
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
Z RIADNEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE KOŠECA 

 

zo dňa 20. októbra 2011 
 

(156 - 169) 
 

 
Uznesenie č. 156 
OZ  k o n š t a t u j e, že : 
Zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu uvedeného na pozvánkach s vynechaním 
bodu č. 6. 
 
Uznesenie č. 157 
OZ  v o l í: 
Návrhovú komisiu v zložení: 
Mgr. Jaroslava Pajgerová – predseda 
Jozef Surový– člen 
Mgr. Helena Popovičová – člen 
 
Uznesenie č. 158 
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení 
 
Uznesenie č. 159 
OZ ukladá komisii životného prostredia, komisii výstavby a komisii financií, investícií a rozvoja 
podať stanovisko k žiadosti č.j. 833/2011 zo dňa 6.10.2011 od p. Jozefa Šuleka a Daniely 
Šulekovej do 7.11.2011. 
 
Uznesenie č. 160 
OZ odporúča starostovi zabezpečiť zriadenie miestnosti pre poslancov a hlavného kontrolóra 
s počítačom, tlačiarňou, kancelárskymi pomôckami, úložným priestorom a sedením pre 8 
osôb. Termín: 15. 11. 2011 
 
Uznesenie č. 161 
OZ odporúča starostovi obce urobiť passport umiestnenia garáží na obecných pozemkoch. 
Termín: 31. 12. 2011 
 
Uznesenie č. 162 
OZ berie na vedomie prehodnotenie platných nájomných zmlúv uzatvorených obcou Košeca 
ako „prenajímateľom“. 
 
Uznesenie č. 163 
OZ berie na vedomie správu HK za III. Q 2011 
 
Uznesenie č. 164 
OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti HK na druhý polrok 2011. 
 
 



Uznesenie č. 165 
OZ schvaľuje presun finančných prostriedkov z položky 63 (tovary a služby) na položky 61, 62 
(mzdy a odvody) na prenesených kompetenciách v rámci schváleného rozpočtu Základnej 
školy s materskou školou v Košeci. 
 
Uznesenie č. 166 
OZ schvaľuje presun finančných prostriedkov z položky 63 (tovary a služby) na položky 61, 62 
(mzdy a odvody) na originálnych kompetenciách v rámci schváleného rozpočtu Základnej 
školy s materskou školou v Košeci a zároveň schvaľuje presun finančných prostriedkov 
v rámci schváleného rozpočtu na originálnych kompetenciách medzi zariadeniami podľa 
potreby. 
 
Uznesenie č. 167 
Presun finančných prostriedkov z položky 63 (tovary a služby) na položky 61, 62 (mzdy 
a odvody) na originálnych kompetenciách v rámci schváleného rozpočtu ZUŠ. 
 
Uznesenie č. 168 
OZ schvaľuje: 

a) úpravu rozpočtu na rok 2011 vo výdavkovej časti nasledovne: zníženie rozpočtovej 
položky číslo 0116 633004 (prístroje, zariadenia pre OcÚ) o 500,- € a navýšenie 
rozpočtovej položky číslo 0116 633002 o 500,- €. 

b) finančnú investíciu  na zakúpenie výpočtovej techniky notebooku pre starostu obce. 
 
Uznesenie č. 169 
OZ schvaľuje použite finančných prostriedkov z výhry v sume 1.000,- pre potreby Základnej 
školy s materskou školou v Košeci v súvislosti so zberom tetrapakov. 
 
 
V Košeci, 21. 10. 2011                                        

 
 
 
 
 
Radomír Brtáň 

                          starosta  


