UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
z pokračovania rokovania zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré bolo
prerušené dňa 26.3.2015
zo dňa 01. apríla 2015
(106-117)
Uznesenie č. 106/2015
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
V zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ukončenie podnikateľskej činnosti obce
Košeca z dôvodu vykázanej straty k 30.9.2014.
B: Súhlasí
S ukončením podnikateľskej činnosti obce Košeca v nadväznosti na § 28 ods. 3 zákona č. 523/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Uznesenie č. 107/2015
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo:
Potrebu prípravy plánu aktivít na začatie a realizáciu procesu rekonštrukcie a výstavby nových
miestnych komunikácií v obci.
B: Schvaľuje
Návrh poslancov Dáriusa Kuteja, Pavla Ostrovského, Ing. Jozefa Ďurecha, Ing. Janky Kantoríkovej a
Kataríny Turzovej
B1: aby komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia zabezpečovala stavebný
dozor prípravy a realizácie rekonštrukcie a výstavby nových miestnych komunikácií v obci.
B2: aby celý proces prípravy a realizácie rekonštrukcie a výstavby nových miestnych komunikácií
v obci podliehal odsúhlaseniu obecným zastupiteľstvom.
C: Odporúča:
C1: starostovi obce Košeca uzatvoriť s členom komisie výstavby, územného plánovania a životného
prostredia Ing. Laurenčíkom príkaznú zmluvu za účelom toho, aby Ing. Laurenčík zabezpečoval
stavebný dozor v procese prípravy a realizácie rekonštrukcie a výstavby miestnych komunikácií
v obci.
C2: starostovi obce v spolupráci s príslušnou komisiou a stavebným dozorom pripraviť proces
realizácie rekonštrukcie a výstavby nových miestnych komunikácií v obci a časový harmonogram +
finančný odhad investícií.
Termín: do 15.04.2015
Uznesenie č. 108/2015
Obecné zastupiteľstvo
Prerokovalo:
Na základe požiadaviek občanov dotknutej ulice nutnosť riešenia problému ulice Za parkom –
odvodnenie miestnej komunikácie.
Schvaľuje:
Použitie prostriedkov z bežného rozpočtu obce – z položky údržba miestnych komunikácií na
vyčistenie odvodňovacieho žľabu ulice Za parkom v časti od osvetovej besedy smerom k hlavnej ceste
po jestvujúci žľab.
Termín: do 30.04.2015

Uznesenie č. 109/2015
Obecné zastupiteľstvo
Súhlasí:
S dobrovoľníckym prispením aktívnych občanov Nozdrovíc, v spolupráci s DHZ a Obecným úradom,
vykonať čistiace práce na jestvujúcom odvodňovacom žľabe ulice Za parkom.
Uznesenie č. 110/2015
Obecné zastupiteľstvo
Odporúča:
po vzájomnej dohode s dotknutým vlastníkom/vlastníkmi parcely/parciel ulice Za parkom na
vykonanie výkopových prác za účelom odvedenia pozemnej vody mimo zastavané územie.
Schvaľuje:
Použiť na túto aktivitu použitie finančných prostriedkov z bežného rozpočtu obce na údržbu
komunikácií v max. výške 1 000,- EUR bez DPH.
Uznesenie č. 111/2015
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo:
Stanovisko Komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia zo dňa 12.2.2015 –
výstavba chodníka po Zliechovskej ceste.
B: Odporúča:
B1: Starostovi obce zistiť vlastníkov pozemkov po Zliechovskej ceste v smere na Zliechov po ľavej
strane po cestný most na ceste III. triedy.
B2: Vyžiadať písomný súhlas od vlastníkov dotknutých pozemkov v súvislosti so zámerom realizácie
výstavby chodníka.
Termín: do 31.05.2015
Uznesenie č. 112/2015
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo:
Z dôvodu realizácie prác na výstavbu vodovodu a kanalizácie i budúcich realizácií opravy a výstavby
miestnych komunikácií potrebu určiť vhodné obecné pozemky ako dočasné skládky na uloženie
stavebného materiálu a zeminy.
B: Odporúča:
Komisii výstavby, územného plánovania a životného prostredia a starostovi obce navrhnúť a predložiť
Obecnému zastupiteľstvu na schválenie vhodné obecné pozemky ako dočasné skládky na uloženie
stavebného materiálu a zeminy.
Uznesenie č. 113/2015
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Odstránenie celého tehlového komína v areáli bývalej tehelne verejným obstarávaním.
B: Neschvaľuje
Návrh poslancov Dáriusa Kuteja, Pavla Ostrovského, Ing. Jozefa Ďurecha, Ing. Janky Kantoríkovej
a Kataríny Turzovej na odstránenie celého tehlového komína v areáli bývalej tehelne verejným
obstarávaním.
C: Odporúča
Starostovi obce Košeca v termíne do 31.05.2015 začať v predmetnej veci konať. Na zrýchlenie
postupu ako aj samotnej realizácie zasielam v prílohe postup akým smerom sa uberať.

Uznesenie č. 114/2015
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Odstránenie časti tehlového komína v areáli bývalej tehelne.
B: Schvaľuje
Odstránenie časti tehlového komína v areáli bývalej tehelne v rozsahu ohrozujúcom bezpečnosť t.j.
vrchnú časť komína.
Uznesenie č. 115/2015
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Vypracovanie rozboru materiálu nachádzajúceho sa v stavbe komína v areáli tehelne z dôvodu
určenia miery nebezpečnosti v rámci schválenej výdavkovej položky štúdie, expertízy, posudky,
ekonomická klasifikácia 637011.
Uznesenie č. 116/2015
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Umiestnenie multifunkčného ihriska v prípade úspechu žiadosti do areálu školy.
Uznesenie č. 117/2015
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Zmenu termínu zasadnutia OZ z 22. 4. 2015 na 7. 5. 2015 o 17:30 hod. Zasadnutie sa uskutoční
v Nozdroviciach v Osvetovej besede.

V Košeci, dňa 09.04.2015

Bc. Radomír Brtáň
starosta

