UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Z NEPLÁNOVANÉHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE KOŠECA
zo dňa 26. júna 2014
(78 - 89)
Uznesenie č. 78/2014
OZ k o n š t a t u j e, že :
Zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu na pozvánke s doplnením bodu Zmeny
rozpočtu pod číslom 6.3 a posunutím ostatného číslovania.
Uznesenie č. 79/2014
OZ v o l í:
Predseda - Jozef Surový
Člen - Mgr. Jaroslava Pajgerová
Člen - Bc. Pavol Ondrejka
Uznesenie č. 80/2014
Obecné zastupiteľstvo
a) prekovalo Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2014
b) schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2014
Uznesenie č. 81/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje okruhy investičných aktivít na podanie žiadosti o grant
z Environmentálneho fondu nasledovne: budova obecného úradu - výmena strechy,
zateplenie; budova materskej školy - výmena okien, zateplenie, strecha, budova požiarnej
zbrojnice - výmena okien, zateplenie, kúrenie.
Uznesenie č. 82/2014
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Návrh zmluvy o dielo na vypracovanie žiadosti o podporu formou dotácie na činnosť L1
Environmentálneho fondu spoločnosťou Gaudeo, n.o., Jilemnického 4/2, 018 51 Nová
Dubnica, IČO: 45741824, zastúpenou Mgr. Branislavom Cvachom.
B: Neschvaľuje
Zmluvu o službách - vypracovanie žiadostí o príspevok formou dotácie v rámci
Environmentálneho fondu uzatvorenú medzi objednávateľom Obcou Košeca
a poskytovateľom spoločnosťou Gaudeo, n.o., Jilemnického 4/2, 018 51 Nová Dubnica, IČO:
45741824, zastúpenou Mgr. Branislavom Cvachom. Cena za vypracovanie žiadosti je 750 EUR
s DPH. Za implementáciu žiadosti zaplatí objednávateľ cenu 750 EUR s DPH.
Uznesenie č. 83/2014
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Návrh zmluvy o dielo na vypracovanie projektu pre Environmentálny fond spoločnosťou

EUROactivity plus, s.r.o., so sídlom Kutlíková 17, 851 02 Bratislava.
B: Schvaľuje
Zmluvu o službách - vypracovanie žiadostí o príspevok formou dotácie
Environmentálneho fondu uzatvorenú medzi objednávateľom Obcou
a poskytovateľom spoločnosťou EUROactivity plus, s.r.o., so sídlom Kutlíková 17,
Bratislava. Cena za vypracovanie žiadosti je 1 500 EUR s DPH. Za implementáciu
zaplatí objednávateľ cenu 500 EUR s DPH.

v rámci
Košeca
851 02
žiadosti

Uznesenie č. 84/2014
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Návrh zmluvy o službách - vypracovanie žiadostí o príspevok formou dotácie v rámci
Environmentálneho fondu spoločnosťou OPEN DOOR, s.r.o. so sídlom Pázmáňa 2125/27, 927
01 Šaľa, IČO: 46466339, DIČ: 2023411060, zastúpenú konateľkou Ing. Zuzanou Gállovou.
Za: 0
Proti: 8
Zdržal sa: 0
B: Neschvaľuje
Zmluvu o službách - vypracovanie žiadostí o príspevok formou dotácie v rámci
Environmentálneho fondu uzatvorenú medzi objednávateľom Obcou Košeca
a poskytovateľom spoločnosťou OPEN DOOR, s.r.o. so sídlom Pázmáňa 2125/27, 927 01 Šaľa,
IČO: 46466339, DIČ: 2023411060, zastúpenú konateľkou Ing. Zuzanou Gállovou. Cena za
vypracovanie žiadosti je 588 EUR s DPH. Za implementáciu žiadosti zaplatí objednávateľ cenu
588 EUR s DPH.
Uznesenie č. 85/2014
Obecné zastupiteľstvo:
a) prekovalo návrh zmien rozpočtu obce Košeca podľa predloženého zmenového listu č. 4.
b) schvaľuje zmeny rozpočtu podľa priloženého zmenového listu č. 4, ktorý tvorí
neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.
Uznesenie č. 86/2014
Obecné zastupiteľstvo
a) prerokovalo Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na celé ďalšie
funkčné obdobie 2014-2018 podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
b) určuje Rozsah výkonu funkcie starostu obce Košeca na plný úväzok na celé funkčné
obdobie vo volebnom období rokov 2014-2018.
Uznesenie č. 87/2014
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy
na obdobie rokov 2014-2018.

B: Určuje
a) jeden volebný obvod pre voľby do orgánov samosprávy /do obecného zastupiteľstva/ na
volebné obdobie rokov 2014-2018
b) počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie rokov 2014-2018
nasledovne:
9 /slovom deväť/ poslancov na celé volebné obdobie
Uznesenie č. 88/2014
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo podnety p. Ladislava Brtáňa.
Uznesenie č. 89/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje presun termínu najbližšieho zasadnutia OZ z 28.8.2014 na
27.8.2014 o 17.00 hod.

V Košeci, dňa 30. 6. 2014

Radomír Brtáň
starosta

