
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
Z PLÁNOVANÉHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE KOŠECA 

 

zo dňa 1. apríla 2015 
 

(101-105) 
 
Uznesenie č. 101/2015 
OZ  k o n š t a t u j e, že : 
Zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu na pozvánke so zmenou bodu 5. Ukončenie 
zasadnutia a vypustením pôvodných bodov 5 až 9 z pozvánky.  
 
Uznesenie č. 102/2015 
OZ  v o l í: 
Návrhovú komisiu v zložení: 
Predseda – Katarína Turzová 
Člen – Mária Kalamenová 
Člen – Ing. Jozef Ďurech 
 
Uznesenie č. 103/2015 
OZ  určuje 

Volebnú komisiu na voľbu hlavného kontrolóra obce Košeca v zložení:  
Dárius Kutej - člen 
Radovan Kolembus - člen 
Ing. Jozef Ďurech -  predseda 
 
Uznesenie č . 104/2015 
Obecné zastupiteľstvo:  

A: Konštatuje, že  

Voľba hlavného kontrolóra sa uskutočnila v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov. Zápisnica z verejného hlasovania tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto 

uznesenia.  

B: Volí  

V súlade s ustanoveniami § 11 ods. 4 písm. j), § 18a ods. 1 a § 18a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov do funkcie hlavného kontrolóra obce Košeca Alenu 

Dobrodejovú, trvale bytom Mikušovce 319, 018 57 Mikušovce na obdobie šiestich rokov s nástupom 

do funkcie od 7.4.2015.  

C: Určuje 

V súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. j) a § 18c ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 7.4.2015 plat hlavného kontrolóra ako súčin priemernej 

mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického 

úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, a koeficientu podľa počtu obyvateľov 

obce, ktorý činí 1,54.  Plat hlavného kontrolóra je určený vo výške 529 EUR.  

 

 

 

 

 

 



 

Uznesenie č. 105/2015 
Obecné zastupiteľstvo:  
Udeľuje súhlas v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov hlavnému kontrolóri obce Košeca Alene Dobrodejovej,  na podnikanie alebo 
vykonávanie inej zárobkovej činnosti a na členstvo v riadiacich, kontrolných alebo dozorných 
orgánoch právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.  
 
 
 
V Košeci, dňa 09.04.2015 

 
 
 
 
 
Bc. Radomír Brtáň 

                             starosta  
 
 

 

 


