
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
Z RIADNEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE KOŠECA 

 

zo dňa 12. decembra 2013 
 

(160 - 179) 
 

 
Uznesenie č. 160/2013 
OZ  k o n š t a t u j e, že : 
Zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu na pozvánke so zlúčením bodov 7.4 a 7.5 a posunutím 
ďalšieho číslovania. 
 
Uznesenie č. 161/2013 
OZ  v o l í: 
Predseda – Jozef Surový 
Člen – Mgr. Palčeková Júlia 
Člen – Mária Kalamenová 
 
Uznesenie č. 162/2013 
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení OZ v Košeci. 
 
Uznesenie č. 163/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2014. 
 
Uznesenie č. 164/2013 
Obecné zastupiteľstvo:  
A: Prerokovalo návrh plánu práce Obecného zastupiteľstva v Košeci na rok 2014. 
B: Schvaľuje plán práce Obecného zastupiteľstva v Košeci na rok 2014. 
 
Uznesenie č. 165/2013 
Obecné zastupiteľstvo:  
A: Prerokovalo návrh rozpočtu obce Košeca na rok 2014 a výhľadové roky 2015-2016 vrátane 
programov  
B: Neschvaľuje rozpočet obce Košeca na rok 2014 vrátane programov. Podrobný rozpočet tvorí 
neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia.  

 Rozpočet na rok 2014 v  € 

Príjmy spolu 1 434 855 

Bežné príjmy 1 114 855 

Kapitálové príjmy 310 000 

Finančné operácie príjmové 10 000 

Výdavky spolu 1 262 199 

Bežné výdavky 1 095 910 

Kapitálové výdavky 116 791 

Finančné operácie výdavkové 49 498 

Hospodárenie obce 172 656 

 
Za: 4 (Mgr. Švehlová, Kalamenová Mgr. Palčeková, Surový) 
Proti: 5 (Ing. Kantoríková, Bc. Ondrejka, Turzová, Mgr. Pajgerová, Mgr. Popovičová) 
Zdržal sa: 0 
 
 
 



Uznesenie č . 166/2013 
Obecné zastupiteľstvo:  
A: Prerokovalo zmeny rozpočtu obce Košeca na rok 2013 podľa predloženého zmenového listu č. 13. 
B: Schvaľuje zmeny rozpočtu obce Košeca na rok 2013 podľa predloženého zmenového listu č. 13, 
ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia. 
 
Uznesenie č. 167/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 
1) Výročnú správu ku konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2012 
2) Správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2012  
 
Uznesenie č. 168/2013 
Obecné zastupiteľstvo:  
A: Prerokovalo žiadosť Základnej školy s materskou školou Košeca o presun finančných prostriedkov 
z položky 630 – tovary a služby na položku 610, 620 – mzdy a odvody na prenesených aj originálnych 
kompetenciách v rámci schváleného rozpočtu. 
B: Schvaľuje presun finančných prostriedkov Základnej školy s materskou školou Košeca  z položky 
630 – tovary a služby na položku 610, 620 – mzdy a odvody na prenesených aj originálnych 
kompetenciách v rámci schváleného rozpočtu. 
 
Uznesenie č . 169/2013 
Obecné zastupiteľstvo:  
A: Prerokovalo žiadosť Základnej umeleckej školy Košeca o presun finančných prostriedkov z položky 
630 – tovary a služby na položku 610, 620 – mzdy a odvody na prenesených aj originálnych 
kompetenciách v rámci schváleného rozpočtu. 
B: Schvaľuje presun finančných prostriedkov Základnej umeleckej školy Košeca z položky 630 – tovary 
a služby na položku 610, 620 – mzdy a odvody na prenesených aj originálnych kompetenciách v rámci 
schváleného rozpočtu. 
 
Uznesenie č. 170/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapojenie finančných prostriedkov na výsadbu drevín vo výške 
10 525,50 EUR do rozpočtu obce Košeca na rok 2013 na výsadbu drevín cez finančné operácie na 
príjmovej položke 453 000 so zdrojom 1319.  
 
Uznesenie č. 171/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapojenie finančných prostriedkov rezervného fondu vo výške 
4.200,00 EUR na splácanie istín leasingu cez finančné operácie cez položku 454 001 so zdrojom 46, 
v zmysle § 15 zákona č. 583/2004 Z.z. v z.n.p.  
 
Uznesenie č. 172/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapojenie finančných prostriedkov z fondu opráv vo výške 1.254,96 
€ do rozpočtu obce cez finančné operácie na príjmovej položke 453 000 so zdrojom 132. 
 
Uznesenie č. 173/2013 
Obecné zastupiteľstvo:  
A: Prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2013 o miestnych daniach na území obce 
Košeca 
B: Schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013 o miestnych daniach na území obce Košeca 
 
Uznesenie č. 174/2013 
Obecné zastupiteľstvo:  
A: Prerokovalo  návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2013 o nakladaní s odpadom 
a miestnom poplatku za odpady a drobné stavebné odpady 



B: Schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013 o nakladaní s odpadom a miestnom poplatku 
za odpady a drobné stavebné odpady 
 
Uznesenie č. 175/2013 
Obecné zastupiteľstvo:  
A: Prerokovalo návrh starostu obce na prísediacich Okresného súdu Trenčín na volebné obdobie 
rokov 2014-2018.  
 B: Schvaľuje prísediacich Okresného súdu Trenčín na volebné obdobie rokov 2014-2018 v zložení:  
1. Mária Kalamenová, Školská ulica 274/65, 018 64 Košeca 

2. Mgr. Miroslava Švehlová, Zliechovská ulica 427/10, 018 64 Košeca 

 
Uznesenie č. 176/2013 
Obecné zastupiteľstvo:  
A: Prerokovalo žiadosť Národnej diaľničnej spoločnosti a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava 
o prevzatie stavebného objektu vyvolanej investície a to mostného objektu SO 210-00 Most nad D1 
na poľnej ceste vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti v zmysle ustanovenia § 18 ods. 13 
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.  
 B: Neschvaľuje prevzatie stavebného objektu vyvolanej investície a to mostného objektu SO 210-00 
Most nad D1 na poľnej ceste vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti v zmysle ustanovenia § 
18 ods. 13 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov podľa 
predloženej žiadosti. 
 
Uznesenie č. 177/2013 
Obecné zastupiteľstvo ruší Uznesenie č. 86/2013 zo dňa 20. júna 2013 – z dôvodu preplatenia 
nákladov na odstránenie následkov povodne v obci Košeca vo výške 3.212,74 € - uznesenie vlády č. 
637/2013 zo dňa 30. októbra 2013. 
 
Uznesenie č. 178/2013 
Obecné zastupiteľstvo ruší písm. b) a c) uznesenia č. 55/2012  zo dňa 19.4.2012 z dôvodu nezáujmu 
o odkúpenie vyradených knižných titulov.   
 
Uznesenie č. 179/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie  na vedomie Žiadosť o dočasné skládkovanie stavebného odpadu 
spoločnosti ENVIS Žilina, s.r.o., Štrková 4, 010 01 Žilina, zo dňa 11.12.2013. 
 
 
V Košeci, 17. 12. 2013                 
 
                        

 
 
Radomír Brtáň 

                          starosta  


