ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 13. augusta 2019
v zasadačke Obecného úradu v Košeci

Prítomní

Mgr. Radomír Brtáň, starosta obce

Mgr. Dana Bajzíková, poslankyňa

Mgr. Božena Gábelová, poslankyňa

Mária Kalamenová, poslankyňa

Miroslav Vančík, poslanec

Róbert Jurena, poslanec

Mgr. Zuzana Dianová, prednostka

Ing. Eva Podmajerská, ekonóm a rozpočtár obce

Neprítomní
Alena Dobrodejová, HK

Miloš Mucina, poslanec

PaedDr. Miroslava Švehlová, poslankyňa

Jana Rýdza, poslankyňa

Radovan Kolembus, poslanec
Hostia
Podľa prezenčnej listiny
ROKOVANIE
1/ Otvorenie
Otvorenie dnešného plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva vykonal starosta obce
Mgr. Radomír Brtáň. Konštatoval, že z celkového počtu 9 poslancov, je prítomných 5
poslancov a preto uznal dnešné zasadnutie OZ za uznášaniaschopné.
2/ Schválenie programu rokovania
Starosta sa spýtal poslancov, či sú z ich strany pripomienky k programu, ktorý bol uvedený na
pozvánke. Poslanci návrh programu jednohlasne schválili.
Uznesenie č. 80/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 12 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. konštatuje, že zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu na pozvánke.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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3/ Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Uznesenie č. 81/2019
OZ v Košeci podľa § 15 Zákona o obecnom zriadení
1. Zriaďuje návrhovú komisiu v zložení
Mgr. Dana Bajzíková – predseda
Mgr. Božena Gábelová - člen
Róbert Jurena - člen
2. Vymedzuje úlohy návrhovej komisie nasledovne:
- sledovať priebeh zasadnutia a predkladať k prerokúvaným bodom programu
a k postupu rokovania návrhy uznesení.
Za:
5
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Overovateľmi zápisnice sú poverení Miroslav Vančík a Mária Kalamenová, zapisovateľka Mgr.
Zuzana Dianová.
4/ Kontrola plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení zodpovednými
pracovníkmi
S plnením schvaľovacích uznesení z predchádzajúceho OZ oboznámil prítomných starosta
obce.
Uznesenie č. 69/2019
B1: Schvaľuje: Záverečný účet obce Košeca a celoročné hospodárenie obce Košeca za rok 2018 bez
výhrad.

B2: Schvaľuje: Prebytok hospodárenia za rok 2018 vo výške 247 060,64 EUR.
B3: Schvaľuje: V zmysle § 15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v z.n.p. tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške prebytku hospodárenia, tzn. tvorbu
rezervného fondu vo výške 247 060,64 EUR.

Uznesenie č. 70
B1: Schvaľuje
Investičnú akciu stavba Košeca Ilavská cesta - jednostranný chodník novostavba v zmysle
predloženej projektovej dokumentácie a začatie obstarania stavby podľa naprojektovanej
sumy vo výške 83 603,36 eur.
B2: Schvaľuje
Investičnú akciu stavba Košeca Zliechovská cesta – obojstranný chodník novostavba v zmysle
predloženej projektovej dokumentácie a začatie obstarania stavby podľa naprojektovanej
sumy vo výške 170 406,70 eur na vetvy V1, V2, V3, V9, V10, V11.
Pri tomto uznesení starosta informoval o vypustení vetvy V11 z verejného obstarávania pre
rok 2019. Bližšie informácie, ako aj zmena uznesenia bude predložená v Hlavných bodoch
rokovania, bod 6.5. programu dnešného OZ.
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Uznesenie č. 71/2019
B: Schvaľuje
1) predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom
rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky za účelom realizácie projektu
„Rekonštrukcia vykurovania hasičskej zbrojnice v Košeci“ v zmysle výzvy č. V. P HaZZ 2019
2) finančnú spoluúčasť k projektu „Modernizácia hasičskej zbrojnice v Košeci“ z vlastných
prostriedkov vo výške najmenej 5% z celkových výdavkov projektu.
Uznesenie č. 72/2019
B: Schvaľuje
1) predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom
rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky za účelom realizácie projektu
„Bezpečnosť chodcov v obci Košeca“ v zmysle výzvy č. III. Prezídia Policajného zboru 2019
2) finančnú spoluúčasť k projektu „Bezpečnosť chodcov v obci Košeca“ z vlastných
prostriedkov vo výške najmenej 5% z celkových výdavkov projektu.
Uznesenie č. 73/2019
B: Schvaľuje: Finančnú spoluúčasť obce Košeca z vlastných prostriedkov najmenej vo výške
10 % z výšky poskytnutej dotácie k podaniu žiadosti o poskytnutie dotácie na zlepšenie a
revitalizáciu materiálno-technického zabezpečenia základných škôl v súvislosti s kapacitnými
obmedzeniami, prevenciou a odstránením dvojzmennej prevádzky v základných školách na
rok 2019
Uznesenie č. 75/2019
B: Schvaľuje: Zmeny rozpočtu podľa zmenového listu č. 5, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto
uznesenia

