UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Z RIADNEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE KOŠECA
zo dňa 19. apríla 2012
(50 - 69)
Uznesenie č. 50/2012
OZ k o n š t a t u j e, že :
Zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu uvedeného na pozvánke.
Uznesenie č. 51/2012
OZ v o l í:
Návrhovú komisiu v zložení:
Jozef Surový - predseda
Mária Kalamenová - člen
Mgr. Júlia Palčeková - člen
Uznesenie č. 52/2012
OZ berie na vedomie plnenie uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení
zodpovednými pracovníkmi.
Uznesenie č. 53
OZ odporúča starostovi obce:
a) dať vypracovať geometrický plán na ulici Rudnianska na rozšírenie miestnej
komunikácie na šírku 6 metrov, medzi parcelami č. 747/1 a 765/13
b) osloviť vlastníkov dotknutých nehnuteľností
c) zabezpečiť cenové ponuky na preloženie plynovej a elektrickej prípojky na plánovanú
hranicu parcely č. 758/10
d) pripraviť návrh kúpno-predajných zmlúv.
Uznesenie č. 54/2012
OZ berie na vedomie správu o činnosti obecnej knižnice.
Uznesenie č. 55/2012
OZ schvaľuje:
a) vyradenie dlhodobo nepožičiavaných knižných titulov z obecnej knižnice. Vyradením
poveruje knihovníčku p. Ľudmilu Kozákovú,
b) predaj vyradených kníh za symbolickú cenu 0,50 €/1 ks,
c) použitie získaných finančných prostriedkov na nákup nových knižných titulov.
Uznesenie č. 56/2012
OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra.
Uznesenie č. 57/2012
OZ berie na vedomie správu o činnosti sociálnej komisie a ZPOZ.

Uznesenie č. 58/2012
OZ berie na vedomie správu o činnosti komisie pre šport, školstvo a mládež.
Uznesenie č. 59/2012
OZ:
a) schvaľuje prípravu projektových štúdií na vybudovanie multifunkčného športového
ihriska v areáli základnej školy.
b) odporúča starostovi obce osloviť špecializované firmy na výstavbu športových ihrísk
s umelým povrchom, aby posúdili vhodnosť lokality na výstavbu ihriska a odporučili
vhodné alternatívy povrchov a predložili cenové ponuky.
Uznesenie č. 60/2012
OZ schvaľuje zakúpenie fotopascí v maximálnej hodnote 1.000,- €, financovanie
z rozpočtovej položky prevádzkové stroje, prístroje, náradie č. 633004.
Uznesenie č. 61/2012
OZ schvaľuje:
a) schvaľuje odstránenie čiernych skládok v zmysle nariadenia Úradu životného
prostredia v Ilave,
b) schvaľuje použitie prostriedkov vo výške do 5.000,- € z výdavkovej kapitoly na
odpadové hospodárstvo na zabezpečenie nariadeného odstránenia čiernych skládok
komunálneho a drobného stavebného odpadu podľa nariadenia Obvodného úradu
životného prostredia v Trenčíne,
c) ukladá redakčnej rade zverejniť článok o nákladoch na odstránenie čiernych skládok
v najbližšom čísle obecných novín v rozsahu dvojstrany.
Uznesenie č. 62/2012
OZ na základe prerokovaného materiálu a žiadosti Mgr. Aleny Jašurkovej, Hviezdoslavova
323/14, 019 01 Ilava, zo dňa 01.12.2011, registratúrne číslo OcÚ Košeca 998/2011.
a) berie na vedomie, že lokalita obce Košeca „Pod Sadom“ je učená na zástavbu IBV
v súlade s platným územným plánom obce Košeca,
b) odporúča umiestniť súkromnú prístupovú komunikáciu žiadateľov po severovýchodnej až východnej strane pozemku / opačne ako v predloženom variante /,
z dôvodu rovnocenného využitia aj pozemkov susediacich s predmetnou
zastavovacou štúdiou, najmä parciel č. 649/1, 649/2, 649/3
c) odporúča pred vydaním územného rozhodnutia pre žiadateľa upresniť / dohodnúť /
požiadavky investora z hľadiska verejno - techického vybavenia územia
z nárokmi na rozpočet obce / napr. verejné osvetlenie, rozšírenie siete plynovodu,
dobudovanie miestnej komunikácie /.
Uznesenie č. 63/2012
OZ schvaľuje
Vysporiadanie časti parcely č. 887/2, registra C, k. ú. Košeca na základe uznesenia Obecného
zastupiteľstva v Košeci č. 30/2012 zo dňa 22.03.2012 o výmere 7m x 13 m, t.j. 91 m2, ktorá je
vo vlastníctve obce Košeca.
Vysporiadaná časť parcely č. 887/2 bude použitá na výstavbu čistiarne odpadových vôd /
ČOV / a to po vyhotovení geometrického plánu /GP/, ktorý bude zabezpečený na náklady

záujemcu o túto časť pozemku.
Po predložení GP, obecné zastupiteľstvo rozhodne o spôsobe odpredaja parcely vyčlenenej
GP pod ČOV, určí podmienky odpredaja, cenu, využitie pozemku.
Uznesenie č. 64/2012
OZ schvaľuje investíciu vo výške 3000,- € na realizáciu novej rozhlasovej ústredne pre obec
Košeca.
Termín: do 30. 6. 2012
Zodpovedný: starosta obce
Uznesenie č. 65/2012
OZ
a) berie na vedomie žiadosť p. Jozefa Pagáča, č. j. 195/2012,
b) vyzýva žiadateľa na predloženie geometrického plánu s určením konkrétnej časti
pozemku, ktorá bude predmetom zriadenia vecného bremena.
Uznesenie č. 66/2012
OZ
a) odporúča stavebnej komisii vykonať pasportizáciu stavu miestnych komunikácií,
b) odporúča starostovi obce zabezpečiť opravu výtlkov na komunikáciách po zimnom
období
Uznesenie č. 67/2012
OZ odporúča starostovi obce zabezpečiť zamedzenie vstupu do areálu bývalej tehelne
výstražnými páskami a oznámeniami o zákaze vstupu a nebezpečenstve úrazu.
Uznesenie č. 68/2012
OZ schvaľuje začatie prác na obstaraní nového územného plánu obce.
OZ odporúča starostovi obce osloviť minimálne tri odborné projekčné kancelárie
zaoberajúce sa prípravou územných plánov obcí a obstarať od nich zaslanie záväzných ponúk
pre vypracovanie prvých dvoch etáp – 1. Prieskumy a rozbory /oznámenie o strategickom
dokumente, prieskumy a rozbory, kajinnoekologický plán a 2. Zadanie /vypracovanie zadania
vrátane spoluúčasti na prerokovaní/.
Uznesenie č. 69/2012
OZ odporúča starostovi zistiťobce podmienky prenájmu letného kúpaliska v Košeci na leto
2012.

V Košeci, 23. 4. 2012

Radomír Brtáň
starosta

