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Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo  

dňa 19. januára 2023 v zasadačke Obecného úradu v Košeci 

 

 

Prítomní 

Mgr. Radomír Brtáň, starosta obce  PaedDr. Miroslava Švehlová, poslankyňa  

Miroslav Vančík, poslanec   Róbert Jurena, poslanec    

Radovan Kolembus, poslanec  Mária Kalamenová, poslankyňa    

Bc. Andrej Jakuš, poslanec   Miloš Mucina, poslanec    

Marek Hovorka, poslanec    

 

Neprítomní 

Jana Rýdza - poslankyňa   Alena Dobrodejová – hlavná kontrolórka 

 

Hostia 

Viď prezenčná listina. 

 

 

R O K O V A N I E 

1/ Otvorenie 

Otvorenie dnešného plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva vykonal starosta obce 

Mgr. Radomír Brtáň. Konštatoval, že z celkového počtu 9 poslancov, je prítomných 8 

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. 1/2023 

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:   8 

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

 

 

3/ Voľba návrhovej komisie, volebnej komisie a určenie overovateľov zápisnice 

Starosta obce navrhol zloženie návrhovej komisie, poslanci schválili: 
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Uznesenie č. 2/2023 

OZ v Košeci podľa § 15 Zákona o obecnom zriadení 

1. Zriaďuje návrhovú komisiu v zložení  

Róbert Jurena- predseda  

Andrej Jakuš - člen 

Miloš Mucina - 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:  3 (p. Jakuš. p. Jurena. p. Mucina)  

 

Uznesenie č. 3/2023 

OZ v Košeci podľa § 15 Zákona o obecnom zriadení 

A: Zriaďuje volebnú komisiu v zložení:  

Miroslav Vančík - predseda 

Radovan Kolembus - člen 

Marek Hovorka - člen 

B: Vymedzuje úlohy návrhovej komisie nasledovne:  

- dohliadať na priebeh volieb podľa Zákona o obecnom zriadení, overiť sčítanie hlasov 

Za:   6   

Proti:   0 

 Zdržal sa: 2 (p. Vančík, p. Hovorka) 

 

Overovateľmi zápisnice sú poverení p. Mária Kalamenová a PaedDr. Miroslava Švehlová. 

Zaznamenaním zápisnice zo zasadnutia  je poverená Mgr. Zuzana Dianová. 

 

 

4/ Kontrola plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení 

zodpovednými pracovníkmi 

S plnením uznesení z predchádzajúceho zasadnutia, ktoré sa konalo 15. decembra 2022 

oboznámil poslancov starosta obce. Poslanci informácie vzali na vedomie. 

 

Uznesenie č. 4/2023 

Obecné zastupiteľstvo obce Košeca berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení OZ v Košeci 

a podanie správ o plnení uznesení zodpovednými pracovníkmi. 

 

 

5/ Názory občanov  

Starosta odovzdal slovo prítomným hosťom.  

p. Beňo – pred rokom tu bol zmena, čo sa týka územného plánu – týka sa to najmä lokality Háj, 

kde boli podané pripomienky vlastníkov k zmene územného plánu. Chce sa informovať,  či sa 

to niekde pohlo. p. Beňo sa informoval aj o tom, v akom časovom horizonte je možné túto 

zmenu realizovať.   

Starosta informoval ako obec postupovala v prípade požiadaviek na zmenu a doplnky 

územného plánu obce a odcitoval zaslaný mail od spracovateľa územného plánu p. Žolnayovej.  

Postup úpravy a zmien územného plánu je potrebné realizovať tak, aby obecné zastupiteľstvo 

schválilo začatie prác na zmenách územného plánu. K návrhom treba ešte dať stanovisko 
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stavebnej komisie, pričom predseda stavebnej komisie uviedol, že zvolá stavebnú komisiu vo 

februári a budú na ňu pozvaní aj predkladatelia pripomienok.  

 

 

6/ Správa hlavného kontrolóra obce 

Hlavná kontrolórka obce zaslala poslancom správu o kontrolnej činnosti za rok 2022. 

Poslanci správu vzali na vedomie. 

 

Uznesenie č. 5/2023 

Obecné zastupiteľstvo obce Košeca berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej 

činnosti za rok 2022. 

 

 

7/ Hlavné body rokovania 

 

7.1 Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce na rok 2023 

O dotáciu z rozpočtu obce požiadali v riadnom termíne 4 športové a 7 spoločenských 

organizácií. Finančná komisia sa na svojom zasadnutí dňa 18.1.2023 venovala žiadostiam 

o dotáciu a navrhla upravené sumy na schválenie. Ku každej žiadosti pred hlasovaním prebehla 

diskusia. Osobne sa k predkladaným žiadostiam na zastupiteľstve vyjadrili p. Jaroslav Palček 

a p. Boris Novák za Futbalový klub Košeca a p. Litvík ako predseda Klubu dôchodcov Košeca.  

