UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Z RIADNEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE KOŠECA
zo dňa 20. júna 2013
(74 - 90)
Uznesenie č. 74/2013
OZ k o n š t a t u j e, že :
Zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu na pozvánke s presunutím bodu 4. do bodu
7.2 a posunutím číslovania.
Uznesenie č. 75/2013
OZ v o l í:
Predseda – Ing. Janka Kantoríková
Člen – Jozef Surový
Člen – Katarína Turzová
Uznesenie č. 76/2013
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra č. 2/2013 za obdobie 1.
štvrťrok 2013.
Uznesenie č. 77/2013
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra č. 3/2013 – kontrola
použitia, čerpania a vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu obce Košeca v roku 2012.
Uznesenie č. 78/2013
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vyhodnotenia školského roka 2012/2013 Základnej
školy s materskoou školou v Košeci a Základnej umeleckej školy v Košeci.
Uznesenie č. 79/2013
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie hodnotenie uznesení OZ za predchádzajúce obdobie
a inventúru všetkých platných a nesplnených uznesení.
Uznesenie č. 80/2013
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti komisie verejného poriadku
a bezpečnosti.
Uznesenie č . 81/2013
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu schvaľuje:
A: Nájomnú zmluvu medzi Obcou Košeca ako nájomcom a spoločnosťou SlovZink, a.s.
v reštrukturalizácii, so sídlom Továrenská 454, 018 64 Košeca, IČO: 35772204 ako
prenajímateľom č. 1 a spoločnosťou SLOVLAK Košeca a.s., so sídlom Továrenská 454, 018 64
Košeca, IČO: 35816651 ako prenajímateľom č. 2 , ktorej predmetom je prenájom
nehnuteľnosti a to:
- viacúčelová nádrž (kúpalisko) bez s.č. na pozemku parc. KN C č. 994/9;
- pozemok parc. KN C č. 994/9 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 478 m2;

-

pozemok parc. KN C č. 994/10 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 200 m2
/pozemok aj stavba – šatne/
zapísané na LV č. 2261 pre k. ú. Košeca vo vlastníctve prenajímateľa č. 1
a
- pozemok parc. KN C č. 994/8 – zastavené plochy a nádvoria o výmere 1.314 m2;
zapísané na LV č. 2438 pre k. ú. Košeca vo vlastníctve prenajímateľa č. 2
Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.7.2013 do 2.9,2013, za účelom
prevádzkovania kúpaliska. Nájomné bolo stanovené v celkovej výške 500,- EUR za obdobie
platnosti tejto zmluvy. V cene nájmu nie sú zahrnuté energie. Nájomná zmluva bude
podpísaná v lehote najneskôr do 15 dní odo dňa schválenia nájomnej zmluvy.
B:
a) otváracie hodiny letného kúpaliska v Košeci pre rok 2013 nasledovne:
Pondelok – Nedeľa: od 10 hod. do 20 hod.
Poznámka: od 19 hod. do 20 hod. bazén vyhradený na plávanie
b) cenník vstupného na obecné kúpalisko:
Dospelí a deti od 16 rokov: celý deň 2,0 € po 16-tej hodine 0,50 €
Deti do 15 rokov: celý deň 1,0 € po 16-tej hodine 0,50 €
Plávanie denne od 19. – 20. hod: 0,50 €
Uznesenie č. 82/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom časti priestorov letného kúpaliska v Košeci do
výmery 15 m2 nájomcovi oprávnenému na vykonávanie ambulantného predaja v oblasti
občerstvenia za sumu min. 400,- € počas doby prevádzkovania letného kúpaliska. Cena
nájmu je stanovená bez energií. Súčasne schvaľuje podpis tejto nájomnej zmluvy bez
schválenia Obecným zastupiteľstvom. Zmluva bude po podpise zaslaná poslancom mailom.
Uznesenie č. 83/2013
OZ Berie na vedomie protestnú petíciu občanov obce Košeca – Bytovky, ktorý nesúhlasia
s výstavbou bytovky vedľa bytovky č. 477/4. Nakoľko petícia nespĺňa náležitosti petície
v zmysle ustanovení zákona č, 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov,
iniciátori petície budú Obecným úradom vyzvaný na odstránenie nedostatkov petície.
Uznesenie č. 84/2013
Obecné zastupiteľstvo:
prerokovalo: Žiadosť firmy Latherm – SK s.r.o., so sídlom Kukučínova 701, 019 01 Ilava
o povolenie vstupu na pozemok Zberného dvora pre firmu HS Elektro za účelom odpojenia
obytného kontajnera KOMA typ C3 zo dňa 7.6.2013.
Oznámenie vo veci elektromontážnych prác na objekte Zberný dvor doručené dňa 29.5.2013
Advokátskou kanceláriou, JUDr. Ľubica Novosadová, advokát, so sídlom Centrum II 88, 018
41 Dubnica nad Váhom.
Vyjadrenie k problematike zmluvy o dielo „Zberný dvor Košeca“ doručené dňa 19.6.2013 od
Mgr. Juraja Janca, advokát, so sídlom Mierové námestie 52/4, 019 01 Ilava.
Berie na vedomie: Žiadosť firmy Latherm – SK s.r.o., so sídlom Kukučínova 701, 019 01 Ilava
o povolenie vstupu na pozemok Zberného dvora pre firmu HS Elektro za účelom odpojenia
obytného kontajnera KOMA typ C3 zo dňa 7.6.2013.
Oznámenie vo veci elektromontážnych prác na objekte Zberný dvor doručené dňa 29.5.2013
Advokátskou kanceláriou, JUDr. Ľubica Novosadová, advokát, so sídlom Centrum II 88, 018

