
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
ZO SLÁVNOSTNÉHO USTANOVUJÚCEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE KOŠECA 
 

zo dňa 11. decembra 2014 
 

(124 - 166) 
 
Uznesenie č. 124/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
A:  Berie na vedomie:  
Informáciu predsedu miestnej volebnej komisie o výsledku voľby starostu obce Košeca 
a výsledku volieb obecného zastupiteľstva obce Košeca, ktoré sa uskutočnili dňa 15. 
novembra 2014.  
B: Konštatuje, že: 
1. novozvolený starosta obce Bc. Radomír Brtáň zložil zákonom predpísaný sľub starostu 
obce 
2. novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva:   
 
 Mgr. Dana Bajzíková 

Ing. Jozef Ďurech 
 Mária Kalamenová 
 Ing. Janka Kantoríková 
 Radovan Kolembus 

Dárius Kutej 
 Pavol Ostrovský 

Mgr. Miroslava Švehlová 
Katarína Turzová 

 
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 
 
Uznesenie č. 125/2014 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie príhovor novozvoleného starostu obce. 
 
Uznesenie č. 126/2014 
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že ustanovujúce zasadnutie bude zasadať podľa programu 
uvedeného na pozvánke v časti I. časť body 2 až 9 a s úpravou bodu 7. 
 
Uznesenie č. 127/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:  
Mandátovú komisiu v zložení: 

- predseda Mgr. Dana Bajzíková 

- člen Ing. Jozef Ďurech 

- člen Dárius Kutej 

 
Návrhovú komisiu v zložení: 

- predseda Ing. Janka Kantoríková 



- člen Radovan Kolembus 

- člen Katarína Turzová 

 
Volebnú komisiu v zložení:  

- predseda Pavol Ostrovský 

- člen Mária Kalamenová 

- člen Mgr. Miroslava Švehlová 

 
Uznesenie č. 128/2014 
Mandátová komisia konštatuje, že novozvolený starosta obce a novozvolení poslanci 
obecného zastupiteľstva zložili a podpisom potvrdili zákonom predpísaný sľub.  
 
Uznesenie č. 129/2014 
Obecné zastupiteľstvo poveruje poslanca Ing. Jozefa Ďurecha zvolávaním a vedením 
zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia 
veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov. 
 
Uznesenie č. 130/2014 
Starosta obce poveruje poslankyňu Mgr. Miroslavu Švehlovú zastupovaním starostu obce 
Košeca v zmysle ustanovenia § 13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov. 
 
Uznesenie č. 131/2014 
Obecné zastupiteľstvo určuje:  

a) za sobášiacich poslancov pre volebné obdobie rokov 2014-2018 poslancov:  

Mgr. Miroslavu Švehlovú 
Katarínu Turzovú 

b) sobášnu miestnosť ako miesto konania sobášnych obradov, a to zasadačku obecného 

úradu, nachádzajúcu sa na prvom poschodí Obecného úradu. Sobáše vykonávajú 

sobášiaci, matrikárka a členovia ZPOZ. 

c) sobášne dni na piatok a sobotu. 

 
Uznesenie č. 132/2014 
Obecné zastupiteľstvo ruší Uznesenie č. 3/2010 zo dňa 16.12.2010, ktorým boli za 
sobášiacich určené poslankyne Mgr. Miroslava Švehlová a Mgr. Jaroslava Pajgerová. 
 
Uznesenie č. 133/2014 
Obecné zastupiteľstva 
A: Prerokovalo  
Návrh na zriadenie stálej Komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia. 
B: Zriaďuje 
Komisiu výstavby, územného plánovania a životného prostredia. 
 
 
 



Uznesenie č. 134/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo  
Návrh na zriadenie stálej Komisie financií. 
B: Zriaďuje 
Komisiu financií. 
 
Uznesenie č. 135/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo  
Návrh na zriadenie stálej Komisie kultúry. 
B: Zriaďuje 
Komisiu kultúry. 
 
Uznesenie č. 136/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo  
Návrh na zriadenie stálej Komisie pre školstvo, mládež a šport. 
B: Zriaďuje 
Komisiu pre školstvo, mládež a šport. 
 
