
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
Z RIADNEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE KOŠECA 

 

zo dňa 29. júna 2012 
 

(91 - 118) 
 

Uznesenie č. 91/2012 
OZ  k o n š t a t u j e, že : 
Zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu uvedeného na pozvánke s vynechaním bodu 
7.2, jeho nahradením bodom 7.9 a s posunutím ostatného číslovania. 
 

Uznesenie č. 92/2012 
OZ  v o l í: 
Návrhovú komisiu v zložení: 
Katarína Turzová - predseda 
Mgr. Helena Popovičová - člen 
Mgr. Júlia Palčeková - člen 
 

Uznesenie č. 93/2012 
OZ berie na vedomie žiadosť p. Mária Bartoša. 
 

Uznesenie č. 94/2012 
OZ berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky o plánovanej kontrole v ZUŠ Košeca. 
 

Uznesenie č. 95/2012 
OZ berie na vedomie vyhodnotenie školského roka 2011/2012 v ZŠ s MŠ a ZUŠ Košeca. 
 

Uznesenie č. 96/2012 
OZ  

a) prerokovalo správu nezávislého audítora k záverečnému účtu obce, 
b) berie na vedomie správu nezávislého audítora k záverečnému účtu obce.  

 

Uznesenie č. 97/2012 
OZ  

a) prerokovalo stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Košeca, 
b) berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Košeca. 

 

Uznesenie č. 98/2012 
OZ  

a) prerokovalo Záverečný účet obce Košeca za rok 2011 s prihliadnutím na následne 
doložený dokument, 

b) schvaľuje záverečný účet obce a celoročné hospodárenie s výhradami na základe 
odporúčaní audítora a hl. kontrolórky:  

1. Výhrada: Zverejnený dokument Záverečný účet obce Košeca za rok 2011 neobsahuje 

zákonné náležitosti v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy. 
Opatrenie: Spracovávať hospodárenie obce súhrnne do Záverečného účtu obce 
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

2. Výhrada: Nedodržiavanie ustanovení §4 ods.5 a §9  zákona č.583/2004 Z.z. 



o rozpočtových pravidlách  územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. 
(Programový a viacročný rozpočet) 
Opatrenie: Dodržiavať ustanovenia §4 ods.5  a ustanovenia §9  zákona č.583/2004 
Z.z. o rozpočtových pravidlách  územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. 
(Programový a viacročný rozpočet). 

3. Výhrada: Nedodržiavanie ustanovenia § 12 ods. 3 a ustanovenia §14 ods.1 zákona 
č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej  samosprávy v.z.n.p. v kombinácií 
s dodržiavaním ustanovení §11 ods.4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v.z.n.p..  (Zmeny rozpočtu vykonávať výhradne po schválení v obecnom 
zastupiteľstve).  

Opatrenie: Dodržiavať ustanovenia § 12 ods. 3 a ustanovenia §14 ods.1 zákona 
č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej  samosprávy v.z.n.p. v kombinácií 
s dodržiavaním ustanovení §11 ods.4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v.z.n.p..  (Zmeny rozpočtu výhradne po schválení v obecnom zastupiteľstve). 

4. Výhrada: Nedodržiavanie ustanovenie § 9 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení (viesť účtovníctvo v súlade so Zákonom o účtovníctve). 
Opatrenie: Dodržiavať ustanovenie § 9 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Z.z. o 
obecnom zriadení (viesť účtovníctvo v súlade so Zákonom o účtovníctve). 

5. Výhrada: Záporné stanovisko nezávislého audítora k overeniu účtovnej závierky obce 
Košeca za rok 2011. 
Opatrenie: Prijať opatrenia vyjadrené nezávislým audítorom, ktorý vykonal overenie 

účtovnej závierky obce za rok 2011 podľa jeho stanoviska.  
6. Výhrada: Počiatočné stavy sa nedajú overiť, nakoľko obec v predchádzajúcom roku 

neuskutočnila v súlade s par. 29 a 30 zákona o účtovníctve inventarizáciu majetku 
a záväzkov. 
Opatrenie: Dodržiavať zákon o účtovníctve a uskutočňovať inventarizáciu majetku 
a záväzkov. 

7. Výhrada: Majetok, záväzky a pohľadávky k 31.12.2011 neboli vykázané správne. 
Opatrenie: Dodržiavať opatrenie MF SR č. MF/16786/2007-31 zo dňa 8.7.2007 

o postupoch účtovania pre obce a zákon o účtovníctve. 
8. Výhrada: Netvorila sa opravná položka k finančnému majetku FK SLOVLAK Košeca, s. 

r. o. v sume 1.992,- € 
Opatrenie: Vzhľadom na ukončenie činnosti FK SLOVLAK Košeca, s. r. o. v roku 2012 
zlikvidovať  túto položku zo súvahy účtovným zápisom.  

