
Uznesenie č. 1/2021 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca 

zo dňa 21. januára 2021 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu: 2. Schválenie programu rokovania 

 

 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 12 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

 

konštatuje, 

 

 

že zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu na pozvánke. 

 

 

 

                                

Hlasovanie:    

Za: 6 Mária Kalamenová, Radovan Kolembus, Miroslav Vančík, 

Mgr. Božena Gábelová, PaedDr. Miroslava Švehlová, Miloš 

Mucina,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 3 Jana Rýdza, Róbert Jurena, Mgr. Dana Bajzíková 

                

 

 

 

 

                                                                                                                

Mgr. Radomír Brtáň 

             starosta obce 

 

 

 V Košeci, 26.01.2021 

 

 

 

 



Uznesenie č. 2/2021 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca 

zo dňa 21. januára 2021 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu: 3. Voľba návrhovej a volebnej komisie a určenie overovateľov zápisnice 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Košeca podľa § 15 Zákona o obecnom zriadení: 

 

1. Zriaďuje 

návrhovú komisiu v zložení 

Mgr. Božena Gábelová – predseda  

Radovan Kolembus - člen 

Miroslav Vančík - člen 

 

2. Vymedzuje 

úlohy návrhovej komisie nasledovne: 

- sledovať priebeh zasadnutia a predkladať k prerokúvaným bodom programu 

a k postupu rokovania návrhy uznesení. 

 

 

                                

Hlasovanie:    

Za: 6 Mária Kalamenová, Radovan Kolembus, Miroslav Vančík, 

Mgr. Božena Gábelová, PaedDr. Miroslava Švehlová, Miloš 

Mucina,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 3 Jana Rýdza, Róbert Jurena, Mgr. Dana Bajzíková 

                

 

 

 

 

                                                                                                                

Mgr. Radomír Brtáň 

             starosta obce 

 

 

V Košeci, 26.01.2021 

 



Uznesenie č. 3/2021 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca 

zo dňa 21. januára 2021 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu: 4. Kontrola plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení 

zodpovednými pracovníkmi 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Košeca  

 

 

berie na vedomie  

 

 

kontrolu plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení zodpovednými 

pracovníkmi. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

Mgr. Radomír Brtáň 

             starosta obce 

 

 

V Košeci, 26.01.2021 

 

 

 
 

 

 

 

 



Uznesenie č. 4/2021 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca 

zo dňa 21. januára 2021 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu: 6. Správa hlavného kontrolóra obce 
 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Košeca: 

 

 

berie na vedomie 

 

 

Správu hlavného kontrolóra č. 3/2020 z Kontroly plnenia rozpočtu obce Košeca vo vybraných 

rozpočtových položkách k 30. 6. 2020. 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                                

Mgr. Radomír Brtáň 

             starosta obce 

 

 

  

 

V Košeci, 26. 01. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 5/2021 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca 

zo dňa 21. januára 2021 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu: 6. Správa hlavného kontrolóra obce 
 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Košeca: 

 

 

schvaľuje 

 

 

správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Košeca za rok 2020. 

 
 

 

                                

Hlasovanie:    

Za: 6 Mária Kalamenová, Radovan Kolembus, Miroslav Vančík, 

Mgr. Božena Gábelová, PaedDr. Miroslava Švehlová, Miloš 

Mucina,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 3 Jana Rýdza, Róbert Jurena, Mgr. Dana Bajzíková 

                

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                

Mgr. Radomír Brtáň 

             starosta obce 

 

 

  

V Košeci, 26. 01. 2021 

 

 

 

 



Uznesenie č. 6/2021 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca 

zo dňa 21. januára 2021 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu: 7.1 Zmeny rozpočtu 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca  

 

A: Prerokovalo 

 

návrh na zmeny rozpočtu podľa  zmenového listu č. 1  

 

B: Schvaľuje 

 

zmeny rozpočtu podľa zmenového listu č. 1, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto 

uznesenia. 

 

 

 

Hlasovanie:    

Za: 6 Mária Kalamenová, Radovan Kolembus, Miroslav Vančík, 

Mgr. Božena Gábelová, PaedDr. Miroslava Švehlová, Miloš 

Mucina,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 3 Jana Rýdza, Róbert Jurena, Mgr. Dana Bajzíková 

                

 

 
 

 

 

                                                                                                                

Mgr. Radomír Brtáň 

             starosta obce 

 

 

  

 

V Košeci, 26. 01. 2021 



Uznesenie č. 7/2021 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca 

zo dňa 21. januára 2021 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu: 7.2 Zhodnotenie plnenia úloh za rok 2020 a návrh hlavných úloh na rok 2021 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Košeca  

 