Uznesenie č. 76/2019
B: schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na druhý polrok 2019.
Uznesenie č . 77/2019
B: Schvaľuje Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku a zámer prevodu
nehnuteľného majetku obce formou zámeny pozemkov v zmysle čl. 6 bod 7) písm. a) Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom obce Košeca a podľa § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Zámena sa týka
nasledujúcich pozemkov:
- parc. č. KNC 866/3 zastavané plochy o výmere 1175 m2 , ktorý vznikol obnovením
pozemkov parc. č. KNE 1050/503 orná pôda o výmere 370 m2, parc. č. KNE 1056/1
orná pôda o výmere 376 m2 nachádzajúce sa v k.ú. Košeca , vo vlastníctve obce
Košeca, zapísané na LV č. 1 a časti pozemku parc. č. KNE 1049/501 ostatná plocha
o výmere 724 m2 nachádzajúci sa v k.ú. Košeca, vo vlastníctve obce Košeca, zapísaný
na LV č. 3447 ,
za pozemky:
- parc.č. KNC 866/14 zastavaná plocha o výmere 2469 m2, parc. č. KNC 866/15
zastavaná plocha o výmere 15 m2 a parc. č. KNC 866/16 zastavaná plocha o výmere
25 m2 , ktoré vznikli oddelením od pozemku parc. č. KNC 866/1 zastavaná plocha
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o výmere 4003 m2, nachádzajúci sa v k.ú. Košeca vo vlastníctve SLOVLAK Košeca, a.s.
Továrenská 545, Košeca zapísaný na LV č. 2438.
Poslanci správu o kontrole uznesení vzali na vedomie.
Uznesenie č. 82/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Košeca berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení OZ v Košeci
a podanie správ o plnení uznesení zodpovednými pracovníkmi.
5/ Názory občanov
p. Domjen sa spýtal či bude umiestnené zrkadlo pri Obecnom úrade.
Starosta informoval, že ešte v tomto roku budú dokupované niektoré značky a aj zrkadlá.
p. Jurena sa spýtal, ako vyzerá prechod pri škole smerom do materskej škôlky na hlavnej
ceste.
Starosta informoval o podanom projekte, ktorý rieši tento problém, ale výsledok ešte nie je
známy. Počkáme na výsledok žiadosti a ak nebudeme úspešný, budeme musieť hľadať
riešenie z vlastných zdrojov.
6/ Hlavné body rokovania
6.1 Vyhodnotenie rozpočtu obce k I. polroku 2019
Predkladá Ing. Eva Podmajerská – ekonómka a rozpočtárka obce.
O rozpočte a monitorovacej správe k programovému rozpočtu k 30.06.2019 informovala p.
Podmajerská. Celý materiál bol zaslaný v rámci prípravy OZ. K polroku bol prebytok rozpočtu
vo výške 132 000 eur (prebytok je vytvorený len z rozpočtu roku 2019). Postupne bolo
vyhodnotenie rozpočtu rozobraté podľa príjmov (kapitálový a bežný), výdavkov (kapitálových
a bežných) a finančných operácií.
Uznesenie č. 83/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Košeca:
A: Prerokovalo
Vyhodnotenie rozpočtu obce k 30. 6. 2019.
B: Berie na vedomie
Vyhodnotenie rozpočtu obce k 30. 6. 2019 vrátane programov.
Uznesenie č. 84/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Košeca:
A: Prerokovalo
Monitorovaciu správu programového rozpočtu k 30.6.2019.
B: Berie na vedomie
Monitorovaciu správu programového rozpočtu k 30.6.2019.
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6.2 Zmeny rozpočtu
Predložila Ing. Eva Podmajerská ekonómka a rozpočtárka obce. Informovala prítomných
s obsahom a dôvodmi návrhov na zmeny rozpočtu, ktoré sú zapracované v zmenových
listoch č. 7 a 8. Sú navýšené bežné príjmy oproti tomu ako sú narozpočtované. Zmeny sú aj
vo finančných operáciách na prestavbu materskej školy, kde rátame so zapojením
z rezervného fondu vo výške 40 000 eur. Zmeny sa týkajú aj navýšenia bežných výdavkov
v celkovej výške 18 401 eur, ktoré boli vykonané presunom a znížením z položiek, ktoré nie
sú čerpané.
Uznesenie č. 85/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Košeca:
A: Prerokovalo: Návrh na zmeny rozpočtu podľa zmenového listu č. 7
B: Schvaľuje: Zmeny rozpočtu podľa zmenového listu č. 7, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou
tohto uznesenia.
Za:
5
Proti:
0
Zdržal sa:
0
