ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo
dňa 11. apríla 2013 v zasadačke Obecného úradu v Košeci
Prítomní
Mgr. Miroslava Švehlová, poslankyňa

Katarína Turzová, poslankyňa

Ing. Janka Kantoríková, poslankyňa

Mária Kalamenová, poslankyňa

Mgr. Júlia Palčeková, poslankyňa

Jozef Surový, poslanec

Bc. Pavol Ondrejka, poslanec

Mgr. Helena Popovičová, poslankyňa

Mgr. Jaroslava Pajgerová, poslankyňa

Mgr. Zuzana Dianová, prednostka

Ing. Katarína Mináriková, HK
Hostia
Viď prezenčná listina

ROKOVANIE
1/ Otvorenie
Otvorenie dnešného riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vykonal starosta obce p.
Radomír Brtáň a privítal hostí. Konštatoval, že z celkového počtu 9 poslancov je prítomných
9 poslancov a preto uznal dnešné zasadnutie OZ za uznášaniaschopné.
2/ Schválenie programu rokovania
Starosta sa spýtal poslancov, či sú z ich stany pripomienky k programu, ktorý bol uvedený na
pozvánke.
Uznesenie č. 41/2013
OZ k o n š t a t u j e, že :
Zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu na pozvánke.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3/ Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Starosta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie, ktorá prednesie návrh na uznesenie
z dnešného zasadnutia:
Mgr. Jaroslava Pajgerová - predseda
Jozef Surový - člen
Mgr. Helena Popovičová - člen
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Uznesenie č. 42/2013
OZ v o l í:
Mgr. Jaroslava Pajgerová - predseda
Jozef Surový - člen
Mgr. Helena Popovičová - člen
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Za overovateľov zápisnice boli určení :
1/ Katarína Turzová
2/ Mgr. Júlia Palčeková
Písaním zápisnice poveril: Andreu Behanovú
4/ Hlavné body rokovania
4.1 Prerokovanie žiadosti Dobrovoľného hasičského zboru
DHZ obce Košeca požiadal OZ o schválenie určenia sídla občianskeho združenia, ktoré chcú
založiť na budovu Hasičskej zbrojnice. Starosta privítal predsedu DHZ p. Pavla Bugalu
a Ľudovíta Čepelu a otvoril diskusiu k tejto žiadosti. Starosta oboznámil prítomných
o zákonnej povinnosti mať zriadený obecný dobrovoľný hasičský zbor. Toto momentálne
spĺňame, organizácia funguje takto dlhé roky a je financovaná z rozpočtu obce.
Ing. Kantoríková – po obci sa šíria reči o tom, že chce obec predať budovu hasičskej
zbrojnice. Myšlienka na odpredaj počas pôsobenia tohto OZ padla avšak vždy len v širších
súvislostiach a vo víziách a predstavách ako nakladať s majetkom obce, ako ho ďalej využívať,
ktorý je pre obec efektívny a ktorý nie. OZ si kládlo otázku ohľadom ďalšieho využívania
a potrieb všetkých obecných budov. Nikdy však nebolo povedané, že zbrojnicu ideme predať.
Dnes je v bode rokovania schvaľovanie podmienok odpredaja budovy kultúrneho domu,
ktorého odpredaj bude podmienený jeho rekonštrukciou a následným umožnením jeho
využívania aj na obecné účely. V prípade odpredaja budovy Domu kultúry bude budova
požiarnej zbrojnice využívaná častejšie využívaná organizáciami v obci a bude potrebná jej
rekonštrukcia. Starosta poďakoval za príspevok, potvrdil, že nie je schválené žiadne
