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Z Á P I S N I C A 

z neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 

dňa 28. januára 2015 v zasadačke Obecného úradu v Košeci 

 
Prítomní 

Mgr. Miroslava Švehlová, poslankyňa Mgr. Dana Bajzíková, poslankyňa   

Ing. Jozef Ďurech, poslanec    Mária Kalamenová, poslankyňa   

Ing. Janka Kantoríková, poslankyňa  Radovan Kolembus, poslanec  

Dárius Kutej, poslanec   Ostrovský Pavol, poslanec    

Katarína Turzová, poslankyňa  Mgr. Zuzana Dianová, prednostka   

Ing. Katarína Mináriková, HK 

  

Neprítomní 

Bc. Radomír Brtáň, starosta obce 

Hostia 

Viď prezenčná listina 

R O K O V A N I E 

1/ Otvorenie 

Otvorenie dnešného neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva vykonala 
zástupkyňa starostu obce Mgr. Miroslava Švehlová a privítala hostí. Konštatovala, že 
z celkového počtu 9 poslancov je prítomných 9 poslancov a preto uznala dnešné zasadnutie 
OZ za uznášaniaschopné.  
  

2/ Schválenie programu rokovania 

Zástupkyňa starostu sa spýtala poslancov, či sú z ich stany pripomienky k programu, ktorý 
bol uvedený na pozvánke. Ing. Ďurech navrhol doplniť bod 6.9 Výzva Trenčianskeho 
samosprávneho kraja - Plán investícií na roky 2016-2018. 
 
Uznesenie č. 1/2015 
OZ  k o n š t a t u j e, že : 
Zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu na pozvánke s doplnením bodu 6.9 Výzva 
Trenčianskeho samosprávneho kraja - Plán investícií na roky 2016-2018. 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
3/ Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
Zástupkyňa starostu predložila návrh na zloženie návrhovej komisie, ktorá prednesie návrh 
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na uznesenie z dnešného zasadnutia: 
 
Predseda – Mgr. Dana Bajzíková 
Člen – p. Pavol Ostrovský 
Člen – Ing. Jozef Ďurech 
 
Uznesenie č. 2/2015 
OZ  v o l í: 
Predseda – Mgr. Dana Bajzíková 
Člen – p. Pavol Ostrovský 
Člen – Ing. Jozef Ďurech 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Za overovateľov zápisnice boli určení :  
1/ p. Radovan Kolembus 
2/ p. Dárius Kutej 
  
Písaním zápisnice poverila: Bc. Emíliu Laskovičovú 
 
4/ Názory občanov 
Zástupkyňa starostu odovzdala slovo prítomným hosťom.  
 
p. Jaroslav Palček - chcel by upozorniť, čo sa týka zimnej údržby, na autá, ktoré sústavne 
prekážajú na cestách. Chce to dať do pozornosti a treba vymyslieť nejaké opatrenia, aby sa 
občania na to upozornili, že nie je to dobré, keď by sa náhodou niečo stalo. Poprosil zo 
strany zamestnancov a obecného úradu, aby sa pre to niečo spravilo. 
 
Ing. Kantoríková - sa spýtala p. Palčeka, či má nejaký návrh. 
 
p. Jaroslav Palček - má návrh, 80% áut, ktoré parkujú vonku, ktoré nám zavadzajú, majú 
veľké dvory, môžu parkovať vnútri.  
 
Ing. Kantoríková - poviem to otvorene, týka sa to aj mňa. Pomohlo by, keby sa parkovalo na 
jednej strane?  
 
p. Jaroslav Palček - isto áno. Alebo aspoň zipsovito, kto už nemá iné východisko. Ale nie 
jedno auto oproti druhému a vznikne tam len 2,5 m priestor. 
 
Ing. Kantoríková - no dobre, ja začnem od seba. My sa so susedmi dohodneme. Asi toto je 
cesta, začať od seba. 
 
p. Jaroslav Palček - skutočne ma mrzí to, že tí ľudia to majú kde dať a nedajú si to do dvora. 
 
