UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Z RIADNEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE KOŠECA
zo dňa 8. novembra 2012
(165 - 195)
Uznesenie č. 165/2012
OZ k o n š t a t u j e, že :
Zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu uvedeného na pozvánke s nasledovnými
úpravami: body 7.2 a 7.15 budú spojené, bod 7.5 bude zrušený a prerokovaný v bode 6.,
ostatné body rokovania budú zoradené za seba podľa tém a zmenené číslovanie.
Uznesenie č. 166/2012
OZ v o l í:
Návrhovú komisiu v zložení:
Jozef Surový - predseda
Mária Kalamonová - člen
Bc. Pavol Ondrejka - člen
Uznesenie č . 167/2012
Obecné zastupiteľstvo:
A: Prerokovalo
Žiadosť p. Jozefa Pagáča, bytom Hlavná 411, 018 64 Košeca o zriadenie vecného bremena na
pozemku parc. č. KNC 425/9 vodná plocha o výmere 54 m2, nachádzajúceho sa v k.ú. Košeca,
zapísaného na Správe katastra Košeca na LV č. 1 . Vecné bremeno spočíva v povinnosti obce ako
povinného z vecného bremena strpieť na predmetnom pozemku uloženie stavby malej vodnej
elektrárne.
B: Schvaľuje
zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. KNC 425/9 vodná plocha o výmere 54 m2,
nachádzajúceho sa v k.ú. Košeca, zapísaného na Správe katastra Košeca na LV č. 1, vo vlastníctve
obce Košeca v prospech oprávneného z vecného bremena p. Jozefa Pagáča, bytom Hlavná 411,
018 64 Košeca. Vecné bremeno spočíva v povinnosti obce Košeca ako povinného z vecného
bremena strpieť na pozemku uloženie stavby malá vodná elektráreň. Vecné bremeno sa
schvaľuje bezodplatne na dobu neurčitú. Náklady spojené so zriadením vecného bremena bude
znášať oprávnený z vecného bremena. Návrh zmluvy na zriadenie vecného bremena bude
predložený na decembrovom OZ.
Uznesenie č. 169/2012
OZ berie na vedomie správu o činnosti hlavného kontrolóra obce.
Uznesenie č. 170/2012
OZ berie na vedomie prehodnotenie rozpočtu obce na rok 2012 – hodnotenie plnenia
rozpočtu, prenájmu a podnikania, hodnotenie vývoja záväzkov a pohľadávok.

Uznesenie č. 171/2012
OZ berie na vedomie zmeny rozpočtu účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho
rozpočtu v zmysle § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. v z.n.p.
Uznesenie č . 172/2012
Obecné zastupiteľstvo:
A: Prerokovalo
Zapojenie finančných prostriedkov na výsadbu drevín prijatých v roku 2009 od Železníc SR vo
výške 15 000 EUR do rozpočtu obce Košeca 2012 na výsadbu drevín.
B: Schvaľuje

Zapojenie finančných prostriedkov na výsadbu drevín prijatých v roku 2009 vo výške 15 000
EUR do rozpočtu obce Košeca na rok 2012 na výsadbu drevín cez finančné operácie na
príjmovej položke 453 000 so zdrojom 1319.
Uznesenie č. 173/2012
Obecné zastupiteľstvo:
A: Prerokovalo
Zapojenie finančných prostriedkov rezervného fondu vo výške 52 398 EUR na splácanie istín
úverov a leasingu cez finančné operácie cez položku 454 001 so zdrojom 46.
B: Schvaľuje

Zapojenie finančných prostriedkov rezervného fondu vo výške 52 398 EUR na splácanie istín
úverov a leasingu cez finančné operácie cez položku 454 001 so zdrojom 46, v zmysle § 15
zákona č. 583/2004 Z.z. v z.n.p.
Uznesenie č. 174/2012
Obecné zastupiteľstvo:
A: Prerokovalo
Zmeny rozpočtu obce Košeca na rok 2012 podľa predložených zmenových listov.
B: Schvaľuje

Zmeny rozpočtu obce Košeca na rok 2012 podľa predložených zmenových listov, ktoré tvoria
neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia.
Uznesenie č. 175/2012
Obecné zastupiteľstvo:
A: Prerokovalo
Predloženú cenovú ponuku spoločnosti MADE spol. s.r.o., so sídlom Lazovná 69, 974 01
Banská Bystrica na rozšírenie informačného systému URBIS o moduly Evidencia
a Personalistika a mzdy v celkovej výške 420 EUR.
B: Schvaľuje

Zakúpenie modulov Evidencia a Personalistika a mzdy z dôvodu rozšírenia informačného
systému URBIS od spoločnosti MADE spol. s.r.o., so sídlom Lazovná 69, 974 01 Banská
Bystrica. Celková cena zakúpenia modulov je vo výške 420 EUR.
Uznesenie č. 176/2012
Obecné zastupiteľstvo:
A: Prerokovalo
Žiadosť Základnej školy s materskou školou Košeca o poskytnutie finančných prostriedkov na
odchodné pre zamestnankyňu materskej školy v celkovej výške 1021 EUR.

