
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
Z RIADNEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE KOŠECA 

 

zo dňa 29. mája 2012 
 

(70 – 85) 
 

Uznesenie č. 70/2012 
OZ  k o n š t a t u j e, že : 
Zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu uvedeného na pozvánke.  
 

Uznesenie č. 71/2012 
OZ  v o l í: 
Návrhovú komisiu v zložení: 
Mgr. Miroslava Švehlová 
Mária Kalamenová - člen 
Jozef Surový - člen 
 

Uznesenie č. 72/2012 
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení 
uznesení zodpovednými pracovníkmi. 
 

Uznesenie č. 73/2012 
OZ 

- berie na vedomie požiadavku p. Sabadku 
- odporúča starostovi obce prípravu projektovej dokumentácie pre vydanie 

stavebného povolenia na výstavbu pokračovania miestnej komunikácie ulice Nad 
brehom. 

 

Uznesenie č. 74/2012 
OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra. 
 

Uznesenie č. 75/2012 
OZ berie na vedomie správu o kontrole opatrení NKÚ. 
 

Uznesenie č. 76/2012 
OZ schvaľuje úpravu bežného rozpočtu nasledovne: 

- v príjmovej časti navýšiť položku 223001 o 2.500,- € za príjem separovaného zberu; 
- v príjmovej časti navýšiť položku 312001: 

o Dotácia na ŽP na sumu 290,- €;  
o  REGOB na sumu 829,95 € 
o  Matrika na sumu 3.783,60 € 
o  Dotácia na CO na sumu 348,- € 
o  Stavebný úrad na sumu 2.338,95 € 
o  Školské potreby v hmotnej núdzi na sumu 183,- € 
o  na stravné deti v HN na sumu 530,- € 
o  dotácia na MK na sumu 134,- € 
o  dotácia na VPP ESF na sumu 1.278,97 € 
o  dotácia na VPP zo ŠR na sumu 225,7 € 



- vo výdavkovej časti zvýšenie položky 06.6.0 632002 na sumu 860,- €, zvýšenie položky 
01.1.6 634002 na sumu 1.500,- € a zvýšenie položky 01.1.1.6 632003 na sumu 100,- €. 

 

Uznesenie č. 77/2012 
OZ schvaľuje: 

a)  vytvorenie rozpočtovej položky 717001 Realizácia novej stavby, časti kapitálové 
výdavky; 

b) navýšenie rozpočtovej položky 717001 Realizácia novej stavby, časti kapitálové 
výdavky na sumu 48.959,89 € 

c) vytvorenie rozpočtovej položky 322001 Príjem zo ŠR na zberný dvor, časti kapitálové 
príjmy; 

d) navýšenie rozpočtovej položky 322001 Príjem zo ŠR na zberný dvor, časti kapitálové 
príjmy na sumu 46.511,90 €. 

 

Uznesenie č. 78/2012 
OZ schvaľuje: 

a) vytvorenie rozpočtovej položky 233001 Príjem z predaja pozemkov, časti kapitálové 
príjmy 

b) navýšenie rozpočtovej položky 233001 Príjem z predaja pozemkov, časti kapitálové 
príjmy na sumu 2.447,99 € 

 

Uznesenie č.79/2012 
OZ berie na vedomie vyhodnotenie dní zvýšenej pracovnej aktivity. 
 

Uznesenie č. 80/2012 
OZ berie na vedomie vyhodnotenie záväzkov a pohľadávok. 
 

Uznesenie č. 81/2012 
OZ schvaľuje finančný príspevok vo výške 1,50  na žiaka, t.j. 400,50 € pre Rodičovské 
združenie pri ZŠ s MŠ na realizáciu a prípravu MDD – darček a výchovný koncert. 
 

Uznesenie č. 82/2012 
OZ odporúča starostovi obce podpísať zmluvu o dielo č.  R57/2012 medzi obcou Košeca 
a Organizáciou pre informatiku verejnej správy IVeS, IČO 00163957. 
 

Uznesenie č. 83/2012 
OZ schvaľuje zvýšenie poplatku za službu poskytovanú obcou vývoz fekálii na sumu 30,- € za 
vývoz 8 m3, za každý nevyvezený m3 zníženie poplatku o 1,20 € a úpravu tejto položky 
v cenníku. Účinnosť od 1.6.2012. 
 