Mgr. Švehlová - to je najsmutnejšie, že majú dvory a do dvora si nedá to auto a nechá ho 
vonku.  
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p. Litvík - ale keď je na tej ulici jeden pás voľný a parkujú na tej jednej strane, tak tam 
normálne prejde auto. 
 
p. Juraj Čapla - chce vedieť, kedy sa vybuduje chodník na Zliechovskej ulici, lebo teraz je 
kruté chodiť po tej ceste. Aj autá chodia len po tom asfalte a ľudia majú chodiť kde. Je 
zvedavý, či sa tento rok niečo plánuje. 
 
Mgr. Švehlová - určite by vám k tomu vedel povedať viac p. Ostrovský, ale najskôr sa musí 
dokončiť kanalizácia. 
 
p. Juraj Čapla - však už je dokončená. 
 
Mgr. Švehlová - kanalizácia ešte nie. 
 
p. Ostrovský - je to v pláne, cestné komunikácie - výstavba chodníkov. Je to zliechovská cesta 
a je rozpracovaný chodník na hlavnej. A bude treba vysporiadať pozemky. chodník 
v programe je, ale zatiaľ je to otázka financií. 
 
p. Juraj Čapla - aké pozemky? Hovoríte o zliechovskej? 
 
p. Ostrovský - o zliechovskom chodníku, nejakých vlastníkov to bude mať. Buď sa zo strany 
úradu spraví nejaká dohoda s tými vlastníkmi, ako vecné bremeno, a chodník sa môže začať 
robiť. Je to vec peňazí. Teraz dávame žiadosti o dotácie atď. Ale ten chodník v programe je 
a kedy bude hotový, to vám nepoviem. 
 
p. Jaroslav Palček - a po ktorej strane by mal ísť? 
 
Mgr. Švehlová - môže ísť len po ľavej strane. 
 
p. Juraj Čapla - myslí si, že by tam nemal byť žiaden problém s pozemkami. 
 
p. Ostrovský - to nevieme, to treba preveriť. 
 
Ing. Kantoríková - kým dokončia tú kanalizáciu, ono sa to zdá, že to je hotové, je to zasypané. 
Ono to bude pol roka sadať, potom budú musieť vyspraviť podľa mňa v prvom rade tie cesty 
a až potom môže ísť chodník. 
 
Mgr. Švehlová - určite keď sa dokončí kanalizácia celkom, tak sa k tomu pristúpi. 
 
p. Vančík – len na margo toho, čo povedal p. Palček. Netreba vymýšľať žiadne nové veci, 
pokiaľ si pamätá, v minulom roku bolo schválené VZN, čo sa týka parkovania áut pri zimnej 
údržbe. 
 
p. Juraj Čapla - nepostrehol, kedy sa začne s tým chodníkom. 
 
p. Ostrovský - musí sa dokončiť kanalizácia, overiť vlastníctvo pozemkov a začne sa. Ale 
presný termín vám nepoviem. 
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5/ Správa hlavného kontrolóra v súlade s §18f zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 
v znení neskorších predpisov 
Hlavná kontrolórka obce Ing. Mináriková predniesla Správu č. 04/2014 z výkonu následnej 
finančnej kontroly za 1Q/2014, Záznam č. 05/2014 z výkonu kontroly za 2Q/2014, Záznam č. 
06/2014 - kontrola vybavovania žiadostí, podnetov, sťažností doručených cez podateľňu. 
 
Uznesenie č. 3/2015 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky č. 04/2014 - 
výkon následnej finančnej kontroly za 1Q/2014, Záznam č. 05/2014 o výkone následnej 
finančnej kontrole za 2Q/2014, Záznam č. 06/2014 - kontrola vybavovania žiadostí, 
podnetov, sťažností doručených cez podateľňu. 
 
6/Hlavné body rokovania 
6.1 Návrh Ing. Kantoríkovej na vyplatenie odmeny hlavnej kontrolórke za rok 2014 
Návrh na vyplatenie odmeny hlavnej kontrolórky za rok 2014 predložili poslanci OZ Ing. 
Janka Kantoríková, Ing. Jozef Ďurech, p. Dárius Kutej, p. Pavol Ostrovský a p. Katarína 
Turzová. 
 