B: Schvaľuje

Zmenu rozpočtu Základnej školy s materskou školou Košeca nasledovne:
Navýšenie rozpočtu na originálne kompetencie Základnej školy s materskou školou Košeca
pre materskú školu o 1021 EUR na odchodné z príjmov obce Košeca. Uvedená zmena
rozpočtu bude zapracovaná ekonómkou Základnej školy s materskou školou Košeca do
rozpočtu materskej školy na rok 2012 do konca novembra 2012.
Uznesenie č . 177/2012
Obecné zastupiteľstvo:
A: Prerokovalo
Žiadosť Základnej školy s materskou školou Košeca o navýšenie finančných prostriedkov na
školský klub detí o 1 300 EUR z dôvodu nárastu počtu detí v školskom klube z 58 na 78 detí.
B: Schvaľuje

Zmenu rozpočtu Základnej školy s materskou školou Košeca nasledovne:
Navýšenie rozpočtu na originálne kompetencie Základnej školy s materskou školou Košeca
pre školský klub o 1 300 EUR z príjmov obce Košeca. Uvedená zmena rozpočtu bude
zapracovaná ekonómkou Základnej školy s materskou školou Košeca do rozpočtu materskej
školy na rok 2012 do konca novembra 2012.
Uznesenie č . 178/2012
Obecné zastupiteľstvo:
A: Prerokovalo
Žiadosť Základnej školy s materskou školou Košeca o preklasifikovanie bežných výdavkov
materskej školy na kapitálové výdavky v rámci schváleného rozpočtu z dôvodu nákupu
interaktívnej tabule vo výške 2 353 EUR.
B: Schvaľuje

Preklasifikovanie bežných výdavkov rozpočtu materskej školy vo výške 2 353 EUR
kapitálové výdavky v rámci schváleného rozpočtu z dôvodu nákupu interaktívnej tabule.

na

Uznesenie č. 179/2012
Obecné zastupiteľstvo
a) prerokovalo návrh štruktúry programového rozpočtu na rok 2013
b) schvaľuje štruktúru programového rozpočtu na rok 2013 podľa predloženého
materiálu s dvomi zmenami – bod 7.3 sa začlení do bodu 7.1 a bod 8.3 sa premenuje
na sociálnu činnosť v obci.
Uznesenie č. 180/2012
OZ berie na vedomie vyhodnotenie dní zvýšenej pracovnej aktivity.
Uznesenie č. 181/2012
OZ
a) prerokovalo návrh VZN č. 4/2012 o určení školského obvodu Základnej školy
s materskou školou zriadenou obcou Košeca
b) Schvaľuje VZN č. 4/2012 o určení školského obvodu Základnej školy s materskou
školou zriadenou obcou Košeca

Uznesenie č . 182/2012
Obecné zastupiteľstvo:
A: Prerokovalo
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2011/2012 Základnej školy s materskou školou Školská ulica 243/1, Košeca.
B: Schvaľuje

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2011/2012 Základnej školy s materskou školou Školská ulica 243/1, Košeca bez pripomienok.
Uznesenie č . 183/2012
Obecné zastupiteľstvo:
A: Prerokovalo
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2011/2012 Základnej umeleckej školy Košeca.
B: Schvaľuje
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2011/2012 Základnej umeleckej školy Košeca bez pripomienok.
Uznesenie č . 184/2012
Obecné zastupiteľstvo:
A: Prerokovalo
Žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. KNC 687/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 114 m2,
nachádzajúci sa v k.ú. Košeca, vo vlastníctve obce Košeca žiadateľa Peter Sedláček, trvale bytom
Zliechovská ulica 422/97, 018 64 Košeca.

