
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
Z RIADNEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE KOŠECA 

 

zo dňa 3. apríla 2014 
 

(21 - 33) 
 
Uznesenie č. 21/2014 
OZ  k o n š t a t u j e, že : 
Zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu na pozvánke s presunom bodu 7.7 na 7.1. 
a s posunutím ostatného číslovania. 
 
Uznesenie č. 22/2014 
OZ  v o l í: 
Predseda – Bc. Pavol Ondrejka 
Člen – Mgr. Jozef Surový 
Člen – Mgr. Júlia Palčeková 
 
Uznesenie č. 23/2014 
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení OZ v Košeci. 
 
Uznesenie č. 24/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v prípade zapísania pozemku parc. č. KNE 1140/501 
nachádzajúci sa v k.ú. Košeca, ulica Železničná, v rámci konania ROEP na LV na Obec Košeca 
zámer budúceho odpredaja uvedeného pozemku vo výmere cca 100 m2 kupujúcemu 
Považská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Nová 133, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 
36672076. 
 
Uznesenie č. 25/2014 
OZ berie na vedomie záznam č. 1/2014 z kontroly  za 4Q 2013. 
 
Uznesenie č. 26/2014 
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť dobrovoľného hasičského zboru Košeca, so 
sídlom Krúžok 501/3, 018 64 Košeca zo dňa 19.3.2014 o zhotovenie prístavby Požiarnej 
zbrojnice podľa priloženého návrhu.  
 
Uznesenie č. 27/2014 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vyhodnotenie rozpočtu obce vrátane programov 
k 31.12.2013. 
 
Uznesenie č. 28/2014 
Obecné zastupiteľstvo 

a) prerokovalo žiadosť Základnej školy s materskou školou o poskytnutie finančných 
prostriedkov zo dňa 4.3.2014 

b) schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov pre Základnú školu s materskou 
školou na prepravu žiakov vo výške 300,- € 

 



Uznesenie č. 29/2014 
Obecné zastupiteľstvo 

a) prerokovalo návrh na zmenu rozpočtu podľa zmenového listu č. 1, 
b) schvaľuje zmenu rozpočtu podľa zmenového listu č. 1, ktorý je neoddeliteľnou 

súčasťou tohto uznesenia. 
 
Uznesenie č. 30/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje presun prerokovania nového Štatútu obce na najbližšie 
obecné zastupiteľstvo. 
 
Uznesenie č. 31/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo návrh dodatku č. 4, ktorým sa mení a dopĺňa zriaďovacia listina Základnej 
školy s materskou školou, Školská ulica 243/1, 018 64 Košeca, zo dňa 30.6.2003, č.j. 
356/2003, vydaná Obcou Košeca, vrátane jej dodatkov.  
B: Schvaľuje dodatok č. 4,  ktorým sa mení a dopĺňa zriaďovacia listina Základnej školy 
s materskou školou, Školská ulica 243/1, 018 64 Košeca, zo dňa 30.6.2003, č.j. 356/2003, 
vydaná Obcou Košeca, vrátane jej dodatkov.  
 
Uznesenie č. 32/2014 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie TOZ „Dni zvýšenej pracovnej aktivity“. 
 
Uznesenie č. 33/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje presun bodu 7.6 Vyhodnotenie pripomienok a stanovísk 
k návrhu Zadania územného plánu obce na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
 

 
V Košeci, dňa 8. 4. 2014 

 
 
 
 
Radomír Brtáň 

                          starosta  