 

berie na vedomie 

 

 

zhodnotenie plnenia úloh za rok 2020 a návrh hlavných úloh na rok 2021. 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

Mgr. Radomír Brtáň 

             starosta obce 

 

 

 

 

 

 

V Košeci, 26. 01. 2021 

 

 

 



Uznesenie č. 8/2021 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca 

zo dňa 21. januára 2021 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu: 7.3 Ustanovenie podrobností k voľbe hlavného kontrolóra, určenie rozsahu 

výkonu funkcie a náležitosti prihlášky 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca: 

A: Prerokovalo 

návrh na vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra obce Košeca, podrobnosti 

o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra a náležitosti prihlášky a návrh určenia dĺžky 

pracovného času hlavného kontrolóra.  

B: Vyhlasuje 

v zmysle ustanovenia § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení 

neskorších predpisov deň 25. marec 2021 za deň konania voľby hlavného kontrolóra obce 

Košeca. Voľba sa uskutoční v Zasadačke obecného úradu, 1. poschodie, číslo dverí 8.   

C: Ustanovuje 

v zmysle ustanovenia § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra 

v podmienkach obce Košeca a náležitosti písomnej prihlášky.  

Požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra:  

1. Kvalifikačné predpoklady: -     ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie  

Predpoklady podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme 

v znení neskorších predpisov : -     spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu 

- bezúhonnosť  

2. Náležitosti písomnej prihlášky: 

▪ žiadosť o účasť na voľbe hlavného kontrolóra s uvedením mena, priezviska, trvalého 

bydliska, telefonického, prípadne mailového kontaktu 

▪ úradne overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 

▪ profesijný životopis 

▪ čestné vyhlásenie kandidáta, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a že 

nevykonáva funkciu uvedenú v § 18 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov, resp. že sa jej vzdá do nástupu do funkcie hlavného 

kontrolóra, 

▪ informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú 

zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov 

právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť, 

▪ písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. 

o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, 

▪ údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov v zmysle § 10 ods. 4 písm. a) 



zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov:  

a) meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo 

k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku  

b) dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu 

a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 

c) štátne občianstvo, 

d) pohlavie, 

e) meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov. 

3.  Funkčné obdobie hlavného kontrolóra začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do 

práce, týmto dňom je 08. apríl 2021. 

4. Kandidát musí odovzdať písomnú prihlášku spolu s prílohami v zalepenej obálke 

s uvedením mena, priezviska a adresy kandidáta a označením hesla „Voľba HK 2021 – 

Neotvárať“ na adresu: Obec Košeca, Hlavná 36/100, 018 64 Košeca alebo osobne do 

podateľne Obecného úradu č. dv. 2 v termíne najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby 

t.j. najneskôr do 10.03.2021 do 16:00 hod. /Rozhodujúcim je dátum doručenia písomnej 

prihlášky na obecný úrad, alebo do podateľne OcÚ/. 

D: Určuje 

v súlade s § 11 ods. 4 písm. j) a § 18a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov kratší pracovný čas hlavného kontrolóra, v rozsahu 27% 

pracovného úväzku, t.j. 10 hod./týždenne.  

 

 

Hlasovanie:    

Za: 5 Mária Kalamenová, Radovan Kolembus, Miloš Mucina, 

Mgr. Božena Gábelová, PaedDr. Miroslava Švehlová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 1 Miroslav Vančík 

Neprítomný: 3 Jana Rýdza, Róbert Jurena, Mgr. Dana Bajzíková 

                

 
 

 

 

                                                                                                                

Mgr. Radomír Brtáň 

             starosta obce 

 

 

  

 

V Košeci, 26. 01. 2021 

 



Uznesenie č. 9/2021 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca 

zo dňa 21. januára 2021 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu: 7.3 Ustanovenie podrobností k voľbe hlavného kontrolóra, určenie rozsahu 

výkonu funkcie a náležitosti prihlášky 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Košeca: 

 

A: Prerokovalo 

návrh na členov komisie na otváranie obálok s prihláškami kandidátov na funkciu hlavného 

kontrolóra a na posúdenie splnenia podmienok na výber kandidátov na funkciu hlavného 

kontrolóra a spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra.  

 

B: Zriaďuje 

komisiu na otváranie obálok s prihláškami kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra a na 

posúdenie splnenia podmienok na výber kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra v zložení:  

Mária Kalamenová,  

Mgr. Dana Bajzíková,  

Mgr. Božena Gábelová,  

Miroslav Vančík,  

Róbert Jurena,  

PaedDr. Miroslava Švehlová,  

Jana Rýdza,  

Miloš Mucina,  

Radovan Kolembus  

Komisia otvorí obálky, posúdi splnenie náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov na 

funkciu hlavného kontrolóra a vydá zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra. 