B: Schvaľuje
Zámer odpredať pozemok parc. č. KNC 687/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 114 m2,
nachádzajúci sa v k.ú. Košeca, zapísaný na Správe katastra Ilava na LV č. 1 , vo vlastníctve
obce Košeca kupujúcemu p. Peter Sedláček, trvale bytom Zliechovská ulica 422/97, 018 64
Košeca ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8) písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čl. 6 bod 6) písm. e)
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Košeca za nasledujúcich podmienok:
- kúpna cena je stanovená vo výške 3,30 €/m2
- na prevádzanú nehnuteľnosť bude zriadené bezplatné vecné bremeno právo uloženia
stavby – obecnej studne v prospech obce Košeca na dobu neurčitú.
Odôvodnenie osobitného zreteľa: Predmetný pozemok obec nevyužíva, vzhľadom na jeho
polohu a veľkosť / je z troch strán ohraničený pozemkom vo vlastníctve žiadateľa / nie je
využiteľný ako stavebný pozemok a má význam len pre vlastníka susednej nehnuteľnosti,
ktorý by kúpou pozemku dosiahol celistvosť a zarovnanie s pozemkom, ktorý má vo
vlastníctve.
Uznesenie č. 185/2012
OZ schvaľuje kúpnu ceny parcely č. KNE 362/14 vo výške 1,- €/m2.
Za: 7
Proti: 1 (Mgr. Palčeková)
Zdržal sa: 1 (Mgr. Švehlová)
Odôvodnenie ceny: Predmetný pozemok obce má svahovitý terén, nie je prístupný z cestnej
komunikácie a vzhľadom na tvar pozemku nie je využiteľný ako stavebný pozemok, preto je

z hľadiska záujmov a potrieb obce nevyužiteľný. Tento pozemok priamo nadväzuje na
pozemok žiadateľa, ktorý ho chce využiť ako príjazdovú cestu resp. vjazd k budúcej
novostavbe.
Uznesenie č. 186/2012
Obecné zastupiteľstvo:
A: Prerokovalo
Žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. KNE 362/14 vodná plocha o výmere 251 m2, nachádzajúci sa
v k.ú. Košeca, vo vlastníctve obce Košeca žiadateľa Anton Jendrol, trvale bytom Kukučínova 691/13,
019 01 Ilava.
B1: Schvaľuje
Zámer odpredať pozemok parc. č. KNE 362/14 vodná plocha o výmere 251 m2, nachádzajúci sa
v intraviláne k.ú. Košeca, ktorý vznikol, odčlenením z neknihovanej parcely č. KN-E 342 potok bez

výmery vo vlastníctve obce Košeca kupujúcemu Anton Jendrol, trvale bytom Kukučínova
691/13, 019 01 Ilava ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8)
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čl. 6 bod 6)
písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Košeca. Pozemok bol zameraný
geometrickým plánom č. 77/2012 zo dňa 03.09.2012, vyhotoveným geodetom Ing.
Gabrielom Vankom.
Kúpna cena je stanovená vo výške 1,00 €/m2.
Odôvodnenie osobitného zreteľa: Predmetný pozemok obce má svahovitý terén, nie je
prístupný z cestnej komunikácie a vzhľadom na tvar pozemku nie je využiteľný ako stavebný
pozemok, preto je z hľadiska záujmov a potrieb obce nevyužiteľný. Tento pozemok priamo
nadväzuje na pozemok žiadateľa, ktorý ho chce využiť ako príjazdovú cestu resp. vjazd
k budúcej novostavbe.
Uznesenie č . 187/2012
Obecné zastupiteľstvo:
A: Prerokovalo
Zámer obce prenajať časť nehnuteľnosti a to, prízemie budovy podlahová plocha o výmere
54,85 m2 /z toho 51,62 m2 prevádzkové priestory a 3,23 m2 spoločné priestory/ súp. č. 36,
orientačné číslo 100, postavená na pozemku parc. č. KNC 1 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 1007 m2, nachádzajúcu sa v k.ú. Košeca, zapísanú na Správe katastra Košeca na LV
č. 1 a 12m 2 spevnenej plochy pozemku parc. č. KNC 1 zastavané plochy a nádvoria o celkovej
výmere 1007 m2 pre nájomcu Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská
Bystrica, IČO: 36631124, DIČ: 2021879959 ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle
ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a v zmysle čl. 7 bod 5 písm. a) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Košeca za účelom prevádzkovania pobočky Slovenskej pošty a.s..
B: Schvaľuje
Zámer obce prenajať časť nehnuteľnosti a to, prízemie budovy podlahová plocha o výmere
54,85 m2 /z toho 51,62 m2 prevádzkové priestory a 3,23 m2 spoločné priestory/ súp. č. 36,
orientačné číslo 100, postavená na pozemku parc. č. KNC 1 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 1007 m2, nachádzajúcu sa v k.ú. Košeca, zapísanú na Správe katastra Košeca na LV
č. 1 a 12m 2 spevnenej plochy pozemku parc. č. KNC 1 zastavané plochy a nádvoria o celkovej
výmere 1007 m2 pre nájomcu Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská
Bystrica, IČO: 36631124, DIČ: 2021879959 ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle
ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších

