštrukcia Športového centra Košeca“
o štyri mesiace z doterajších 9 mesiacov na lehotu 13 mesiacov od právoplatnosti stavebného povolenia.
Uznesenie č. 99/2014
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Železníc Slovenskej republiky, Bratislava č.j. 1280/2010 zo dňa
7.7.2014.
Uznesenie č. 100/2014
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo požiadavku od Stredoslovenská energetika – distribúcia, a.s., Žilina, č.j.
1320/2014 zo dňa 11.7.2014.

Uznesenie č. 101/2014
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo aktuálny stav protipovodňových opatrení najmä na úseku Košeckého a Nozdrovického
potoka.
B: Schvaľuje prípravu analýzy súčasného stavu povodí Košeckého a Nozdrovického potoka s odporúčaním
návrhu riešenia protipovodňových opatrení.
Uznesenie č. 102/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prípravu projektovej dokumentácie na presun zastávky v Nozdroviciach
a následného vybudovania prechodu pre chodcov cez hlavnú cestu k zastávke smer Ilava.
Uznesenie č. 103/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prípravu projektovej dokumentácie na vybudovanie parkoviska pri budove
Materskej školy Košeca na časti pozemku vo vlastníctve obce parc. č. KNC 881/4 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 2927, zapísaného na LV č. 1.
Uznesenie č. 104/2014
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu o vysprávke ciest v Nozdroviciach po
dokončení kanalizácie a vodovodu.
Uznesenie č. 105/2014
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo žiadosť o finančný príspevok Moniky Laginovej, Športovcov 80, Košeca z dôvodu zlej
životnej situácie.
B: Schvaľuje poskytnutie jednorazového finančného príspevku vo výške 200,- € žiadateľke Monike
Laginovej, Športovcov 80, Košeca.
Uznesenie č. 106/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapojenie finančných prostriedkov z rezervného fondu do rozpočtu obce
vo výške 60.000,- € na príjmovú položku 454 001 a výdavkovú položku 717 003 vo výške 50.000,- €. Zmena
bude zapracovaná do zmenového listu č. 5.
V Košeci, dňa 28.8.2014

Radomír Brtáň
starosta