Ing. Kantoríková - v zmysle § 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov má poslanec oprávnenie navrhnúť hlavnému kontrolórovi odmenu až 
do výšky 30% z mesačného platu hlavného kontrolóra. 
Odmena je navrhnutá za aktívny prístup k jednotlivým kontrolným akciám, za odbornú 
a metodickú pomoc zamestnancom obce a poslancom, za prácu nadčas, konzultácie 
s občanmi, kompenzácia výdavkov pri práci doma. 
 
Diskusia k bodu zverejnená v audio nahrávke na webovej stránke www.koseca.sk. 
 
Uznesenie č. 4/2015 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo 
Návrh poslankyne Ing. Janky Kantoríkovej na vyplatenie odmeny Hlavnej kontrolórke obce 
Košeca v zmysle ustanovenia § 18c. ods.5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov vo výške 30 % zo súčtu funkčných platov za obdobie od 1.1.2014 do 
31.12.2014.  
B: Schvaľuje 
Návrh poslankyne Ing. Janky Kantoríkovej na vyplatenie odmeny hlavnej kontrolórke obce 
Košeca v zmysle ustanovenia § 18c. ods.5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov vo výške 30 % zo súčtu funkčných platov za obdobie od 1.1.2014 do 
31.12.2014. Odmena bude vyplatená v mesiaci február 2015 v riadnom termíne vyplatenia 
miezd za január 2015 vo výške 1 828,80 EUR. 
Za: 5 (Ing. Ďurech, Ing. Kantoríková, p. Kutej, p. Ostrovský a p. Turzová) 
Proti: 4 (Mgr. Bajzíková, p. Kalamenová, p. Kolembus, Mgr. Švehlová) 
Zdržal sa: 0 
 
6.2 Návrh na schválenie výkonu práce hlavnej kontrolórky na doma 
Návrh na schválenie výkonu práce hlavnej kontrolórky na doma predložili poslanci OZ Ing. 
Janka Kantroríková, Ing. Jozef Ďurech, p. Dárius Kutej, p. Pavol Ostrovský a p. Katarína 
Turzová. 



5 

 

 
Ing. Kantoríková - dňa 5.1.2015 zvolilo mestské zastupiteľstvo mesta Dubnica nad Váhom p. 
Ing. Katarínu Minárikovú za hlavnú  kontrolórku mesta Dubnica nad Váhom.  
Ustanovenie § 1 ods. 4 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme 
upravuje, že na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 
sa vzťahuje Zákonník práce, ak tento zákona alebo osobitný predpis neustanovuje inak. 
Ustanovenie § 52 Zákonníka práce v z. n. p. rieši otázku a možnosť výkonu práce doma alebo 
na inom dohodnutom mieste - domácku prácu. 
Zákon č. 552/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v z. n. p., ktorým sa hlavný 
kontrolór obce pri výkone kontrolnej činnosti riadi, umožňuje odobratie dokladov ku 
kontrole mimo priestorov kontrolovaného subjektu. 
Z tohto dôvodu je predložený uvedený návrh uznesenie OZ na schválenie. 
 
Diskusia k bodu zverejnená v audio nahrávke na webovej stránke www.koseca.sk. 
 
Uznesenie č. 5/2015 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Berie na vedomie 
Zvolenie Ing. Kataríny Minárikovej do funkcie hlavnej kontrolórky mesta Dubnica nad 
Váhom. 
B: Odporúča  
Starostovi obce uzavrieť dodatok k pracovnej zmluve s hlavnou kontrolórkou na  výkon práce 
hlavnej kontrolórky pre zamestnávateľa Obec Košeca na inom dohodnutom mieste - doma, 
t.j. schvaľuje domácku prácu v zmysle ustanovenia § 52 Zákonníka práce v z.n.p. a to s 
účinnosťou od 1.2.2015. 
Za: 5 (Ing. Ďurech, Ing. Kantoríková, p. Kutej, p. Ostrovský, p. Turzová) 
Proti: 2 (p. Kalamenová, p. Kolembus) 
Zdržal sa: 2 (Mgr. Bajzíková, Mgr. Švehlová) 
 
6.3 Návrhy členov do schválených komisií OZ a náplne práce komisií 
Návrhy členov do schválených komisií obecného zastupiteľstva a náplne práce komisií 
predložili poslanci obecného zastupiteľstva. 
 