uznesenie týkajúce sa akejkoľvek aktivity týkajúcej sa predaja budovy hasičskej zbrojnice.
Ing. Kantoríková - požiadala, aby bolo ďalej tlmočené aká je reálna situácia. OZ budovu HZ
neplánuje odpredať a vysťahovať hasičov do tehelne. Rada by sa zúčastnila ich najbližšej
schôdze.
p. Bugala – čo sa týka užívania budovy organizáciami, už sa dohodli s muzikantami, ktorí
budú v budove HZ skúšať ak sa budova DK odpredá, môžu tam mať schôdze rôzne
organizácie. Budovu je však potrebné upraviť a zariadiť tak, aby mohla byť na tento účel
plnohodnotne využívaná. Na ich výročnej schôdzi sa starosta vyjadril, že je o túto budovu
záujem. Niekto z prítomných si to mohol vysvetliť tak, že je v pláne ju predať.
Ing. Kantoríková – pri debatách o využívaní budov bol spomenutý aj predaj budovy obecného
úradu. Úvah je mnoho, to však neznamená, že sa to hneď bude realizovať. V budove
zbrojnice robila inventúru, vie v akom stave táto budova je. Bude trvať na tom, aby sa
budova HZ zrekonštruovala komplexnejšie ak budú financie z odpredaja DK alebo z predaja
pozemkov. P. Bugala – na budove sú v havarijnom stave najmä okná.
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Ing. Mináriková, HK – dnes sme v ilavskej kancelárii DPO komunikovali s pani Máriou
Hradňanskou (okresná riaditeľka DPO SR Ilava). Oboznámila prítomných o zistených
skutočnostiach. Obec nad 500 obyvateľov má povinnosť riešiť požiarnu ochranu na úrovni
celoslovenskej organizácie DPO, ktorá je občianskym združením. DHZ Košeca je momentálne
organizačnou zložkou tohto celoslovenského zastrešenia a má povinnosť dodržiavať ich
stanovy a ciele. DHZ Košeca môže požiadať priamo túto organizáciu o pridelenie IČO. Do
dvoch týždňom im IČO pridelia a budú môcť žiadať o 2% z daní či venovať sa inej
podnikateľskej činnosti. Ak obecný DHZ zriadi samostatné občianske združenie nebudú
spadať pod Dobrovoľnú požiarnu ochranu SR. V takomto prípade by obec musela požiarnu
ochranu zabezpečiť zmluvne s iným DHZ z okolia, avšak len s takým, ktorý je pod
celoslovenskou DPO. Založenie nového občianskeho združenia nerieši zákonnú povinnosť
požiarnej ochrany pre obec a tak nevidí dôvod vyjadrovať sa k určeniu miesta podnikania.
Starosta poďakoval za stanovisko a aktívny záujem o túto problematiku.
P. Čepela – v návrhu stanov, ktorý dal na predchádzajúcom OZ je v nich uvedené, že
novovzniknuté občianske združenie bude základným a výkonným celoslovenskej DPO.
Nechcú vytvoriť súkromný spolok a hrať sa na hasičov, vždy budú pod DPO. Chcú však čo
najväčšiu samostatnosť v majetko-právnych veciach. V niektorých obciach sa stalo to, že
v majetku DHZ bolo zariadenie, ktoré okresný výbor DPO usúdil, že je potrebnejšie v inej obci
a bolo im odobrané a pridelené inam. Tvrdenia, že to tak nebude sú len sľuby a v budúcnosti
to nemusí byť pravda. Chcú sa týmto chrániť a nechcú vytvárať majetok, ktorý môže DPO
presunúť niekam. V stanovách majú uvedené, že ak by novovzniknuté združenie zaniklo,
majetok bude odovzdaný obci.
Ing. Mináriková – DHZ Košeca momentálne je základným a výkonným článkom DPO SR. Nie
