
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
Z RIADNEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE KOŠECA 

 

zo dňa 21. novembra 2013 
 

(148 - 159) 
 

 
Uznesenie č. 148/2013 
OZ  k o n š t a t u j e, že : 
Zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu na pozvánke so zrušením bodu 6. Správa 
hlavného kontrolóra a s posunutím číslovania. 
 
Uznesenie č. 149/2013 
OZ  v o l í: 
Predseda – Mgr. Švehlová Miroslava 
Člen – Mgr. Palčeková Júlia 
Člen – Bc. Ondrejka Pavol 
 
Uznesenie č. 150/2013 
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení OZ v Košeci. 
 
Uznesenie č. 151/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie hodnotenie uznesení obecného zastupiteľstva za 
predchádzajúce obdobie – priebežnú informatívnu správu. 
 
Uznesenie č. 152/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vyhodnotenie zvýšenej pracovnej aktivity. 
 
Uznesenie č. 153/2013 
Obecné na základe predloženého dokumentu: 
A: prerokovalo zmeny rozpočtu v podľa priloženého zmenového listu č. 12/1. 
B: berie na vedomie zmeny rozpočtu v podľa priloženého zmenového listu č. 12/1. 
 
Uznesenie č. 154/2013 
A: prerokovalo zmeny rozpočtu v podľa priloženého zmenového listu č. 12/2. 
B: schvaľuje zmenu rozpočtu v podľa priloženého zmenového listu č. 12/2. 
 
Uznesenie č. 155/2013 
Obecné zastupiteľstvo:  
A: Prerokovalo  
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 
2012/2013 Základnej školy s materskou školou Školská ulica 243/1, Košeca. 
B: Schvaľuje 
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 
2012/2013 Základnej školy s materskou školou Školská ulica 243/1, Košeca bez pripomienok. 
 
 
 



Uznesenie č. 156/2013 
Obecné zastupiteľstvo:  
A: Prerokovalo  
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 
2012/2013 Základnej umeleckej školy Košeca. 
B: Schvaľuje 
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 
2012/2013 Základnej umeleckej školy Košeca bez pripomienok. 
 
Uznesenie č. 157/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pani Ing. Kataríny Brtáňovej, bytom 
Zliechovská 1012/101, 018 64 Košeca o uvoľnenie z členstva v komisii financií, investícií a 
rozvoja. 
 
Uznesenie č. 158/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Jozefa Bartoša, 018 64 Košeca 718, č.j. 
1842/2013, zo dňa 4.11.2013. 
 
Uznesenie č. 159/2013 
Obecné zastupiteľstvo : 

a) prerokovalo žiadosť ZŠ s MŠ o poskytnutie finančných prostriedkov na úhradu 
dopravy na Ministerstvo životného prostredia pre ocenených žiakov vo výške 268,- €, 

b) schvaľuje žiadosť ZŠ s MŠ o poskytnutie finančných prostriedkov na úhradu dopravy 
na Ministerstvo životného prostredia pre ocenených žiakov vo výške 268,- €. 

 
 
V Košeci, 25. 11. 2013                                        

 
 
Radomír Brtáň 

                          starosta  