Diskusia k bodu zverejnená v audio nahrávke na webovej stránke www.koseca.sk. 
 
Uznesenie č. 6/2015 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo  
Zrušenie uznesenia č. 25/2011 zo dňa 20.1.2011, ktorý sa ustanovil počet členov komisií od 3 
do 7. 
B: Ruší 
Uznesenie č. 25/2011 zo dňa 20.1.2011, ktorým sa ustanovil počet členov komisií od 3 do 7. 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 7/2015 
OZ schvaľuje rozmedzie počtu členov komisií od 3 do 9 vrátane predsedu a tajomníka. 
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Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 8/2015 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo  
Návrh predsedu komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia p. Pavla 
Ostrovského zvoliť za členov komisie:  
Ing. Petra Rafaja 
Janku Rafajovú 
Ing. Ľubomíra Laurenčíka 
Ing. Václava Rieckeho 
Miloslava Baláža 
Máriu Palčekovú 
B: Volí:  
Ing. Petra Rafaja 
Janku Rafajovú 
Ing. Ľubomíra Laurenčíka 
Ing. Václava Rieckeho 
Miloslava Baláža 
Máriu Palčekovú 
za členov komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia. 
Za: 9 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 9/2015 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo  
Návrh predsedu komisie financií p. Radovana Kolembusa zvoliť za členov komisie: 
Ing. Viera Slimákovú 
Bc. Alena Kučmínovú 
Iveta Droppovú 
Mgr. Božena Gábelovú 
Ing. Jozef Ďurecha 
Miroslava Vančíka 
Bc. Pavla Ondrejku 
Ing. Annu Krupičkovú 
B: Volí:  
Ing. Viera Slimákovú 
Bc. Alena Kučmínovú 
Iveta Droppovú 
Mgr. Božena Gábelovú 
Ing. Jozef Ďurecha 
Miroslava Vančíka 
Bc. Pavla Ondrejku 
Ing. Annu Krupičkovú 
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za členov komisie financií. 
Za: 9 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 10/2015 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo  
Návrh predsedu komisie kultúry Mgr. Dany Bajzíkovej zvoliť za členov komisie: 
Ing. Evu Jurenovú 
Mgr. Miroslavu Švehlovú 
Mgr. Evu Didekovú 
Máriu Kalamenovú 
Zuzanu Vašicovú 
Petra Bajzíka 
Romana Galbavého 
B: Volí:  
Ing. Evu Jurenovú 
Mgr. Miroslavu Švehlovú 
Mgr. Evu Didekovú 
Máriu Kalamenovú 
Zuzanu Vašicovú 
Petra Bajzíka 
Romana Galbavého 
za členov komisie kultúry. 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 11/2015 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo  
Návrh predsedu komisie pre školstvo, mládež a šport Ing. Jozefa Ďurecha zvoliť za členov 
komisie: 
Ing. Evu Jurenovú 
Jaroslava Palčeka 
Alenu Ondričkovú 
Radovana Kolembusa 
B: Volí:  
Ing. Evu Jurenovú 
Jaroslava Palčeka 
Alenu Ondričkovú 
Radovana Kolembusa 
za členov komisie pre školstvo, mládež a šport. 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal: 0 
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Uznesenie č. 12/2015 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo  
Návrh predsedu komisie na ochranu verejného poriadku a bezpečnosti p. Dáriusa Kuteja 
zvoliť za členov komisie: 
Ing. Miroslava Košúta 
Bc. Pavla Ondrejku 
B: Volí:  
Ing. Miroslava Košúta 
Bc. Pavla Ondrejku 
za členov komisie na ochranu verejného poriadku a bezpečnosti. 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 13/2015 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo  
Návrh predsedu komisie sociálnej a ZPOZu p. Kataríny Turzovej zvoliť za členov komisie: 
Alenu Ondričkovú 
Janu Vráblikovú 
Tatianu Ďurechovú 
B: Volí:  
Alenu Ondričkovú 
Janu Vráblikovú 
Tatianu Ďurechovú 
za členov  komisie sociálnej a ZPOZu. 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 14/2015 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo  
Návrh predsedu komisie pre investície, rozvoj a verejné obstarávanie Ing. Janky Kantoríkovej 
zvoliť za členov komisie: 
Ing. Miroslava Košúta 
Ing. Ivana Jankea 
Bc. Pavla Ondrejku 
Mgr. Alenu Jáňovú 
B: Volí:  
Ing. Miroslava Košúta 
Ing. Ivana Jankea 
Bc. Pavla Ondrejku 
Mgr. Alenu Jáňovú 
za členov komisie pre investície, rozvoj a verejné obstarávanie. 
Za: 9 
Proti: 0 
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Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 15/2015 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo  
Návrh predsedu komisie na ochranu verejného záujmu p. Kataríny Turzovej zvoliť za členov 
komisie:  
Dáriusa Kuteja 
Radovana Kolembusa 
B: Volí:  
Dáriusa Kuteja 
Radovana Kolembusa 
za členov komisie na ochranu verejného záujmu. 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 16/2015 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo  
Náplň práce zriadených komisií.  
B: Určuje 
Náplň práce zriadených komisií podľa predložených návrhov, ktoré sú neoddeliteľnou  
súčasťou tohto uznesenia.  
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
6.4 Návrh plánu zasadnutí a práce OZ na rok 2015 
Návrh plánu zasadnutí a práce OZ na rok 2015 predložila zástupkyňa starostu obce Mgr. 
Miroslava Švehlová. 
 