je pravda, že nie sú nikde organizovaný, tak ako tvrdil p. Čepela. DPO SR má organizačnú
štruktúru do ktorej spadajú všetky DHZ, členské preukazy im vydáva DPO SR. Návrh stanov,
ktoré predložil sú kópiou stanov DPO SR, ktoré funguje ako občianske združenie v spolupráci
s ministerstvom vnútra SR a tieto stanovy majú schválené celoplošne a riadiť sa nimi majú
všetky DHZ. O pridelenie IČO môžu požiadať priamo DPO SR a bude im pridelené. Na
majetok im nemôžu siahnuť oni ani obec, obec má dosah len na svoj majetok, pretože
momentálne sú obecnou organizáciou, ktorá využíva obecný majetok a je napojená na
obecný rozpočet. Obec má svoj majetok zinventarizovaný. Ak nadobudnú svoj majetok zo
svojich vlastných prostriedkov bude to ich majetok. Príjmy z aktivít, ktoré plánujú
organizovať budú musieť zdaňovať, nič im v tom nebráni. Nechápe, zmysel v internom
schvaľovaní vlastných zásad a zakladaní nového OZ, keď všetko majú. P. Čepela – ale nie je to
zakázané. Ing. Mináriková – k tomu ale nepotrebujú miesto podnikania. K prideleniu IČO
nepotrebujú súhlas OZ. Obec nikomu nemôže a ani nechce zakázať založiť občianske
združenie. Nemôžeme ani zabrániť členom súčasného DHZ, aby sa stali členmi nového.
Nemôžu však od obce chcieť aby dávala súhlas na nakladanie s majetkom a súhlas s miestom
podnikania, a podporovala vznik nového združenia, keď potrebuje mať svoje n úrovni DPO
SR, aby dodržiavala zákonnú povinnosť. Ak však vznikne nové občianske združenie obec
s ním nebude môcť zmluvne riešiť svoju povinnosť mať dobrovoľnú hasičskú ochranu pod
DPO. DHZ Košeca je základnou a výkonnou jednotkou DPO SR. Na pridelenie IČO je potrebné
zaslať žiadosť a do dvoch týždňov ho majú pridelené. Nepotrebujú k tomu súhlas obecného
zastupiteľstva. Ak si vytvoria vlastné občianske združenie nebudú patriť pod DPO SR, tak to
nefunguje. DPO SR má svoje zložky po celom Slovensku. Kvôli tomu sa dnes stretli aj s pani
prednostkou s pani Hradňanskou, aby sa utvrdili v tom, že princípy DPO SR chápu správne
a nevidia v založení novej organizácie žiadny zmysel.
Starosta – tak ako povedala pani kontrolórka, obec nemôže a ani nechce brániť vzniku
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nového OZ. Bolo dostatočne vysvetlené, že OZ sa v podstate ani nemá k čomu vyjadrovať,
pretože žiadosť je v podstate bezpredmetná, nakoľko súčasné DHZ je evidované pod DPO SR,
ktoré môžu požiadať o pridelenie IČO. Osamostatnenie nie je problémom.
Ing. Mináriková – ak chcú založiť vlastné združenie, ich jedinou možnosťou je registrácia cez
Ministerstvo vnútra SR. V tom prípade už ale nebudú patriť pod DPO SR. Spýtala sa, ako si
predstavujú spoluprácu s obcou, pretože v takomto prípade si obec bude musieť zabezpečiť
požiarnu ochranu s DHZ, ktoré patrí pod DPO SR. P. Čepela súhlasil, že s novým obč.
združením to nebude možné.
Bc. Ondrejka – problémom DHZ je, že za dva a pol roka, čo sú tam, tak predseda DHZ
obecnému zastupiteľstvu ani raz nepredložil správu o jeho činnosti. Dva krát tu bol ich člen,
ktorý predniesol požiadavku na nákup hadíc a uniforiem. Podľa jeho názoru je ako predseda
