
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
Z RIADNEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE KOŠECA 

 

zo dňa 25. augusta 2011 
 

(110 - 135) 
 

 
Uznesenie č. 110 
OZ  k o n š t a t u j e, že : 
Zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu uvedeného na pozvánkach  
 
Uznesenie č. 111 
OZ  v o l í: 
Návrhovú komisiu v zložení: 
Jozef Surový – predseda 
Ing. Janka Kantoríková – člen 
Mgr. Helena Popovičová – člen 
 
Uznesenie č. 112/2011 
OZ nevolí Ing. Miroslava Janca do funkcie hlavného kontrolóra obce Košeca na obdobie od 
1.9.2011 do 31.8.2017 s pracovným úväzkom v zmysle vyhláseného výberového konania zo 
dňa 26.5.2011 na základe uznesenia č. 82/2011. 
 
Uznesenie č. 113/2011 
OZ nevolí Ing. Tibora Gašaja do funkcie hlavného kontrolóra obce Košeca na obdobie od 
1.9.2011 do 31.8.2017 s pracovným úväzkom v zmysle vyhláseného výberového konania zo 
dňa 26.5.2011 na základe uznesenia č. 82/2011. 
 
Uznesenie č. 114/2011 
OZ volí Ing. Katarínu Minárikovú do funkcie hlavného kontrolóra obce Košeca na obdobie od 
1.9.2011 do 31.8.2017 s pracovným úväzkom v zmysle vyhláseného výberového konania zo 
dňa 26.5.2011 na základe uznesenia č. 82/2011. 
 
Uznesenie č. 115/2011 
OZ nevolí Bc. Silviu Sihlovcovú do funkcie hlavného kontrolóra obce Košeca na obdobie od 
1.9.2011 do 31.8.2017 s pracovným úväzkom v zmysle vyhláseného výberového konania zo 
dňa 26.5.2011 na základe uznesenia č. 82/2011. 
 
Uznesenie č. 116/2011 
OZ berie na vedomie  

a) rozbor hospodárenia obce za I. polrok 2011 – hodnotenie plnenia rozpočtu, prenájmu 
a podnikania. 

b) správu o kontrole plnenia opatrení NKÚ za 2. kvartál 2011 
 
Uznesenie č. 117/2011 
OZ schvaľuje úpravu rozpočtu obce na rok 2011 podľa predloženého návrhu na úpravu k 25. 
8. 2011. 



Uznesenie č. 118/2011 
OZ berie na vedomie správu o činnosti komisie financií, investícií a rozvoja. 
 
Uznesenie č. 119/2011 
OZ berie na vedomie správu o príprave na školský rok 2011-2012 
 
Uznesenie č. 120/2011 
OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o činnosti za 2. kvartál 2011. 
 
Uznesenie č. 121/2011 
OZ berie na vedomie správu o činnosti zástupcu obce za druhý kvartál 2011. 
 
Uznesenie č. 122/2011 
OZ schvaľuje v zmysle rozpočtu obce na rok 2011, položka 04.5.1 633006 investíciu na 
úpravu cesty k rodinnému domu č. 209/10 a k rodinnému domu č.208/12, úpravu miestnej 
komunikácie pri bytových domoch číslo 316, 317 a318, úpravu miestnej komunikácie pri 
dome č. 339/51 smerom na ulicu Školskú, pri výpuste kanála pred domom č. 296/42 a pri 
prechode z ulice Prúdy na ulicu Sadovú. 
 
Uznesenie č. 123/2011 
OZ neschvaľuje výmenu pozemku parc. číslo KN 276/1 za pozemok na parcele č. KN 572/30. 
 
Uznesenie č. 124/2011 
OZ  

A. schvaľuje zámer odpredať pozemky priamym predajom: 

 Parcelné číslo 1203, časť pozemku ktorú tvorí betónová plocha za kultúrnym domom 

 Parcely vytvorené geometrickým plánom č. 36304425-01/2009 pre k.ú. Košeca 
o KNC č. 883/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 89 m2 
o KNC č. 884/9, zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 

B. Odporúča starostovi obce vykonať potrebné kroky pre vykonanie zámeru odpredaja 
uvedených pozemkov priamym predajom. 

 
Uznesenie č. 125/2011 
OZ odporúča starostovi obce vyžiadať bližšie informácie a podklady týkajúce sa 
prevádzkovania zariadenia na životné prostredie a zdravie ľudí a predložiť merania 
z podobných zariadení. Termín: 15. 9. 2011 
 
Uznesenie č. 126/2011 
OZ schvaľuje finančný príspevok vo výške 50,- € pre Slovenský zväz zdravotne postihnutých 
na akciu XVI. ročník športových hier.  
 
Uznesenie č. 127/2011 
OZ schvaľuje zakúpenie a montáž rozhlasovej ústredne pre obec Košeca do výšky 1.500,- € 
 
Uznesenie č. 128/2011 
OZ schvaľuje zakúpenie programového rozpočtu obce s príslušenstvom.  



Uznesenie č. 129/2011 
OZ schvaľuje VZN č. 3/2011 o miestnom poplatku a o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Košeca. 
 
Uznesenie č. 130/2011 
OZ schvaľuje rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva v Košeci zo dňa 25.8.2011.  
 
Uznesenie č. 131/2011 
OZ schvaľuje členov komisie výstavby a územného plánovania: 
Odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Janka Rafajová, Ing. Jaroslav Pápy, Ing. 
Pavol Remšík, Ing. Peter Rafaj. 
 
Uznesenie č. 132/2011 
OZ berie na vedomie správu nezávislého audítora. 
 
Uznesenie č. 133/2011 
OZ schvaľuje  
Ruší sa: 

o Uznesenie OZ č. 116/2007 
o Uznesenie OZ č. 137/2007 
o Uznesenie OZ č. 182/2008 
o Uznesenie OZ č. 45/2009 
o Uznesenie OZ č. 52/2009 
o Uznesenie OZ č. 68/2009 
o Uznesenie OZ č. 27/2009 

 
Uznesenie č. 134/2011 
OZ schvaľuje  
Ruší sa: 

o Uznesenie OZ č. 43/2009 
 
Uznesenie č. 135/2011 
OZ schvaľuje  
Ruší sa: 

o Uznesenie OZ č. 44/2009 
 
 
V Košeci, 30. 8. 2011                                        

 
 
 
 
Radomír Brtáň 

                          starosta  