   

Uznesenie č. 6/2023 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. a Všeobecne záväzného nariadenia obce Košeca číslo 

1/2012 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce: 

A: Prerokovalo žiadosť športového klubu Nozdrovice o dotáciu na rok 2023 vo výške 600,00 

EUR.  

B: Schvaľuje dotáciu na rok 2023 pre Športový klub Nozdrovice vo výške 500,00 EUR. 

Za:   8 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0  

 

Uznesenie č. 7/2023 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. a Všeobecne záväzného nariadenia obce Košeca číslo 

1/2012 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce  

A: Prerokovalo žiadosť Futbalového klubu Košeca o dotáciu na rok 2023 vo výške 24.000,00 

EUR.  

B: Schvaľuje dotáciu na rok 2023 pre Futbalový klub Košeca vo výške 18.000,00 EUR. 

Za:   7 

Proti:   1 (p. Vančík) 

Zdržal sa:  0 

 

Uznesenie č. 8/2023 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. a Všeobecne záväzného nariadenia obce Košeca číslo 

1/2012 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce  

A: Prerokovalo žiadosť Klubu slovenských turistov Košeca o dotáciu na rok 2023 vo výške 

2.740,00 EUR.  
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B: Schvaľuje dotáciu na rok 2023 pre Klub slovenských turistov Košeca vo výške  2.400,00 

EUR. 

Za:   7 

Proti:   0 

Zdržal sa:  1 p. Jakuš 

 

Uznesenie č. 9/2023 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. a Všeobecne záväzného nariadenia obce Košeca číslo 

1/2012 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce  

A: Prerokovalo žiadosť Slovenského rybárskeho zväzu, Dubnica nad Váhom o dotáciu na rok 

2023 vo výške 200,00 EUR.  

B: Schvaľuje dotáciu na rok 2023 pre Slovenský rybársky zväz, Dubnica nad Váhom vo výške 

200,00 EUR. 

Za:   8 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0  
 

Uznesenie č. 10/2023 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. a Všeobecne záväzného nariadenia obce Košeca číslo 

1/2012 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce  

A: Prerokovalo žiadosť ZO Únie žien v Košeci o dotáciu na rok 2023 vo výške 2.600,00 EUR.  

B: Schvaľuje dotáciu na rok 2023 pre ZO Únie žien v Košeci vo výške 2.200,00 EUR. 

Za:   7 

Proti:   1 (p. Vančík) 

Zdržal sa:  0  

 

Uznesenie č. 11/2023 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. a Všeobecne záväzného nariadenia obce Košeca číslo 

1/2012 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce  

A: Prerokovalo žiadosť Združenia záhradkárov Košeca o dotáciu na rok 2023 vo výške 900,00 

EUR.  

B: Schvaľuje dotáciu na rok 2023 pre Združenie záhradkárov Košeca vo výške 600,00 EUR. 

Za:   8 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0  

 

Uznesenie č. 12/2023 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. a Všeobecne záväzného nariadenia obce Košeca číslo 

1/2012 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce  

A: Prerokovalo žiadosť ZO SZZP Ilava o dotáciu na rok 2023 vo výške 800,00 EUR.  

B: Schvaľuje dotáciu na rok 2023 pre ZO SZZP Ilava vo výške 300,00 EUR. 

Za:   8 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0  
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Uznesenie č. 13/2023 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. a Všeobecne záväzného nariadenia obce Košeca číslo 

1/2012 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce  

A: Prerokovalo žiadosť Klubu dôchodcov Košeca o dotáciu na rok 2023 vo výške 2.000,00 

EUR.  

B: Schvaľuje dotáciu na rok 2023 pre Klub dôchodcov Košeca vo výške 1.800,00 EUR. 

Za:   8 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0  

 

Uznesenie č. 14/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. a Všeobecne záväzného nariadenia obce Košeca číslo 

1/2012 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce  

A: Prerokovalo žiadosť OZ Košecké zvony o dotáciu na rok 2023 vo výške 2.100,00 EUR.  

B: Schvaľuje dotáciu na rok 2023 pre OZ Košecké zvony vo výške 1.500,00 EUR. 

Za:   6 

Proti:   2 (p. Vančík, p. Hovorka) 

Zdržal sa:  0 

 

Uznesenie č. 15/2023 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. a Všeobecne záväzného nariadenia obce Košeca číslo 

1/2012 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce  

A: Prerokovalo žiadosť Rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ Košeca o dotáciu na rok 2023 

vo výške 1.200,00 EUR.  

B: Schvaľuje dotáciu na rok 2023 pre Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Košeca vo výške 

1.000,00 EUR. 