nečinný a to je základným problémom. IČO im môže byť pridelené, na základe neho môžu
podnikať. Nechápe, prečo chcú schváliť samostatné združenie, nevidí v tom zmysel. P. Čepela
– chcú sa aktívne podieľať na zabezpečovaní prostriedkov na vlastné fungovanie a získavať a
rozširovať majetok DHZ. Ing. Mináriková – nikto im v tom nebráni. P. Čepela – musia ošetriť
to, aby v budúcnosti o tento majetok neprišli. Bc. Ondrejka – FK Košeca funguje ako
samostatné dobrovoľné združenie. Spravujú majetok obce aj svoj vlastný. Nie je v tom žiadny
problém. P. Čepela sa spýtal, čo v prípade ak nadobudnú vlastný majetok a DHZ zanikne,
komu majetok pripadne. Ing. Mináriková – momentálne užívajú obecný majetok a využívajú
obecné zdroje. Do tejto miery sú z obce kontrolovateľný. Ak nadobudnú vlastné, na tie obec
nebude mať dosah a ani ho nebude kontrolovať. Ich vlastný majetok im zostane, obci sa
v prípade ich zániku vráti len ten majetok, ktorý mal DHZ v správe.
Starosta – všetko čo chcú robiť a prečo chcú založiť nové občianske združenie je možné i bez
toho. Požiadaním o pridelenie IČO od DPO SR budú môcť podnikať aktivity a všetci
v zastupiteľstve budú len radi. Nie je pravdou, že sa obec nestarala o DHZ, zastal si všetkých
terajších aj predchádzajúcich poslancov. Problém načrtol p. Ondrejka, obecné zastupiteľstvo
nikdy nedostalo požiadavku, ktorú by malo finančne riešiť. Je potrebná iniciatíva. Obec
zakúpila súťažnú mašinu na základe záujmu zo strany mladých hasičov. OZ má záujem riešiť
veci, pokiaľ o nich vie. Bude rád, ak to bude takto fungovať.
Ing. Kantoríková – v prvom rade treba skontrolovať všetky právne náležitosti, či ich máme
správne ošetrené a nastavené. V druhom rade je potrebná rekonštrukcia budovy HZ. Verí
tomu, že vôľa v prípade dostatočných prostriedkov bude. V treťom rade je zo strany OZ vôľa
podporovať a financovať činnosť DHZ. Je však potrebná aktívna obojstranná komunikácia.
p. Čepela – všetky ich aktivity smerujú k tomu, aby sa urobila hrubá čiara a začal DHZ
fungovať tak ako má. Nie len plniť zákonnú povinnosť, ale snažiť sa robiť aj ďalšie aktivity.
Ing. Kantoríková s tým súhlasí. P. Surový – navrhol zvolať členskú schôdzu a pozvať na ňu
pani kontrolórku, aby im všetkým vysvetlila to čo bolo povedané dnes a pochopia, že je
zbytočné zakladať nové združenie. Mgr. Palčeková – v prípade, že založia nové zruženie bude
obec musieť riešiť zákonnú povinnosť s úplne inými ľuďmi a obci bude toto združenie na nič,
keďže s ním nebude môcť spolupracovať. P. Bugala zvolá členskú schôdzu na ktorú pozve aj
zástupcov z okresného výboru DPO starostu a poslancov. Na tejto schôdzi sa dohodnú akým
spôsobom budú ďalej fungovať.
Uznesenie č. 43/2013
OZ
a) berie na vedomie žiadosť Prípravného výboru pre registráciu občianskeho združenia
„Dobrovoľný hasičský zbor Košeca“ zaevidovanú pod číslom 1226/2012,
b) prerokovalo žiadosť Prípravného výboru pre registráciu občianskeho združenia
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„Dobrovoľný hasičský zbor Košeca“ zaevidovanú pod číslom 1226/2012,
c) odporúča zvolať mimoriadnu členskú schôdzu DHZ Košeca za účasti poslancov OZ