9. Výhrada: V priebehu účtovného obdobia boli porušované postupy účtovania platné 
pre obce (opatrenie MF SR č. MF/16786/2007-31 zo dňa 8.7.2007 o postupoch 
účtovania pre obce) ako aj zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve – akruálne 
účtovníctvo z toho dôvodu nie je správne vykázaný účtovný výsledok k 31.12.2011. 
Opatrenie: Dodržiavať opatrenie MF SR č. MF/16786/2007-31 zo dňa 8.7.2007 
o postupoch účtovania pre obce a zákon o účtovníctve. 

10. Výhrada: Nebol dôsledne dodržiavaný vnútorný kontrolný systém. 

Opatrenie: Dodržiavať vnútorný kontrolný systém. 
11. Výhrada: Poznámky k účtovnej závierke nie sú úplné a správne. 

Opatrenie: Doplniť a opraviť poznámky k účtovnej závierke. 
12. Vykonať  nápravu zistených nedostatkov zahrnutých v liste vedeniu obce Košeca. 
13. Priebežne informovať OZ o vykonaných opatreniach. 



Termín (body 1-5 a 7-12): do 30.9.2012 
Termín (bod 6): do 31.12.2012 

 

Uznesenie č. 99/2012 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku v sume 140 191,- € zistený podľa 
ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
ktorý je upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 619,- EUR navrhujeme použiť na: 

- vykrytie rozdielu finančných operácií vo výške 46 793 EUR 
- tvorbu rezervného fondu vo výške 93 398 EUR 

 

Uznesenie č. 100 
OZ berie na vedomie hodnotenie uznesení OZ za predchádzajúce obdobie s inventúrou 
všetkých platných a nesplnených uznesení OZ. 
 

Uznesenie č. 101 
OZ berie na vedomie správu o činnosti komisie na ochranu verejného poriadku 
a bezpečnosti. 
 

Uznesenie č. 102 
OZ odporúča starostovi obce vyzvať p. Matejovičovú k uzatvoreniu dohody o skončení 
platnosti zmluvy o budúcej kúpnej zmluve podpísanej dňa 5.8.2009. Termín: do 19.7.2012. 
O výsledku informovať poslancov do 22.7.2012. 
 

Uznesenie č. 103 
OZ schvaľuje, že po kolaudácii stavby „Prístupové komunikácie – IBV Košeca – Rudé 
Nadzábrehy“ , stavebné povolenie č. j. 244/2010-002-DG2-A/10 zo dňa 15.4.2010 vstúpi do 
rokovania o majetkovom vysporiadaní pozemkov pod touto stavbou s navrhovateľom. 
 

Uznesenie č. 104 
OZ odporúča starostovi obce, v prípade ak nedôjde k právnemu úkonu v zmysle uznesenia č. 
102/2012 podať na príslušný súd žalobu o určenie neplatnosti zmluvy o budúcej kúpnej 
zmluve podpísanej dňa 5.8.2009, do 31.7.2012. O tomto úkone informovať poslancov OZ do 
1.8.2012. 
 

Uznesenie č. 105 
OZ  

a) prerokovalo návrh Zmluvy o nájme kúpaliska medzi SlovZink, a.s. a SLOVLAK Košeca, 
a. s. ako prenajímateľov a obcou Košeca ako nájomcu; 

b) schvaľuje Zmluvu o nájme medzi prenajímateľmi SlovZink, a.s. so sídlom Továrenská 
545, Košeca a SLOVLAK Košeca, a. s. so sídlom Továrenská 545, Košeca a nájomcom 
Obec Košeca, so sídlom Hlavná 36/100, Košeca, ktorej predmetom je prenájom 
nehnuteľností špecifikovaných v článku I. v bodoch 1 a 2. Zmluva sa uzatvára na dobu 
určitú od 1.7.2012 do 3.9.2012 s celkovou výškou nájmu 1.800,- €. Návrh zmluvy je 
prílohou zápisnice; 

c) odporúča starostovi obce podpísať Zmluvu o nájme v zmysle bodu b) tohto 
uznesenia. 

 

Uznesenie č. 106 
OZ schvaľuje: 



a)  otváracie hodiny letného kúpaliska v Košeci pre rok 2012 nasledovne: 
Pondelok – Nedeľa: od 10.00 hod. do 19.00 hod. 

b) cenník vstupného na obecné kúpalisko: 
Dospelí a deti od 16 rokov:  celý deň 1,80 €    po 16-tej hodine 0,90 € 
Deti do 15 rokov:   celý deň 0,90 €    po 16-tej hodine 0,50 € 
 

Uznesenie č. 107 
OZ  

a) prerokovalo dodatok č. 1 k VZN č. 2/2009 o úhrade za poskytnutú opatrovateľskú 
službu; 

b) neschvaľuje dodatok č. 1 k VZN č. 2/2009 o úhrade za poskytnutú opatrovateľskú 
službu. 