p. Podmajerská ďalej poinformovalo o zmenovom liste č. 8, ktorý sa týka finančných
prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy týkajúce sa školy, ďalej finančné prostriedky,
ktoré obec dostaneme z TSK na akciu dni obce Košeca vo výške 500 eur, kapitálové príjmy na
opravu strechy OcÚ, ktoré obec dostala z MFSR vo výške 6 000 eur a bežné výdavky z fondu
opráv, kde sa zabezpečovali digestory a sporáky do obecných nájomných bytov. Tieto zmeny
nepodliehajú schvaľovaniu, ale berú sa na vedomie.
Uznesenie č. 86/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Košeca:
A: Prerokovalo: Informáciu o zmenách rozpočtu podľa zmenového listu č. 8 – zmeny
zapracované v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy - na základe úprav rozpočtu na prenesené kompetencie, finančné prostriedky na
Dni obce z TSK a presun finančných prostriedkov v rámci fondu údržby a opráv nájomnej
12bj.
B: Berie na vedomie: Informáciu o zmenách rozpočtu podľa zmenového listu č. 8
6.3 Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 o mieste a čase zápisu dieťaťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa
v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského
klubu detí, o výške príspevku v základnej umeleckej škole a o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských jedálňach
Predkladaný návrh VZN bol spracovaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z. z. o
výchove a vzdelávaní (školský zákon) v z.n.p. , ktorý ustanovuje obci ako zriaďovateľovi škôl
a školských zariadení povinnosť určiť všeobecne záväzným nariadením výšku mesačného
príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej
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škole, v školskom klube detí, príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom
v základnej umeleckej škole a príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni.
Od 1.9.2019 nadobúda účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v z.n.p., ktorou došlo
k úprave dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na
stravovanie“). Predmetnou novelou sa zaviedla možnosť poskytovať dotáciu pre všetkých
žiakov základnej školy (nielen pre žiakov zo sociálne slabších rodín) a aj pre každé dieťa,
ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy.
Predmetná dotácia sa poskytuje zriaďovateľovi (teda obci) na základe žiadosti v sume 1,20
eura na každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej
škole, alebo vyučovania v základnej škole.
Pokiaľ si zdravotný stav dieťaťa/žiaka na základe posúdenia lekára vyžaduje osobitné
stravovanie, ktoré v školskej jedálni nie je možné zabezpečiť, zriaďovateľ po predložení
príslušného potvrdenia od lekára a potvrdenia zo školskej jedálne, že pre dané dieťa/žiaka
nepripravuje stravu, vyplatí poskytnutú dotáciu na stravovanie zákonnému zástupcovi na
účet v banke alebo cez pokladňu v hotovosti.
S účinnosťou od 1.9.2019 navrhujeme po konzultácii s vedením ZUŠ aj zmenu vo výške
príspevku v ZUŠ a to nasledovne:
Do 31.8.2019 je výška príspevku:
a) Mesačný príspevok v individuálnej forme vyučovania v hudobnom odbore ...... 3 € / žiak,
dospelý
b) Mesačný príspevok v skupinovej forme vyučovania vo výtvarnom odbore ..........3 € / žiak
c) Mesačný príspevok v skupinovej forme vyuč. v literárno – dramatickom odbore ... 2 € /
žiak
d) Prípravka individuálne štúdium ......................................... 2 € /dieťa
e) Prípravka skupinové štúdium ............................................ 2 € / dieťa
Od 1.9.2019 je navrhovaná výška príspevku v sumách:
a) Mesačný príspevok v individuálnej forme vyučovania v hudobnom odbore ...... 4 € / žiak,
dospelý
b) Mesačný príspevok v skupinovej forme vyučovania vo výtvarnom odbore ..........4 € / žiak
c) Mesačný príspevok v skupinovej forme vyuč. v literárno – dramatickom odbore ... 4 € /
žiak
d) Prípravka individuálne štúdium ......................................... 3 € /dieťa