Uznesenie č. 137/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo  
Návrh na zriadenie stálej Komisie na ochranu verejného poriadku a bezpečnosti. 
B: Zriaďuje 
Komisiu na ochranu verejného poriadku a bezpečnosti. 
 
Uznesenie č. 138/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo  
Návrh na zriadenie stálej Komisie sociálnej a ZPOZu. 
B: Zriaďuje 
Komisiu sociálnu a ZPOZu. 
 
Uznesenie č. 139/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo  
Návrh na zriadenie stálej Komisie pre investície, rozvoj a verejné obstarávanie. 
B: Zriaďuje 
Komisiu pre investície, rozvoj a verejné obstarávanie. 
 
Uznesenie č. 140/2014 
Obecné zastupiteľstvo zriaďuje Komisiu na ochranu verejného záujmu v zmysle čl. 7 ods. 5 
zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov. 
 



Uznesenie č. 141/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo  
Prerokovalo návrh zvoliť za predsedu komisie výstavby, územného plánovania a životného 
prostredia p. Pavla Ostrovského. 
B: Volí 
p. Pavla Ostrovského za predsedu komisie výstavby, územného plánovania a životného 
prostredia. 
 
Uznesenie č. 142/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo  
Prerokovalo návrh zvoliť za predsedu komisie financií p. Radovana Kolembusa. 
B: Volí  
p. Radovana Kolembusa za predsedu komisie financií. 
 
Uznesenie č. 143/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo  
Prerokovalo návrh zvoliť za predsedu komisie kultúry Mgr. Dana Bajzíkovú. 
B: Volí  
Mgr. Danu Bajzíkovú za predsedu komisie kultúry. 
 
Uznesenie č. 144/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo  
Prerokovalo návrh zvoliť za predsedu komisie pre školstvo, mládež a šport Ing. Jozefa 
Ďurecha. 
B: Volí  
Ing. Jozefa Ďurecha za predsedu komisie pre školstvo, mládež a šport. 
 
Uznesenie č. 145/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo  
Prerokovalo návrh zvoliť za predsedu komisie na ochranu verejného poriadku a bezpečnosti 
p . Dáriusa Kuteja. 
B: Volí 
P. Dáriusa Kuteja za predsedu komisie na ochranu verejného poriadku a bezpečnosti. 
 
Uznesenie č. 146/2014 
Obecné zastupiteľstvo nepovoľuje p. Magdaléne Belkovej vstúpiť do diskusie. 
 
Uznesenie č. 147/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo  
Prerokovalo návrh zvoliť za predsedu komisie sociálnej a ZPOZu p. Máriu Kalamenovú. 
B: Nevolí  



p. Máriu Kalamenovú za predsedu komisie sociálnej a ZPOZu. 
 
Uznesenie č. 148/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo  
Prerokovalo návrh zvoliť za predsedu komisie sociálnej a ZPOZu p. Katarínu Turzovú. 
B: Volí  
Katarínu Turzovú za predsedu komisie sociálnej a ZPOZu. 
 
Uznesenie č. 149/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo  
Prerokovalo návrh zvoliť za predsedu komisie pre investície, rozvoj a verejné obstarávanie 
Ing. Janku Kantoríkovú. 
B: Volí  
Ing. Janku Kantoríkovú za predsedu komisie pre investície, rozvoj a verejné obstarávanie. 
 
Uznesenie č. 150/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo  
Prerokovalo návrh zvoliť za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu p. Katarínu 
Turzovú. 
B: Volí  
Katarínu Turzovú za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu. 
 
Uznesenie č.  151/2014 
OZ konštatuje, že: 
Ustanovujúce zasadnutie bude zasadať podľa programu uvedeného na pozvánke v časti II. 
časť body 1 až 12.  
 
Uznesenie č. 152/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vstúpiť do diskusie Mgr. Júlii Palčekovej. 
 