 
Uznesenie č. 108/2012 
OZ 

a) prerokovalo VZN č. 1/2012 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce 
b) neschvaľuje  VZN č. 1/2012 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce 

 

Uznesenie č. 109/2012 
OZ 

a) prerokovalo návrh dokumentu Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce 
Košeca 

b) schvaľuje dokument Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Košeca, 
ktorý je prílohou zápisnice, s účinnosťou od 1.7.2012 

 

Uznesenie č. 110/2012 
OZ 

a) prerokovalo žiadosť Ing. Jakúbka, bytom Dubnica nad Váhom o udelenie súhlasu so 
splácaním pokuty v celkovej výške 6.000,- €, ktorá bola uložená Obcou Košeca na 
základe rozhodnutia č.j. 992/2009-AP zo dňa 14.12.2009 

b) schvaľuje splátkový kalendár pokuty uloženej na základe rozhodnutia č.j. 992/2009-
AP zo dňa 14.12.2009 v celkovej výške 6.000,- €, bytom Dubnica nad Váhom a to 
formou mesačných splátok vo výške 1.000,- €, pričom prvá splátka bude uhradená 
najneskôr do 31.7.2012 a posledná splátka bude uhradená najneskôr do 31.12.2012. 
Splátkový kalendár bude realizovaný formou dohody o uznaní dlhu a splácaní dlžnej 
sumy, ktorá bude s dlžníkom podpísaná najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa 
schválenia splátkového kalendára. 

 

Uznesenie č. 111/2012 
OZ berie na vedomie informáciu o Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre SED 
Košeca. 
 
Uznesenie č. 112/2012 
OZ schvaľuje  presun prerokovania Rokovacieho poriadku OZ na augustové zasadnutie. 
 

Uznesenie č. 113/2012 
OZ  

a) prerokovalo návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2012 
b) schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2012, ktorý je 



prílohou zápisnice 
 

Uznesenie č. 114/2012 
OZ berie na vedomie žiadosť spoločnosti Kampala, s. r. o. o odkúpenie pozemku obce Košeca 
KNE 469, k.ú. Košeca. 
 

Uznesenie č. 115/2012 
OZ schvaľuje finančný príspevok pre Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Základná 
organizácia SZZP, 018 31 Košecké Podhradie vo výške 50,- €. Príspevok bude vyplatený až po 
úprave rozpočtu v auguste. 
 

Uznesenie č. 116/2012 
OZ schvaľuje finančný príspevok pre FS Strážov so sídlom Farská 1, 019 01 Ilava v zastúpení 
Milanom Jakúbkom na pokrytie nákladov na realizáciu akcie „Pálenie Ďura na počesť Paľa 
Demitru“ vo výške 200,- €. Príspevok bude vyplatený až po úprave rozpočtu v auguste. 
 
Uznesenie č. 117/2012 
OZ  

a) prerokovalo návrh na úpravy rozpočtu obce Košeca na rok 2012 
b) schvaľuje úpravy rozpočtu obce Košeca na rok 2012  nasledovne: 
1. bežný rozpočet 

a, vytvorenie rozpočtových položiek 636001 – nájomné kúpalisko 
                                                                 637027 – odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru -    
                                                                        Kúpalisko, časti bežné výdavky 
b, navýšenie položiek 636001 – nájomné kúpalisko na sumu 1 800,-€ 
                                       637027 – odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru -    
                                              kúpalisko, časti bežné výdavky na sumu 5.732,00 € 
c, navýšenie rozpočtovej položky 223001 – Tržby , časti bežné príjmy na sumu 5500,0€ 
d, navýšenie rozpočtovej položky 222003 – Pokuty za porušenie predpisov , časti bežné    
   príjmy na sumu 2500,0€ 
e, navýšenie rozpočtovej položky 229005 – Za znečistenie ovzdušia , časti bežné    
   príjmy na sumu 700,0€ 
f,  navýšenie rozpočtovej položky 312 001 – Transfery zo štátneho rozpočtu o sumu 112 000,- 
€ /dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na bežné výdavky/ 
g, navýšenie rozpočtovej položky vo výdavkovej časti na použitie transferu z bodu f. 
 

Uznesenie č. 118/2012 
OZ berie na vedomie predložený geometrický návrh p. Jozefa Pagáča. 
 

V Košeci, 2. 7. 2012                                        
 
 
 
Radomír Brtáň 

                          starosta  