41 Dubnica nad Váhom.
Vyjadrenie k problematike zmluvy o dielo „Zberný dvor Košeca“ doručené dňa 19.6.2013 od
Mgr. Juraja Janca, advokát, so sídlom Mierové námestie 52/4, 019 01 Ilava.
Odporúča: Obecnému úradu zaslať vyjadrenie od Mgr. Juraja Janca firme Latherm – SK s.r.o.,
Ilava a advokátskej kancelárii JUDr. Ľubica Novosadová, Dubnica nad Váhom.
Uznesenie č . 85/2013
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu:
Schvaľuje: zmeny rozpočtu podľa priloženého zmenového listu č. 7, ktorý tvorí neoddeliteľnú
súčasť tohto uznesenia.
Schvaľuje použitie prostriedkov fondu opráv z minulých rokov nájomnej bytovky č. 1011 na
bežné výdavky vo výške 2500 € na opravy a údržby v roku 2013 v zmysle ustanovenia § 10
odsek 7 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Uznesenie č . 86/2013
Schvaľuje: použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo výške 4000 € na
likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami - povodeň 7. a 8. júna 2013 v zmysle
ustanovenia § 10 odsek 8 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Uznesnie č. 87/2013
OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2013.
Uznesenie č. 88/2013
OZ neschvaľuje príspevok na základe žiadosti Farského úradu CZ ECAV Košeca, ktorá bola
doručená dňa 26.3.2013.
Uznesenie č. 89/2013
OZ schvaľuje zámer obstarania merača rýchlosti a hľadanie možností na jeho financovanie.
Z: Mgr. Švehlová
T: 31.12.2013
Uznesenie č. 90/2013
Obecné zastupiteľstvo
A: prerokovalo žiadosť spoločnosti HGBMSTAV, s.r.o. so sídlom v Dubnici n/V doručenú dňa
21.5.2013 o odpredaj areálu bývalej tehelne za účelom vybudovania areálu pre spracovanie
druhotných surovín a skladovania alternatívnych palív.
B: neschvaľuje žiadosť spoločnosti HGBMSTAV, s.r.o. so sídlom v Dubnici n/V doručenú dňa
21.5.2013 o odpredaj areálu bývalej tehelne za účelom vybudovania areálu pre spracovanie
druhotných surovín a skladovania alternatívnych palív.
V Košeci, 21. 6. 2013
Radomír Brtáň
starosta