e) Prípravka skupinové štúdium ............................................ 3 € / dieťa
Súčasťou návrhu VZN je aj určenie miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole. Z dôvodu rozsiahlejších zmien obec pristúpila k príprave
nového VZN. V prípade jeho schválenia sa doterajšie VZN č. 6/2012 v znení dodatku č. 1
bude rušiť.
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Uznesenie č. 87/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Košeca:
A. Prerokovalo: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 o mieste a čase zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške mesačného
príspevku:
- zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole,
- na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,
- na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole,
- na čiastočnú úhradu nákladov, na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni
B. Schvaľuje: Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o mieste a čase zápisu dieťaťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške mesačného príspevku:
- zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole,
- na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,
- na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole,
- na čiastočnú úhradu nákladov, na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni
Za:
5
Proti:
0
Zdržal sa:
0
6.4 Návrh Dodatku č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2014 o o podmienkach
nájmu v nájomných bytoch vybudovaných z dotácie na obstaranie nájomného bytu
Návrh dodatku č. 1 VZN č. 1/2014 bol vypracovaný z dôvodu návrhu prehľadnejšej prílohy –
žiadosti o pridelenie nájomného bytu. Doterajšia žiadosť spôsobovala žiadateľom v praxi
problémy pri jej vypĺňaní, preto sme sa rozhodli žiadosť prepracovať a sprehľadniť.
Uznesenie č. 88/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Košeca:
A: Prerokovalo
Návrh dodatku č. 1 všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2014 o podmienkach nájmu
v nájomných bytoch vybudovaných z dotácie na obstaranie nájomného bytu.
B: Schvaľuje
Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2014 o podmienkach nájmu
v nájomných bytoch vybudovaných z dotácie na obstaranie nájomného bytu.
Za:
5
Proti:
0
Zdržal sa:
0
6.5 Informácia o prebiehajúcich investičných akciách naplánovaných na rok 2019
Starosta informoval prítomných o investičných akciách, ktoré už sú v procese realizácie
a takisto o investíciách, do ktorých sa obec plánuje zapojiť.
Dotácia 6 000 eur na rekonštrukciu strechy OcÚ, ktorá je v havarijnom stave. 6 000 eur bude
málo na opravu strechy, preto je potrebné sa dohodnúť a zvážiť, kedy sa do opravy pôjde
a takisto aj o financovaní. Dotáciu je potrebné vyčerpať do dvoch rokov. Treba sa dohodnúť,
či sa pôjde do prerábky v pôvodnom tvare strechy alebo nie. Je potrebné sa stretnúť
a dohodnúť sa aj na stanoviskách príslušných komisií.
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Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice (fasáda, zateplenie, výmena elektromerov, výmena sanity)
je z dotácie 30 000 eur a máme podanú aj ďalšiu žiadosť na investíciu do nového vykurovania
požiarnej zbrojnice.
Realizácia projektu „Odborné učebne ZŠ a školská knižnica“ – firma, ktorá vyhrala verejné
obstarávanie má nastúpiť v polovici augusta na vybudovanie odbornej učebne, čo sa týka
knižnice, tam sa museli vykonať ešte búracie práce a s prerábkou knižnice sa ráta ešte aj
počas mesiaca september.
Výstavba chodníkov Zliechovská a Hlavná ulica je v procese prípravy verejného obstarávania.
Realizácia prístavby budovy MŠ a rozšírenie jedálne – v tomto roku je reálna len prístavba
jedálne, časti spevnených povrchov pred jedálňou. Ostatné veci súvisiace s kuchyňou by sa
riešili priebežne – reálne je prístavbu kuchyne urobiť až počas letných prázdnin 2020.
Nové detské ihrisko pri MŠ – je prisľúbené zrealizovať do konca septembra.
