UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Z RIADNEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE KOŠECA
zo dňa 13. decembra 2011
(187 – 195)
Uznesenie č. 187
OZ k o n š t a t u j e, že :
Zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu uvedeného na pozvánke s vylúčením bodu č.
7.2. Návrh rozpočtu obce pre rok 2012.
Uznesenie č. 188
OZ v o l í:
Návrhovú komisiu v zložení:
Mgr. Miroslava Švehlová - predseda
Ing. Janka Kantoríková - člen
Mgr. Helena Popovičová - člen
Uznesenie č. 189
OZ konštatuje, že uznesenie č. 176/2011 nebolo splnené.
Uznesenie č. 190
OZ ukladá vypracovať písomné stanovisko k uzneseniu č. 176/2011.
Uznesenie č. 191/2011
OZ berie na vedomie Kontrolu plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení
uznesení zodpovednými pracovníkmi.
Uznesenie č. 192
OZ schvaľuje úpravu rozpočtu na rok 2011 v príjmovej časti nasledovne:
a) schvaľuje
1. úpravu rozpočtu na rok 2011 v príjmovej časti nasledovne:
navýšenie rozpočtových položiek
č. 121003 Z bytov a nebytových priestorov o 25€
č. 133001 Za psa o 10€
č. 133003 Za hracie prístroje o 2551€
č. 212003 Z prenajatých bytov 12 b.j. o 2819€
č. 222003 Pokuty za porušenie predpisov o 2304€
č. 223001 Za vodné o 256€
č. 223001 Za stavebné rozhodnutia o 365€
č. 223001 Poplatky za vývoz fekálií o 490€
2. úpravu rozpočtu vo výdavkovej časti nasledovne:
a) navýšenie rozpočtových položiek
č. 01.1.1.6 632003 Poštovné o 250€
633003 Telekomunikačná technika o 243€

č. 01.6.0
č. 03.2.0
č. 04.1.2.
č. 05.1.0

č. 06.3.0
č .08.1.0
č. 08.2.0.3
č. 08.3.0

633015 Palivá ako zdroj energie o 200€
634003 Poistenie traktor o90€
637003 Propagácia, reklama, inzercia o 150€
637005 Revízie zariadení o428€
637005 Poradensko konzultačné služby o210€
637014 Stravovanie o 1200€
637015 Poistné organizácie o 190€
637035 Dane DPH o 250€
633006 Čistiace potreby o 88€
633006 Kanc. Potreby – sčítanie obyvateľov o 250€
637027 Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru o 2291€
632001 Energie PO o 900€
634001 Pohonné hmoty PV o 150€
637027 Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru o 660€
Narozpočtovať položky vrámci projektu K.O.S.E.C.A vo výške 3200€
637005 Špeciálne práce o 650€
637012 Poplatky za uloženie odpadu o 3484€
635004 Údržba obecných studní o 45€
637027 Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru – kúpalisko o 338€
633006 Všeobecný materiál o 560€
633006 Všeobecný materiál MR o 1500€

b, zníženie rozpočtových položiek:
č. 01.1.1.6 633016 Reprezentačné o 733€
634001 PHM OA o 808€
635006 Údržba budov o 3500€
637004 Prepravné služby o 300€
637023 Kolkové známky o 270€
č. 03.2.0
633006 Všeobecný materiál PO o 1000€
č. 04.1.2
637004 Prepravné služby o 660€
č. 05.1.0
637005 Demolačné práce komín o 3200€
č. 06.4.0
633006Všeobecný materiál VO o 500€
č. 08.1.0
633006 Všeobecný materiál ŠK o 338€
č. 08.2.0.3 637027 Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru o 560€
č. 08.4.0
633006 Všeobecný materiál Cintorín o 1000€
c, vytvorenie nových rozpočtových položiek:
č. 01.1.1.6 714004 Posýpač - 3500€
č. 03.2.0
637005 Hydrogeologický vrt – PO - 862€
Uznesenie č. 193
OZ schvaľuje poskytovanie príspevku pri narodení dieťaťa z rozpočtu obce Košeca vo výške
30,00 € na jedno narodené dieťa s účinnosťou od 1.1.2012, za nasledovných podmienok:
- Príspevok sa vypláca rodičom dieťaťa na základe podanej žiadosti (vzor žiadosti je
prílohou tohto uznesenia)
- Matka dieťaťa musí mať v čase narodenia dieťaťa a podania žiadosti trvalý pobyt na
území obce Košeca.

-

-

Žiadateľ príspevku (rodič dieťaťa, príp. zákonný zástupca dieťaťa) platí v obci miestne
dane a miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad a na týchto
daniach a poplatkoch nemá ku dňu podania žiadosti žiadne nedoplatky.
Príspevok sa vypláca len na dieťa narodené na území SR.
Súčasťou žiadosti o príspevok pri narodení dieťaťa sú doklady uvedené v žiadosti.

Uznesenie č. 194
Príspevok na ošatenie pre speváčky pri ZPOZ vo výške 160,- €.
Uznesenie č. 195
OZ berie na vedomie správu o práci zástupcu starostu obce Košeca.
V Košeci, 14. 12. 2011

Radomír Brtáň
starosta