a starostu obce Košeca.
Termín: do 10. mája 2013
Zodpovedný: Pavol Bugala, predseda DHZ Košeca
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
4.2 Schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku vo
vlastníctve obce Košeca
Starosta – návrh podmienok pripravený na základe pracovného stretnutia bol poslancom
zaslaný mailom. Ich obsah je pred zverejnením neverejný. Spýtal sa, či sú k danému návrhu
pripomienky. Ak áno bude potrebné schváliť túto časť rokovania za neverejnú.
Uznesenie č. 44/2013
OZ schvaľuje, že diskusia k príprave súťažných podkladov obchodnej verejnej súťaže č.
1/2013 bude v časti neverejná od 18.15 do 18.45 v zmysle ustanovenia článku 6a, bodu 5.
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Košeca. Následné schvaľovanie uznesenia
od 18.45 bude verejné.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Prítomní hostia opustili rokovaciu sálu. Starosta odovzdal slovo poslancom a požiadal o ich
pripomienky k jednotlivým bodom návrhu obchodnej verejnej súťaže.
Prednostka obce Mgr. Dianová informovala o pripomienkach, ktoré k OVS č. 1/2013
poslancom zasielala ona. Upozornila na možné riziká pri stanovenej zmluvnej pokute vo
výške 50.000,- €. Preštudovala množstvo judikátov s podobným obsahom. Navrhla i prípadné
skrátenie dĺžky podmieneného využívania. Ďalej navrhla zmluvnú pokutu za nájom obci vo
výške 15,- € za hodinu. Vychádzala z relatívnej ceny nájmu v našom okolí. Na základe týchto
informácií navrhol Bc. Ondrejka rozrátať zmluvnú pokutu alikvotne rozdelením predajnej
ceny na počet rokov. Ing. Kantoríková – ak bude problém, nech to potom súd rieši.
Prednostka informovala poslancov o tom, ako by prechádzali zmluvné záväzky na ďalšie
osoby v prípade odkúpenia majetku fyzickou a právnickou osobou. Bc. Ondrejka navrhol
alikvotne krátenie zmluvnej pokuty na 3 roky. Poslanci prediskutovali a zhodli sa na krátení
zmluvnej pokuty za každý začatý rok porušenia záväzku využívania objektu vo výške 2.800,€. Poslanci následne znížili navrhovanú výšku pokuty za omeškanie kolaudácie stavby zo
7.000,- € na 3.000,- € za každý mesiac omeškania kolaudácie a zrušili možnosť predložený
návrh meniť, dopĺňať ani odvolať. Prednostka ďalej vysvetlila kritériá navrhnuté v bode 5.1.
Poslanci s jej návrhom súhlasili. Bc. Ondrejka navrhol do uznesenia doplniť bod 5.4
obchodných podmienok, ktorý považuje za rovnako dôležitý ako ostatné v uznesení
uvedené.
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Uznesenie č. 45/2013
Obecné zastupiteľstvo:
Schvaľuje:
A:
- pre prípad určenia podmienok obchodnej verejnej súťaže č. 1/2013 na odpredaj budovy súp. č.
670 s príslušenstvom postavenej na pozemku parc. č. KNC 1203 a pozemok parc. č. KNC 1203
zastavané plochy a nádvoria o výmere 880 m2, nachádzajúce sa v k.ú. Košeca, zapísané na
Správe katastra Ilava, na LV č.1 odchylnú úpravu ako je uvedená v čl. 6a Obchodná verejná
súťaž, Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Košeca. Odchylná úprava sa týka
bodov 2, 9 a 18 čl. 6a Obchodná verejná súťaž Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
obce Košeca.