Ing. Kantoríková - na pracovnom stretnutí sme sa rozprávali, že zasadnutia OZ budú každý 
mesiac, vzhľadom na to, že sú noví poslanci. 
 
Ing. Mináriková – poprosila upraviť v pláne prednesenie správy hlavného kontrolóra 
z 23.4.2015 na 19.2.2015, nakoľko výročná správa hlavného kontrolóra musí byť prednesená 
do 60 dní od skončenia kalendárneho roka. A zároveň sa kryjú termíny zasadnutia OZ 
s Dubnicou, a to: 23.4.2015, 24.9.2015 a 10.12.2015. 
 
Poslanci sa dohodli na zmene termínu zasadnutí OZ z 23.4.2015 na 22.4.2015, z 24.9.2015 na 
23.9.2015 a z 10.12.2015 na 9.12.2015. 
 
Uznesenie č. 17/2015 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo 
Návrh plánu zasadnutí a práce OZ na rok 2015. 
B: Schvaľuje 
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Plán zasadnutí a práce OZ na rok 2015 po úprave. 
Za: 9  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
6.5 Zmeny rozpočtu 
Zmeny rozpočtu predložila ekonómka a rozpočtárka obce Ing. Eva Podmajerská a poslanec 
OZ Ing. Jozef Ďurech. 
 
Diskusia k bodu zverejnená v audio nahrávke na webovej stránke www.koseca.sk. 
 
Uznesenie č. 18/2015 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo 
Návrh Ing. Ďurecha na úpravu rozpočtu obce Košeca schváleného uznesením OZ č. 155/2014 
dňa 11.12.2014 na položke 611000-01110-41 Tarifné platy o sumu 15 000,00 EUR. O túto 
sumu sa navyšuje prebytok bežného rozpočtu.  
B: Schvaľuje  
Návrh Ing. Ďurecha na úpravu rozpočtu obce Košeca schváleného uznesením OZ č. 155/2014 
dňa 11.12.2014 na položke 611000-01110-41 Tarifné platy o sumu 15 000,00 EUR. O túto 
sumu sa navyšuje prebytok bežného rozpočtu. Táto zmena bude zapracovaná v zmenovom 
liste č. 1. 
Za: 5 (Ing. Ďurech, Ing. Kantoríková, p. Kutej, p. Ostrovský, p. Turzová) 
Proti: 4 (Mgr. Bajzíková, p. Kalamenová, p. Kolembus, Mgr. Švehlová) 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 19/2015 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo  
Zmeny rozpočtu podľa zmenového listu č. 1. 
B: Schvaľuje 
Zmeny rozpočtu podľa zmenového listu č. 1,  ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto 
uznesenia. 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
6.6 Návrh harmonogramu kultúrnych podujatí na rok 2015 
Návrh harmonogramu kultúrnych podujatí na rok 2015 predložila poslankyňa OZ Mgr. Dana 
Bajzíková. 
 