C: Schvaľuje 

spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra obce Košeca tajným hlasovaním 

 

Hlasovanie:    

Za: 6 Mária Kalamenová, Radovan Kolembus, Miroslav Vančík, 

Mgr. Božena Gábelová, PaedDr. Miroslava Švehlová, Miloš 

Mucina,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 3 Jana Rýdza, Róbert Jurena, Mgr. Dana Bajzíková 

        

                                                                                                                

Mgr. Radomír Brtáň 

             starosta obce 

V Košeci, 26.  01. 2021 



Uznesenie č. 10/2021 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca 

zo dňa 21. januára 2021 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu: 7.4 Žiadosti týkajúce sa nakladania s majetkom obce 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Košeca: 

 

A: Prerokovalo 

žiadosť p. Milana Sedláčka, trvale bytom Hlavná ulica 671/55, 018 64 Košeca, IČO: 

34 533 371, zo dňa 18.12.2020, zaevidovanú dňa 21.12.2020 pod číslom 2092/2020 vo veci 

zrušenia predkupného práva obce Košeca na pozemok a stavbu Kultúrno-športového centra 

súp. č. 670, zapísaného na LV č. 1388 z dôvodu prechodu práv a povinností zo vzťahov 

súvisiacich s prevádzkovaním podniku p. Sedláčka ako SZČO na novovzniknutú spoločnosť 

s ručením obmedzeným PS trade, s.r.o., ktorej jediným konateľom bude p. Sedláček.  

 

B: Schvaľuje 

obecné zastupiteľstvo súhlasí s prechodom práv a povinností p. Milana Sedláčka, Hlavná 

ulica 671/55, 018 64 Košeca, IČO: 34 533 371 na spoločnosť PS trade, s.r.o., so sídlom 

Hlavná ulica 671/55, 018 64 Košeca, IČO: 53 387 678. Súhlas sa týka nehnuteľností a to 

pozemku KNC 1203 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 877 m2 a budovy súp. č. 670 

športové centrum postavenej na pozemku KNC 1203, zapísané na LV č. 1388. Prechodom 

práv a povinností z p. Milana Sedláčka na spoločnosť PS trade, s.r.o. zostáva zachované 

predkupné právo na dobu neurčitú na nehnuteľnosti pozemok parc. č. KNC 1203 a budovu 

súp. č. 670 športové centrum v prospech Obce Košeca.  

 

Hlasovanie:    

Za: 6 Mária Kalamenová, Radovan Kolembus, Miroslav Vančík, 

Mgr. Božena Gábelová, PaedDr. Miroslava Švehlová, Miloš 

Mucina,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 3 Jana Rýdza, Róbert Jurena, Mgr. Dana Bajzíková 

        

 

 

 

                                                                                                                

Mgr. Radomír Brtáň 

             starosta obce 

 

 

V Košeci, 26. 01. 2020 

 



Uznesenie č. 11/2021 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca 

zo dňa 21. januára 2021 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu: 7.4 Žiadosti týkajúce sa nakladania s majetkom obce 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Košeca: 

 

A: Prerokovalo 

 

ponuku na odpredaj komunikácie p. Milana Hovorku, trvale bytom Rudnianska 893/34, 018 

64 Košeca, zaevidovanú dňa 29.10.2020 pod číslom 1781/2020 týkajúcu sa  pozemkov KNC 

1833/59 ostatné plochy o výmere 1976 m2, KNC 1833/95 ostatné plochy o výmere 103 m2, 

KNC 1833/152 o výmere 44 m2, KNC 1833/153 ostatné plochy o výmere 2 m2, KNC 

1833/154 ostatné plochy o výmere 10 m2, nachádzajúcich sa v k.ú. Košeca, zapísaných na LV 

č. 2796. Navrhovaná kúpna cena je 1 EURO.  

 

B: Schvaľuje 

 

zvolanie stretnutia za účasti poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisie výstavby, 

územného plánovania a životného prostredia so žiadateľom priamo na mieste za účelom 

obhliadky a posúdenia stavu komunikácie a návrhu ďalšieho postupu. 

 

 

Hlasovanie:    

Za: 6 Mária Kalamenová, Radovan Kolembus, Miroslav Vančík, 

Mgr. Božena Gábelová, PaedDr. Miroslava Švehlová, Miloš 

Mucina,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 3 Jana Rýdza, Róbert Jurena, Mgr. Dana Bajzíková 

        

 

 

 

 

 

                                                                                                              Mgr. Radomír Brtáň 

             starosta obce 

 

 

V Košeci, 26. 01. 2021 