Uznesenie č. 153/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo  
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu obce Košeca na roky 2015-
2017 a k návrhu rozpočtu obce Košeca na rok 2015. 
B: Berie na vedomie  
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu obce Košeca na roky 2015-
2017 a k návrhu rozpočtu obce Košeca na rok 2015. 
 
Uznesenie č. 154/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pozmeňujúci návrh rozpočtu na položke mzdy na rok 2015. 
Pozmeňujúci návrh je prílohou tohto uznesenia. 
 
 



Uznesenie č. 155/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo  
Návrh rozpočtu obce Košeca na rok 2015 a výhľadové roky 2016-2017 vrátane programov  
B: Schvaľuje 
Rozpočet obce Košeca  a rozpočtových organizácií obce na rok 2015 vrátane programov.  
C: Berie na vedomie 
Rozpočet obce Košeca a rozpočtových organizácií obce na výhľadové roky 2016-2017. 
Podrobný rozpočet tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia. 
 
Uznesenie č. 156/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zorganizovanie školenia, resp. pracovného stretnutia 
v januári 2015 za účelom vysvetlenia, metodiky, pravidiel, štruktúry a tvorby rozpočtu obce 
Košeca. Odbornými garantmi tohto školenia budú Ing. Podmajerská a Ing. Mináriková. 
Termín bude určený po mailovej dohode poslancov a pracovníkov obecného úradu. Za 
zorganizovanie je zodpovedná Ing. Podmajerská. 
 
Uznesenie č. 157/2014 
Obecné zastupiteľstvo: 
A: Prerokovalo  
Vyhodnotenie rozpočtu obce Košeca k 30.09.2014.  
B: Berie na vedomie:  
Vyhodnotenie rozpočtu obce Košeca k 30.09.2014 
 
Uznesenie č. 158/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo  
Žiadosť Základnej školy s materskou školou Košeca o úpravy rozpočtu pre školský klub, 
materskú školu a školskú jedáleň o 2 701,00 Eur. 
B: Schvaľuje 
Žiadosť Základnej školy s materskou školou Košeca o úpravy rozpočtu pre školský klub, 
materskú školu a školskú jedáleň o 2 701,00 Eur. 
 
Uznesenie č. 159/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo  
Žiadosť Základnej umeleckej školy Košeca o úpravy rozpočtu o 725,00 Eur. 
B: Schvaľuje 
Žiadosť Základnej umeleckej školy Košeca o úpravy rozpočtu o 725,00 Eur. 
 
Uznesenie č. 160/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo  
Zmeny rozpočtu podľa zmenového listu č. 10 
B:Schvaľuje 
Zmeny rozpočtu podľa zmenového listu č. 10,  ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto 
uznesenia. 



Uznesenie č. 161/2014 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

1) Výročnú správu ku konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2013 a k individuálnej 
účtovnej závierke k 31.12.2013. 

2) Správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2013 
a overení súladu výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou k 31.12.2013. 

 
Uznesenie č. 162/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo  
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 
2013/2014 Základnej školy s materskou školou, Školská ulica 243/1, Košeca. 
B: Schvaľuje 
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 
2013/2014 Základnej školy s materskou školou, Školská ulica 243/1, Košeca bez pripomienok. 
 
Uznesenie č. 163/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo  
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 
2013/2014 Základnej umeleckej školy Košeca. 
B: Schvaľuje 
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 
2013/2014 Základnej umeleckej školy Košeca bez pripomienok. 
 
Uznesenie č. 164/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo  
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na prvý polrok 2015. 
B: Schvaľuje 
Plán  kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na prvý polrok 2015. 
 
Uznesenie č. 165/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo  
Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2014 o miestnych daniach na území obce 
Košeca. 
B: Schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2014 o miestnych daniach na území obce Košeca. 
 
Uznesenie č. 166/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo  
Návrh dodatku č. 3 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2012 o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských 
zariadení zriadených na území obce Košeca. 
 



B: Schvaľuje 
Dodatok č. 3 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2012 o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských 
zariadení zriadených na území obce Košeca. 
 
 
 
V Košeci, dňa 15. 12. 2014 

 
 
 
 
 
Bc. Radomír Brtáň 

                             starosta  


