
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
Z RIADNEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE KOŠECA 

 

zo dňa 28. augusta 2013 
 

(91 - 108) 
 

 
Uznesenie č. 91/2013 
OZ  k o n š t a t u j e, že : 
Zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu na pozvánke. 
 
Uznesenie č. 92/2013 
OZ  v o l í: 
Predseda – Mgr. Miroslava Švehlová 
Člen – Mgr. Helena Popovičová 
Člen – Mgr. Júlia Palčeková 
 
Uznesenie č. 93/2013 
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení OZ v Košeci. 
 
Uznesenie č. 94/2013 
OZ berie na vedomie záznam z kontroly za 2Q/2013 
 
Uznesenie č. 95/2013 
OZ berie na vedomie informácie o príprave na školský rok 2013/2014. 
 
Uznesenie č. 96/2013 
OZ berie na vedomie rozbor hospodárenia obce za I. polrok 2013 – hodnotenie plnenia 
rozpočtu, prenájmu a podnikania. 
 
Uznesenie č. 97/2013 
OZ berie na vedomie vyhodnotenie programového rozpočtu za I. polrok 2013 
 
Uznesenie č. 98/2013 
OZ berie na vedomie správu o činnosti komisie financií, investícií a rozvoja. 
 
Uznesenie č . 99/2013 
Obecné zastupiteľstvo:  
A: Prerokovalo  
Zmeny rozpočtu podľa priloženého zmenového listu č. 9 
B: Schvaľuje 
Zmeny rozpočtu podľa priloženého zmenového listu č. 9 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 100/2013 
Obecné zastupiteľstvo 
A: prerokovalo  
Zmeny rozpočtu so zdrojom 111 -  FP zo ŠR podľa priloženého zmenového listu č.  8 
B: berie na vedomie   
Zmeny rozpočtu so zdrojom 111 – FP zo ŠR podľa priloženého zmenového listu č. 8 
 
Uznesenie č . 101/2013 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu  
Schvaľuje: 
Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2012 o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských 
zariadení zriadených na území obce Košeca.  
 
Uznesenie č . 102/2013 
Obecné zastupiteľstvo:  
A1: Prerokovalo  
Žiadosť p. Miroslava Slimáka, trvale bytom Bytovky 479/1, Košeca o prenájom obecnej 
garáže za účelom využívania garáže na parkovanie osobného motorového vozidla.  
A2: Prerokovalo  
Žiadosť p. Juraja Ištvánika, trvale bytom Bytovky 480/3, Košeca o prenájom obecnej garáže. 
B: berie na vedomie predložené žiadosti... 
 
Uznesenie č. 103/2013 
Obecné zastupiteľstvo:  
A: Prerokovalo  
Petíciu vyjadrujúcu nesúhlas s výstavbou bytového domu a priľahlého parkoviska na parcele 
č. 877/1 a zároveň podporujúca zachovanie zelenej oddychovej zóny určenej na aktivity 
spojené s oddychom, hrou a zábavou určenú nielen obyvateľom priľahlej ulice, ale i širšieho 
okolia, doručenú dňa 18.7.2013 na Obecný úrad Košeca.  
B. Berie na vedomie:  
Petíciu vyjadrujúcu nesúhlas s výstavbou bytového domu a priľahlého parkoviska na parcele 
č. 877/1 a zároveň podporujúca zachovanie zelenej oddychovej zóny určenej na aktivity 
spojené s oddychom, hrou a zábavou určenú nielen obyvateľom priľahlej ulice, ale i širšieho 
okolia, doručenú dňa 18.7.2013 na Obecný úrad Košeca.  
 
Uznesenie č . 104/2013 
Obecné zastupiteľstvo:  
A: Prerokovalo  
Žiadosť firmy Sestav s.r.o., J.L.Bellu 34/809, 019 01 Ilava o odkúpenie časti pozemku parc. č. 
KNC 683/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 4687 m2, zapísaný na LV č. 1. Žiadateľ má 
záujem o 1 176 m2 za účelom výstavby bytových domov.  
B. Schvaľuje:  
Zámer využitia časti pozemku parc. č. KNC 683/1 zastavané plochy a nádvoria o celkovej 
výmere  4687 m2, nachádzajúci sa v k.ú Košeca, zapísaný na LV č. 1 vo výmere  1 176 m2 na  
účely hromadnej bytovej výstavby a vypracovanie geometrického plánu za účelom 
odčlenenia  časti pozemku vo výmere 1 176 m2 z pozemku parc. č. KNC 683/1 zastavané 



plochy a nádvoria o celkovej výmere 4687 m2 . Na účely možného odpredaja pozemku bude  
vyhotovený znalecký posudok na odčlenený pozemok vo výmere 1 176 m2 .  
 
Uznesenie č.105/2013 
OZ berie na vedomie stiahnutie žiadosti KZP ADLA z rokovania dnešného OZ. 
 
Uznesenie č. 106/2013 
OZ berie na vedomie list č. j. 1483/2013 a informácie od p. Silvestra Jankea. 
 
Uznesenie č . 107/2013 
Obecné zastupiteľstvo:  
A: Prerokovalo  
Upozornenie prokurátora JUDr. Jany Hudecovej, Okresná prokuratúra Trenčín, Bernolákova 
2, 912 50 Trenčín, číslo Pd 228/13-7, doručené dňa 20.8.2013 vo veci odstránenia 
nedostatkov v Štatúte obce Košeca. 
B. Berie na vedomie:  
Upozornenie prokurátora JUDr. Jany Hudecovej, Okresná prokuratúra Trenčín, Bernolákova 
2, 912 50 Trenčín, číslo Pd 228/13-7, doručené dňa 20.8.2013 vo veci odstránenia 
nedostatkov v Štatúte obce Košeca. 
 
Uznesenie č. 108/2013 
OZ schvaľuje zmenu rozpočtu:  
633006 08.3.0 rozhlas – všeobecný materiál zníženie vo výške 600,- € 
637005 06.3.0 chemický rozbor vody zníženie o 300,- € 
633006 06.3.0 všeobecný materiál – zásobovanie vodou – 100,- € 
t.j. Presun v celkovej výške 1.000,- € na stredisko DHZ 0320. 
Schválená zmena bude zapracovaná do zmenového listu č. 9. 
 
V Košeci, 30. 8. 2013                                        

 
 
 
 
Radomír Brtáň 

                          starosta  