Osadenie fitnes prvkov za OcÚ je naplánované na koniec augusta.
Výstavba multifunkčného ihriska je v procesu začatia verejného obstarávania.
Obec by sa chcela zapojiť aj do výzvy na atletický ovál v areáli základnej školy.
Na jeseň očakávame dodanie kompostérov do domácností.
Územný plán by mal byť do 15.11.2019 prijatý formou VZN. 27.8.2019 bude prerokovanie
ešte posledných pripomienok, ktoré prišli k návrhu a následne sa budeme zaoberať
poslednou fázou.
Do konca októbra chceme podať aj projekty na dobudovanie vodovodu a kanalizácie
z Envirofondu.
p. Vančík, je potrebné dorobiť jedáleň a rozšíriť ju, nakoľko nám tam vznikne pekný priestor
aj na spoločenské stretávanie.
Je potrebné poriešiť aj nehnuteľnosť, ktorú majú v prenájme urbárnici na Hlavnej ulici.
K uvedeným akciám ešte prebehla diskusia s poslancami, ktorá je zaznamenaná na nahrávke.
Uznesenie č. 89/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Košeca berie na vedomie informácie o prebiehajúcich
investičných akciách naplánovaných na rok 2019.
Uznesenie č. 90/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Košeca
Schvaľuje:
Vypustenie vetvy V11 z uznesenia č.70/2019 bod B2 z investičnej akcie v roku 2019, týkajúcej
sa stavby Košeca Zliechovská cesta – obojstranný chodník novostavba .
Za:
5
Proti:
0
Zdržal sa:
0
6.6 Žiadosti týkajúce sa nakladania s majetkom obce
Prednostka poinformovalo o obnovenej žiadosti p. Jozefa Palčeka Ulica športovcov 70/15,
018 64 Košeca, ktorý má záujem o odkúpenie pozemku parc. č. KNC 1542/3 o výmere 27 m2
záhrady, nachádzajúci sa v k.ú. Košeca, zapísaný na LV č. 1 vo vlastníctve obce Košeca.
V príprave na zasadnutie OZ bol zaslaný materiál v rámci ktorého bol navrhnutý odpredaj
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formou osobitného zreteľa. Nakoľko ale na zasadnutí nebola prítomná trojpätinová väčšina
všetkých poslancov, tento bod bol presunutý na ďalšie zasadnutie OZ.
Prednostka ďalej poinformovala o zaslanej urgencii na odpredaj komunikácie od p. Eleny
Matejovičovej, Ľ. Štúra 374/8, Ilava, zaevidovanú dňa 02.08.2019 pod číslom 1646/2019
o uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj pozemkov KNC 1833/59 ostatné plochy o výmere
1976 m2, KNC 1833/95 ostatné plochy o výmere 103 m2, KNC 1833/152 o výmere 44 m2, KNC
1833/153 ostatné plochy o výmere 2 m2, KNC 1833/154 ostatné plochy o výmere 10 m2,
nachádzajúcich sa v k.ú. Košeca, zapísaných na LV č. 2796. Navrhovaná kúpna cena je 1
EURO. K predmetnej žiadosti prebehla diskusia v rámci ktorej bolo dohodnuté, že žiadosť
bude postúpená na príslušné komisie OZ.
7/ Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov
Starosta obce informoval o prijatí petície od občanov Zliechovskej ulice týkajúcej sa
dobudovania kanalizácie a verejného vodovodu na tomto úseku, ako aj o výsledku jej
vybavenia. Petícia bola adresovaná na starostu obce.
8/ Rôzne – dôležité údaje a informácie starostu a účastníkov rokovania
Starosta obce pozval všetkých prítomných na dni obce Košeca a hodové slávnosti. Následne
poinformoval o novom logu obce Košeca.
Uznesenie č. 91/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Košeca
A1: Berie na vedomie Informáciu starostu o novom logu obce.
A2: Schvaľuje Používanie nového loga obce Košeca v zmysle vyhotoveného dizajn manuálu.
Logo bude slúžiť na účely prezentácie obce, marketingové aktivity a ako grafický prvok
písomných dokumentov týkajúcich sa obce.
Za:
5
Proti:
0
Zdržal sa:
0
9/ Interpelácia poslancov – diskusia
10/ Ukončenie zasadnutia
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Mgr. Radomír Brtáň, ktorý
poďakoval prítomným za účasť. (20:00 hod.)
Starosta obce: Mgr. Radomír Brtáň

Prednosta obce: Mgr. Zuzana Dianová

Overovatelia:

__________________________
Miroslav Vančík

________________________
Mária Kalamenová

V Košeci, ..............
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