Za:   8 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

 

Uznesenie č. 16/2023 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. a Všeobecne záväzného nariadenia obce Košeca číslo 

1/2012 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce  

A: Prerokovalo žiadosť DHZ Košeca o dotáciu na rok 2023 vo výške 5.675,00 EUR.  

B: Schvaľuje dotáciu na rok 2023 pre DHZ Košeca vo výške 2.000,00 EUR. 

Za:   6 

Proti:   2 (p. Vančík, p. Hovorka) 

Zdržal sa:  0 

 

V tomto bode predniesol p. Jaroslav Palček aj správu správcu športového areálu za rok 2022.  

 

Uznesenie č. 17/2023 

Obecné zastupiteľstvo obce Košeca berie na vedomie správu správcu športového areálu za rok 

2022. 
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7.2  Žiadosti týkajúce sa nakladania s majetkom obce 

Predkladá: Mgr. Zuzana Dianová – prednostka 
 

Dňa 21.12.2021 bola na obecný úrad doručená žiadosť manželov Jozef a Daniela Šulekovcov, 

Pod Hôrkou 359/11, Košeca v ktorej žiadali o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve obce 

Košeca a to KNE 343 ostatná plocha, zapísaný na LV č. 3447 (ide o časť pozemku, ktorá sa 

nachádza nad firmou žiadateľov). Žiadosť bola prerokovaná na zasadnutí OZ dňa 24. februára 

2022 ,pričom OZ prijalo uznesenie č. 22/2022, ktorým žiadosť prerokovalo a odporučilo 

stretnutie so žiadateľmi vo veci bližšieho určenia výmery a informovania možných postupov 

predaja predmetného pozemku. Stretnutie sa uskutočnilo za účasti stavebnej komisie a na 

základe výsledkov zo stretnutia si žiadatelia dali vypracovať GP č. 70/2022, zo dňa 16.08.2022, 

vyhotovený Ing. Bronislavou Filiačovou, Ilava, ktorým bol z časti pozemku KNE 343 ostatná 

plocha o výmere 21 138 m2 vo vlastníctve obce oddelený pozemok KNC 410/15 ostatná plocha 

o výmere 859 m2 o ktorú majú žiadatelia záujem. Následne dňa 21.12.2022 žiadatelia predložili 

ďalšiu žiadosť o odkúpenie už konkrétne špecifikovaného pozemku KNC 410/15, pričom 

súčasťou žiadosti je aj GP č. 70/2022. 

 

Uznesenie č. 18/2023 

Obecné zastupiteľstvo obce Košeca: 

A: Prerokovalo žiadosť o odkúpenie pozemku KNC 410/15 ostatná plocha o výmere 859 m2, 

ktorý vznikol oddelením z pozemku KNE 343 ostatná plocha o výmere 21 138 m2 vo 

vlastníctve obce doručenej dňa 21.12.2022, zaevidovanú pod číslom 2043/2022 žiadateľov 

Jozef Šulek a Daniela Šuleková, Pod hôrkou 359/11, Košeca. Súčasťou je aj GP č. 70/2022. 

B: Schvaľuje vypracovanie znaleckého posudku na určenie všeobecnej hodnoty pozemku 

a následnú prípravu podmienok vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže účelom predaja pozemku 

KNC 410/15 ostatná plocha o výmere 859 m2, ktorý vznikol oddelením z pozemku KNE 343 

ostatná plocha o výmere 21 138 m2 vo vlastníctve obce. 

Za:  8  

Proti:  0  

Zdržal sa:   0 

 

Manželia Šulekovci doručili na obecný úrad dňa 21.12.2022 aj žiadosť o zriadenie vecného 

bremena na časti pozemkov KNE 343 ostatná plocha o výmere 21 138 m2 a KNE 347/501 

ostatná plocha o výmere 7 999 m2, ktoré sú zapísané na LV č. 3447, vo vlastníctve obce 

Košeca. Vecné bremeno spočíva v povinnosti obce Košeca ako povinného z vecného bremena 

strpieť na časti pozemkov uloženie inžinierskych sietí - podzemného elektrického vedenia. 

Súčasťou žiadosti aj geometrický plán č. 69/2022 , na ktorom je vyznačené uloženie sietí na 

predmetných pozemkoch. Je potrebné rozhodnúť, za akých podmienok a na akú dobu bude 

vecné bremeno zriadené, tzn., či bude zriadené odplatne-bezodplatne-alebo za jednorazovú 

odplatu a či sa zriaďuje na dobu určitú či neurčitú. Z hľadiska charakteru vecného bremena, 

kde sa jedná o uloženie inžinierskych sietí je vhodné zriadiť vecné bremeno na dobu neurčitú.  