B:
- podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 1/2013 na odpredaj nehnuteľností a to:
 budova súp. č. 670 – Kultúrny dom, postavená na pozemku parc. č. KNC 1203 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 880 m 2 s príslušenstvom, ktoré tvorí plot, kopaná studňa, vodovodná
prípojka, NN prípojka vzdušná, spevnené betónové plochy, plynovodná prípojka, kanalizačná
prípojka a septik.
 pozemok parc. č. KNC 1203 zastavané plochy a nádvoria o výmere 880 m2 nachádzajúcich sa
v k.ú. Košeca, zapísaných na Správe katastra Ilava na LV č. 1. Okrem všeobecných podmienok
stanovených zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom obce Košeca, boli stanovené ďalšie podmienky určené
vyhlasovateľom súťaže Obcou Košeca a to:
 Účastník súťaže je v návrhu a následne v kúpnej zmluve povinný sa zaviazať, že nehnuteľnosť
bude slúžiť po dobu 20 rokov len ako kultúrno – športové centrum. V prípade porušenia
tohto záväzku účastník súťaže súhlasí, že v kúpnej zmluve bude určená zmluvná pokuta vo
výške 2 800 € za každý začatý rok porušenia tohto záväzku.
 Účastník súťaže sa v návrhu a následne v kúpnej zmluve zaväzuje, že bude po dobu 10 rokov
poskytovať bezplatný prenájom priestorov pre obec v rozsahu 300 hodín ročne na základe
každoročne vopred odsúhlaseného plánu konania akcií. V prípade porušenia tohto záväzku
t.j. neposkytnutia priestorov dohodnutého prenájmu účastník súťaže súhlasí, že v kúpnej
zmluve bude určená zmluvná pokuta vo výške 15 EUR za hodinu.
 Účastník súťaže sa zaväzuje začať s realizáciou výstavby podľa návrhu, ktorý predloží do
obchodnej verejnej súťaže t.j. požiadať o vydanie stavebného povolenia na realizáciu
výstavby v termíne najneskôr do 2 mesiacov odo dňa právoplatného rozhodnutia o povolení
vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. V prípade, ak účastník súťaže tento
záväzok nedodrží, má vyhlasovateľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 Účastník súťaže sa zaväzuje ukončiť kolaudáciu stavebného objektu v lehote do 9 mesiacov
od právoplatnosti stavebného povolenia. Ukončením kolaudácie sa rozumie vydanie
právoplatného kolaudačného rozhodnutia. V prípade porušenia tohto záväzku bude v kúpnej
zmluve dohodnutá zmluvná pokuta vo výške 3 000 EUR za každý začatý mesiac omeškania
kolaudácie stavebného objektu.
 Účastník súťaže zloží na účet Obce Košeca č. 3000323-372/0200 vedený vo VÚB Bratislava
a.s., finančnú zábezpeku vo výške 16 800 € (slovom: šestnásť tisíc osemsto EUR) tak, aby táto
bola pripísaná na účet vyhlasovateľa najneskôr do 14:00 hod. dňa 2.5. 2013. Na príkaze k
úhrade musí byť uvedený účel platby a kto platbu realizoval (finančná zábezpeka na predaj
nehnuteľnosti vo verejnej súťaži, firma – meno a priezvisko). Finančná zábezpeka, ktorá
nebude pripísaná na účet vyhlasovateľa v stanovenej lehote sa považuje za neuhradenú!
Kópia dokladu o zaplatení finančnej zábezpeky je prílohou súťažného návrhu.
 Zložená finančná zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže v prípade, ak úspešný
účastník súťaže neuzavrie kúpnu zmluvu v lehote do 5 pracovných dní odo dňa jej schválenia
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Obecným zastupiteľstvom, alebo neuhradí zvyšnú časť kúpnej ceny po odpočítaní finančnej
zábezpeky v lehote do 5 pracovných dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy.
 Pre prípad, ak sa účastník súťaže rozhodne predmet súťaže ponúknuť na predaj, alebo
akokoľvek inak scudziť, účastník súťaže súhlasí s tým, že v kúpnej zmluve bude dohodnuté
predkupného právo ako vecné právo v prospech Obce Košeca a to za nasledovnú cenu:
pozemok za cenu vyčíslenú podľa znaleckého posudku č. 22/2013, zo dňa 20.3.2013,
vyhotovený znalcom Ing. Martou Galbavou, Košecké Podhradie a stavbu zriadenú na tomto
pozemku za cenu, ktorá bude určená znaleckým posudkom, ktorý pre účel prevodu zabezpečí
Obec Košeca.
 Vyhlasovateľ si vyhradzuje v súlade s § 283 Obchodného zákonníka právo:
o odmietnuť všetky predložené návrhy,
o predĺžiť lehotu na predkladanie návrhov
o uznesením Obecného zastupiteľstva súťaž zrušiť a meniť už uverejnené podmienky
súťaže. Zmena podmienok súťaže, príp. zrušenie súťaže sa vykoná spôsobom
a prostriedkami tak, ako bola vyhlásená.
Celý text podmienok obchodnej verejnej súťaže č. 1/2013 s prílohou č. 1 je neoddeliteľnou
súčasťou tohto uznesenia.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Starosta požiadal o schválenie termínu nasledovného OZ.
Uznesenie č. 46/2013
OZ schvaľuje termín nasledujúceho OZ na deň 2.máj 2013 o 17. hod. neverejná časť
otváranie obálok a o 18.30 hod. verejná časť OZ.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
5/ Ukončenie zasadnutia
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Radomír Brtáň, ktorý poďakoval
prítomným za účasť. (19:00 hod.)
Starosta obce: Radomír Brtáň

Zapisovateľ: Andrea Behanová

Prednosta obce: Mgr. Zuzana Dianová
Overovatelia:

__________________________
Mgr. Júlia Palčeková

________________________
Katarína Turzová

V Košeci, 16. 04. 2013
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