
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
Z RIADNEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE KOŠECA 

 

zo dňa 28. apríla 2011 
 

(62 - 76) 
 

 
Uznesenie č. 62 
OZ  k o n š t a t u j e, že : 
Zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu uvedeného na pozvánkach na zasadnutie. 
 
Uznesenie č. 63 
OZ  v o l í: 
Návrhovú komisiu v zložení: 
Jozef Surový – predseda 
Mgr. Júlia Palčeková – člen 
Katarína Turzová – člen 
 
Uznesenie č. 64  OZ  berie na vedomie 
kontrolu plnenia uznesení OZ v Košeci. 
 
Uznesenie č. 65 OZ berie na vedomie 
správu o činnosti obecnej knižnice. 
 
Uznesenie č. 66 OZ berie na vedomie 
Správu o činnosti komisie sociálnej a ZPOZ 
 
Uznesenie č. 67 OZ schvaľuje 
Spôsob a frekvenciu odmeňovania členov združenia pre občianske záležitosti (ZPOZ) v Košeci 
takto: 
- za vykonávanie funkcie predsedu ZPOZ  20,00 € ročne 
 

- za obrad uvítania detí do života, uzavretia manželstva, prijatie jubilantov v obradnej sieni, 
spoločenské slávnosti ako udelenie čestného občianstva obce, prijatie významných návštev, 
osobností, slávnosť ku Dňu matiek, slávnosti obce, atď. prináleží: 

‐ za prípravu reči paušálna odmena  8,50 €               
‐ sobášiacemu paušálna odmena   7,00 € 
‐ rečníkovi paušálna odmena   7,00 € 
‐ recitátorovi paušálna odmena   5,50 € 
‐ spevákovi paušálna odmena   5,50 € 
‐ hudobníkovi paušálna odmena   5,50 € 

- za obrad rozlúčky so zosnulým prináleží: 
‐ za prípravu reči paušálna odmena  8,50 € 
‐ rečníkovi paušálna odmena   10,0 € 
‐ recitátorovi paušálna odmena   7,00 € 
‐ technikovi ozvučenia paušálna odmena 5,50 €  
  (pokiaľ prácu vykoná nad rámec pracovnej doby) 



 

za kreslenie a písanie do pamätnej knihy prináleží: 
‐ výtvarníkovi paušálna odmena   5,50 € za jeden zápis. 
 

Za vypracovanie podkladov pre výplatu odmien je zodpovedný predseda ZPOZ. Po skončení 
polroka predloží mzdovej účtovníčke pracovný výkaz spracovaný za uplynulé obdobie 
schválený starostom obce Košeca. Odmeny sa vyplácajú polročne.  
 
Uznesenie č. 68 OZ berie na vedomie 
Správu o činnosti komisie pre šport, školstvo a mládež 
 
Uznesenie č. 69 OZ schvaľuje 
VZN č. 1/2011, ktorým sa ukladá povinnosť vypracovať a aktualizovať povodňový plán 
záchranných prác právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa, ktorej objekt môže byť 
postihnutý povodňou. 
 
Uznesenie č. 70 OZ schvaľuje 
VZN č. 2/2011 o organizácii miestneho referenda. 
 
Uznesenie č. 71 OZ schvaľuje 
Spôsob a frekvenciu financovania Redakčnej rady pri OcÚ v Košeci takto: 

šéfredaktorka – 50 € / pol rok 
členovia – 45 € / pol rok  
korektúra príspevkov – 30 € / pol rok / len 1 člen 
roznos výtlačkov – 10 € / pol rok / každý člen 

Za vypracovanie podkladov pre výplatu odmien je zodpovedný šéfredaktor. Po skončení 
polroka predloží mzdovej účtovníčke pracovný výkaz spracovaný za uplynulé obdobie 
schválený starostom obce Košeca. Odmeny sa vyplácajú polročne.  
 
Uznesenie č. 72 OZ schvaľuje 
Finančný príspevok pre obvodnú organizáciu slovenského rybárskeho zväzu Ilava č. 3 vo 
výške 100,- €. 
 
Uznesenie č. 73 OZ schvaľuje 
Zvýšenie rodičovského príspevku pre ZUŠ nasledovne 

- výtvarný odbor  3,- € / mesačne 
- literárno-dramatický  2,- € / mesačne 
- žiaci prípravného štúdia všetkých odborov 2,- € / mesačne 

Príspevky sa zvyšujú od 1. septembra 2011.  
 
Uznesenie č. 74 OZ schvaľuje 
Finančný príspevok vo výške 50,- € pre ILLCO klub Ilava na prioritný projekt medzinárodného 
trojstretnutia stomikov Slovensko – Česko – Poľsko dňa 4. – 5. 6. 2011 v Terchovej. 
 
Uznesenie č. 75 OZ schvaľuje  
Finančné výdavky na nákup materiálu a realizáciu prác súvisiacich s vybudovaním studne 
a pripojením na existujúci rozvod vo výške max. 2.000,- € 
 



Uznesenie č. 76 OZ schvaľuje 
Finančný príspevok pre dychovú hudbu v Košeci vo výške 800,- € ak bude splnená 
nasledovná podmienka: 

- odohrať 2 akcie pre obec zdarma (Fašiangy, Hodové slávnosti) 
 
 
V Košeci, 29. 4. 2011                                        

 
 
 
Radomír Brtáň 

                          starosta  