Uznesenie č. 84/2012 
Obecné zastupiteľstvo 

a) určuje 
plat starostovi obce Košeca Radomírovi Brtáňovi vo výške 1 556,28 Euro mesačne 
s účinnosťou od 01.06.2012 v súlade so schválením novely zákona NR SR č. 253/1994 Z. 
z.  o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest podľa § 
3 ods. 1 a § 4 ods. 1 a ods. 2 citovaného zákona.  
b) ukladá 
zrealizovať schválenú úpravu platu starostu obce v zmysle bodu a)  



Uznesenie č. 85/2012 
OZ schvaľuje 

a) zámer previesť majetok obce z dôvodu osobitného zreteľa, a to parcely č. 887/12 
o výmere 92 m2, ktorá vznikla odčlenením z parcely č. 887/2 o výmere 929 m2, 
vedenej na LV č.1, k. ú. Košeca, na základe geometrického plánu č. 45/2012 
vyhotoveného Ing. Bronislavou Filiačovou zo dňa 17.5.2012; 

b) kúpna cena predmetnej parcely č. 887/12 o výmere 92 m2 je stanovená na 1,- €, 
slovom jedno euro; 

c) Ďalšie podmienky prevodu majetku obce: 
1) Zriadenie vecného bremena v prospech obce Košeca na parc. číslo 881/3, k.ú. 

Košeca vedenej na LV č. 2632 z dôvodu existencie stavby – obecného septiku na 
predmetnej parcele 

2) Zriadenie vecného bremena práva prechodu pre Stredisko evanjelickej diakonie 
Košeca, na parcele č. 887/11, k.ú. Košeca, LV č. 1, ktorá vznikla odčlenením 
z parcely  číslo č. 887/2 k.ú. Košeca vedenej na LV č. 1, na základe geometrického 
plánu č. 45/2012 vyhotoveného Ing. Bronislavou Filiačovou zo dňa 17.5.2012 

3) Zriadenie vecného bremena prospech obce Košeca – právo uloženia stavby 
odtokového potrubia na parc. č. 881/1, 881/4, 878/1 a 873 zapísaných na LV č. 1, 
k.ú. Košeca 

4) Stredisko evanjelickej diakonie súhlasí s využitím výkopu odtokového kanála ČOV 
pre uloženie odtokového potrubia pre budúcu ČOV MŠ. 

d) Zdôvodnenie osobitného zreteľa: 
Kúpna cena bola stanovený pod všeobecnú hodnotu majetku podľa osobitného 
predpisu z dôvodu, že záujmom obce je podporiť Stredisko Evanjelickej Diakonie 
Košeca, IČO 31116981, ktoré na predmetnej parcele plánuje vybudovanie čistiarne 
odpadových vôd. Stredisko Evanjelickej Diakonie Košeca je účelovým cirkevným 
zariadením typu domov dôchodcov a domoc sociálnych služieb, kde je aktuálne 
umiestnených 52 klientov, z toho 30 občanov Košece. Stredisko zamestnáva 30 
zamestnancov, k toho 22 občanov Košece. Podpora obce na vybudovanie ČOV 
prispeje k ochrane životného prostredia, zabezpečí dodržiavanie environmentálnych 
legislatívnych predpisov.  
Budúcim zámerom obce je vybudovanie ČOV pre M%S v Košeci v tesnom susedstve 
ČOV Strediska Evanjelickej Diakonie Košeca, kde časť zariadenia by mohla byť 
vybudovaná ako spoločná investícia. 
Dôvodom považovať tento zámer previesť majetok obce z dôvodu prípadu hodného 
osobitného zreteľa je nasledovný: 

- Stanovenie predajnej ceny pod všeobecnú hodnotu majetku podľa osobitného 
predpisu 

- Nadobúdateľom majetku obce bude po splnení podmienok Stredisko Evanjelickej 
diakonie Košeca, IČO 31116981. 

 
V Košeci, 31. 5. 2012                                        

 
 
 
Radomír Brtáň 

                          starosta  


