
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
Z RIADNEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE KOŠECA 

 

zo dňa 30. mája 2013 
 

(61 - 73) 
 

 
Uznesenie č. 61/2013 
OZ  k o n š t a t u j e, že : 
Zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu na pozvánke s doplnením bodu 7.8 
Požiadavky stavebnej komisie. 
 
Uznesenie č. 62/2013 
OZ  v o l í: 
Predseda – Mgr. Miroslava Švehlová 
Člen – Mária Kalamenová 
Člen –  Mgr. Jaroslava Pajgerová 
 
Uznesenie č. 63/2013 
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení. 
 
Uznesenie č. 64/2013 
OZ berie na vedomie správu o činnosti obecnej knižnice.  
 
Uznesenie č. 65/2013 
OZ berie na vedomie vyhodnotenie dní zvýšenej pracovnej aktivity. 
 
Uznesenie č. 66/2013 
OZ berie na vedomie rozbor hospodárenia obce za I. štvrťrok 2013 a hodnotenie vývoja 
záväzkov a pohľadávok. 
 
Uznesenie č . 67/2013 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu schvaľuje zmeny rozpočtu 
podľa priloženého zmenového listu č. 6, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.  
 
Uznesenie č . 68/2013 
Obecné zastupiteľstvo:  
a) prerokovalo stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Košeca za rok 2012,  
b) berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Košeca za rok 
2012. 
 
Uznesenie č . 69/2013 
Obecné zastupiteľstvo:  
a) Prerokovalo správu audítora k záverečnému účtu obce Košeca za rok 2012 
b) Berie na vedomie správu audítora k záverečnému účtu obce Košeca za rok 2012 

 
 



Uznesenie č. 70/2013 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu schvaľuje: 
Záverečný účet obce Košeca za rok 2012 a celoročné hospodárenie s nasledujúcimi 
výhradami audítora a hlavnej kontrolórky:  

- Výhrada: dlhodobý majetok k 31.12.2012 nie je vykázaný správne – vykazuje rozdiel 
oproti fyzickej inventúre vykonanej k 31.12.2012 vzhľadom na to, že zostatky účtov 
042,043 a 384 nie sú identifikované a z toho dôvodu sú aktíva nadhodnotené 
o neidentifikovanú výšku. 
Opatrenie: do 30.11.2013 vyšpecifikovať položky účtov 042, 043 a 384 

- Výhrada: v začiatku účtovného obdobia neboli dodržiavané postupy účtovania platné 
pre obce a v priebehu roka 2012 boli doúčtovávané náklady a výnosy minulých rokov  
Opatrenie: dodržiavať postupy účtovania platné pre obce 

- Výhrada: nesplnenie povinnosti zostaviť Programový rozpočet obce v zmysle zákona 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
Opatrenie: Obec schválila Programový rozpočet na rok 2013  

- Výhrada: nedodržiavanie ustanovenia § 12 ods. 3 a § 14 ods. 1 zákona o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy  
Opatrenie: Trvalé dodržiavanie ustanovenia § 12 ods. 3 a § 14 ods. 1 zákona 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  

Schvaľuje: 
Prebytok hospodárenia za rok 2012 v celkovej výške 24 838,02 EUR, ktorý bude zdrojom 
rezervného fondu.  
 
Uznesenie č. 71/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti komisie pre šport, školstvo a 
mládež. 
 
Uznesenie č. 72/2013 
OZ ukladá prednostke obecného úradu zvolať pracovné stretnutie poslancov s obyvateľmi 
bytových domov 479, 480, 481, 482, 483 a 484 v jedálni materskej školy.  
Termín: do 14. júna 2013 
 
Uznesenie č. 73/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyhlásenie verejného obstarávania na rekonštrukciu 
verejného osvetlenia popri ceste I. triedy prostredníctvom odborne spôsobilej osoby.  
Termín: do 30. júna 2013 
Zodpovedný: starosta obce  
 
V Košeci, 10. 5. 2013                                        

 
 

 
Radomír Brtáň 

                          starosta  