predpisov a v zmysle čl. 7 bod 5 písm. a) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Košeca za účelom prevádzkovania pobočky Slovenskej pošty a.s., za nájomné vo výške 18,58
€/m2/rok za prevádzkové priestory, 5,31€/m2/rok za spoločné priestory a 2,98 €/m2/rok za
spevnenú plochu, čo za celý predmet nájmu predstavuje nájomné v celkovej výške 1 012,36
€/rok. Nehnuteľnosť sa prenajíma na dobu neurčitú. Nájomná zmluva bude predložená na
decembrovom OZ.
Zdôvodnenie osobitného zreteľa: Slovenská pošta dlhodobo na území obce poskytuje
verejné služby pre všetkých obyvateľov obce Košeca, čím pomáha skvalitňovať život v obci
a ako jediný subjekt na území obce poskytuje možnosť výberu finančnej hotovosti
z platobnej karty. V zmysle ustanovenia čl. 7 bod 5 písm. a) a b) Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom obce Košeca sa za prípady hodné osobitného zreteľa považuje
najmä nájom pozemku do výmery 100 m2 vrátane a nájom nebytových priestorov do výmery
100 m2 vrátane, pričom predmetný prenájom spĺňa túto požiadavku.
Uznesenie č. 188/2012
OZ schvaľuje zmenu termínu decembrového obecného zastupiteľstvo zo 6.12.2012 na
13.12.2012.
Uznesenie č. 189/2012
OZ schvaľuje použitie prostriedkov z rozpočtu položky 635006 funkč. klasifikácia 01116 na
kompletnú rekonštrukciu kancelárií č. 9 a 5 a zhotovenie steny na medziposchodí povaly a 1.
poschodia.
Uznesenie č. 190/2012
OZ schvaľuje opravu žumpy za max. cenu 1.800,- € pri bytovom dome súp. číslo 316 a 317,
ktorá bude financovaná presunom finančných prostriedkov z rozpočtovej položky 635004 vo
výške 1.800,- € na položku 637004.
Uznesenie č. 191/2012
OZ berie na vedomie hodnotenie uznesení obecného zastupiteľstva za predchádzajúce
obdobie.
Uznesenie č . 192/2012
Obecné zastupiteľstvo:
A: Prerokovalo
Návrh pána poslanca Bc. Ondrejku na zvýšenie pracovného úväzku hlavnej kontrolórke obce
Košeca z 10 hodín týždenne t.j. 0,27 úväzok na 15 hodín týždenne t.j. 0,40 úväzok
s účinnosťou od 01.01.2013.
B: Schvaľuje

Zvýšenie pracovného úväzku hlavnej kontrolórky obce Košeca z 10 hodín týždenne t.j. 0,27
úväzok na 15 hodín týždenne t.j. 0,40 úväzok s účinnosťou od 01.01.2013. Náklady na
zvýšenie pracovného úväzku budú zapracované do návrhu rozpočtu obce Košeca na rok
2013.
Uznesenie č . 193/2012
Obecné zastupiteľstvo:
A: Prerokovalo

Návrh pána poslanca Bc. Ondrejku na vyplatenie odmeny hlavnej kontrolórke obce Košeca
v zmysle ustanovenia § 18c ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov vo výške 30 % súčtu funkčných platov za obdobie od 01.01.2012 do
30.11.2012 t.j. v celkovej výške 1066 EUR.
B: Schvaľuje

vyplatenie odmeny hlavnej kontrolórke obce Košeca v zmysle ustanovenia § 18c ods. 5
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vo výške 30 %
súčtu funkčných platov za obdobie od 01.01.2012 do 30.11.2012 t.j. v celkovej výške 1066
EUR. Odmena bude vyplatená vo výplate za mesiac november 2012.
Uznesenie č. 194/2012
OZ neschvaľuje postúpiť návrh Bc. Ondrejku na schválenie mesačnej odmeny vo výške 25% z
platu pre hlavnú kontrolórku s platnosťou od 1.1.2013 komisii financií, investícií a rozvoja.
Uznesenie č. 195/2012
OZ neschvaľuje vyplácať od 1.1.2013 mesačnú odmenu hlavnej kontrolórke vo výške 25%
z platu.
V Košeci, 9. 11. 2012

Radomír Brtáň
starosta