Diskusia k bodu zverejnená v audio nahrávke na webovej stránke www.koseca.sk. 
 
Uznesenie č. 20/2015 
Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi, aby vstúpil do jednania s p. Milanom Sedláčkom 
o výške nájmu a podmienkach prevádzkových nákladov a využívania kultúrno-športového 
centra. Tarify prevádzkových nákladov stanoviť podľa druhu akcie uskutočnenej v kultúrno-
športovom centre. 
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Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 21/2015 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo 
Návrh harmonogramu kultúrnych podujatí na rok 2015. 
B: Berie na vedomie 
Harmonogram kultúrnych podujatí na rok 2015. 
 
6.7 Návrh hlavných úloh obce Košeca na rok 2015 
Návrh hlavných úloh obce Košeca na rok 2015 predložila zástupkyňa starostu obce Mgr. 
Miroslava Švehlová. 
 
Diskusia k bodu zverejnená v audio nahrávke na webovej stránke www.koseca.sk. 
 
Uznesenie č. 22/2015 
OZ schvaľuje termín pracovného stretnutia poslancov OZ na 4.2.2015 o 17.00 hod., téma: 
spracovanie podkladov na predloženie žiadosti z Ministerstva školstva SR na rozšírenie 
priestorov materskej školy. 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 23/2015 
Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úrad spracovať, vyplniť a odoslať podklady na výzvu 
Rozvojového programu Trenčianskeho samosprávneho kraja s vyplnením programu v prílohe 
č. 1 do 30.1.2015. 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 24/2015 
Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu vyzvať zhotoviteľa stavby - studňa pri malej 
zasadačke oproti obecnému úradu o odstránenie závady do 15dní, t.j. do 13.2.2015. 
Zodpovednou osobou je Mgr. Dianová a zároveň je potrebné predložiť poslancom kópiu 
zmluvy o dielo.  
Za: 9 
Proti: 
Zdržal sa: 
 
Uznesenie č. 25/2015 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo 
Návrh hlavných úloh obce Košeca na rok 2015. 
B: Berie na vedomie 
Hlavné úlohy obce Košeca na rok 2015. 
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6.8 Stanovisko k rozpracovaným investičným akciám obce 
Stanovisko k rozpracovaným investičným akciám obce predložila prednostka OcÚ Mgr. 
Zuzana Dianová. 
 
Diskusia k bodu zverejnená v audio nahrávke na webovej stránke www.koseca.sk. 
 
Uznesenie č. 26/2015 
Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu osloviť držiteľa domény koseca.sk p. Palčeka 
o prevod vlastníckych práv na obec Košeca. Termín do 19.2.2015. 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
6.9 Výzva TSK - Plán investícií na roky 2016-2018 
 
7/ Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov 
 
Diskusia k bodu zverejnená v audio nahrávke na webovej stránke www.koseca.sk. 
 
Uznesenie č. 27/2015 
Obecné zastupiteľstvo mení termín na uskutočnenie školenia schváleného uznesením č. 
156/2014 zo dňa 11.12.2014 do 31.3.2015. 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 28/2015 
Obecné zastupiteľstvo žiada obecný úrad zabezpečiť pasívny prístup pre poslancov obecného 
zastupiteľstva a hlavnej kontrolórky do modulov systému URBIS pre Podvojné účtovníctvo: 
objednávky, faktúry a zmluvy. 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
8/ Rôzne – dôležité údaje a informácie starostu a účastníkov rokovania 
 
9/ Interpelácia poslancov - diskusia 
 
Diskusia k bodu zverejnená v audio nahrávke na webovej stránke www.koseca.sk. 
 
10/ Ukončenie zasadnutia 
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončila zástupkyňa starostu obce Mgr. Miroslava 
Švehlová, ktorá poďakovala prítomným za účasť. (22:39 hod.) 
 
Zástupkyňa starostu obce: Mgr. Miroslava Švehlová Zapisovateľ: Bc. Emília Laskovičová 
 
Prednosta obce: Mgr. Zuzana Dianová 
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Overovatelia: 
 
 
 

       __________________________          ________________________ 
        Radovan Kolembus        Dárius Kutej 

 
 
V Košeci, 5.2.2015 