 

Uznesenie č. 19/2023 

Obecné zastupiteľstvo obce Košeca: 

A: Prerokovalo žiadosť Jozefa Šuleka a Daniely Šulekovej, Pod Hôrkou 359/11, 018 64 

Košeca, doručenú dňa 21.12.2022, podacie číslo 2042/22 o  zriadenie vecného bremena podľa 

GP č. 69/2022 na časti pozemkov parc. č. KNE 343 ostatná plocha o výmere 21 138 m2 a 

KNE 347/501 ostatná plocha o výmere 7 999 m2, ktoré sú zapísané na LV č. 3447, vo 

vlastníctve obce Košeca. Vecné bremeno spočíva v práve uloženia inžinierskych sietí – 

elektrické vedenie.  
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B: Schvaľuje zriadenie vecného bremena in rem na časti pozemku parc. č. KNE 343  ostatná 

plocha o výmere 21 138 m2, v rozsahu dielu č. 1 o výmere 1 m2 a dielu č. 2 o výmere 134 m2 a  

pozemku parc. č. KNE 347/501 ostatná plocha o výmere 7 999 m2, v rozsahu dielu č. 3 

o výmere 21 m2 vyznačenom geometrickým plánom č. 69/2022, zo dňa 04.08.2022 

vyhotoveným Ing. Bronislavou Filiačovou, Ilava, overeného Ing. Zuzanou Trhanovou, dňa 

07.09.2022 pod číslom G1-495/2022 vo vlastníctve obce Košeca, zapísané na LV č. 3447 v 

prospech oprávneného z vecného bremena Jozef Šulek a Daniela Šuleková, Pod Hôrkou 

359/11, Košeca. Vecné bremeno spočíva v povinnosti obce Košeca ako povinného z vecného 

bremena strpieť na časti pozemkov uloženie inžinierskych sietí - podzemného elektrického 

vedenia. Vecné bremeno sa schvaľuje bezodplatne na dobu neurčitú. Náklady spojené so 

zriadením vecného bremena bude znášať oprávnený z vecného bremena.  

Zmluva o zriadení vecného bremena bude podpísaná v lehote do 90 dní odo dňa prijatia tohto 

uznesenia.  

Za:  8   

Proti:  0  

Zdržal sa:   0 

 

Uznesenie č. 20/2023 

Obecné zastupiteľstvo obce Košeca 

A: Prerokovalo zámer prenajať dočasne prebytočný nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce 

Košeca 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 ods. 5 písm. b) Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom obce Košeca z dôvodu hodného osobitného zreteľa nájomcovi, Vojtech Laskovič, 

Bytovky 479/1, 018 64 Košeca. Ide o nasledovný nehnuteľný majetok:  

- Prefabrikovaná garáž, inventúrne číslo 21/1 o výmere 15 m2  , postavená na štrkovom lôžku 

na pozemku KNC 878/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 606 m2, nachádzajúci sa 

v k.ú. Košeca, zapísaný na Okresnom úrade Ilava, odbor katastrálny na LV č. 1.  

- Nájomná zmluva bude uzatvorená na neurčitý čas 

- Cena nájmu je stanovená vo výške 250 EUR/rok.  

B: Schvaľuje zámer prenajať dočasne prebytočný nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Košeca 

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 ods. 5 písm. b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Košeca 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa nájomcovi, Vojtech Laskovič, Bytovky 479/1, 018 64 Košeca.  

Ide o nasledovný nehnuteľný majetok:  

- Prefabrikovaná garáž , inventúrne číslo 21/1 o výmere 15 m2  , postavená na štrkovom lôžku 

na pozemku KNC 878/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 606 m2, nachádzajúci sa 

v k.ú. Košeca, zapísaný na Okresnom úrade Ilava, odbor katastrálny na LV č. 1.  

- Nájomná zmluva bude uzatvorená na neurčitý čas 

- Cena nájmu je stanovená vo výške 250 EUR/rok.  

Zámer prenájmu majetku obce Košeca ako prípad hodný osobitného zreteľa bude zverejnený 

najmenej na 15 dní pred schvaľovaním prenájmu na úradnej tabuli obce a na internetovej 

stránke obce. Celý text Zámeru je uvedený v prílohe č. 1 tohto uznesenia a je neoddeliteľnou 

súčasťou tohto uznesenia. 

Odôvodnenie osobitného zreteľa: Predmetný majetok obec dlhodobo nevyužíva a v zmysle 

čl. 7 bod 5/ písm. b) prenájom nebytových priestorov do výmery 100 m2 vrátane sa považuje za 

prípad hodný osobitného zreteľa.  

Za:  8  

Proti:  0  

Zdržal sa 0 
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7.3  Dodatok č. 2 k Štatútu obce Košeca 

Predkladá: Mgr. Zuzana Dianová – prednostka 

Dodatok č. 2 k štatútu obce Košeca bol pripravený z dôvodu, že na ustanovujúcom zasadnutí 

Obecného zastupiteľstva boli zriadené komisie obecného zastupiteľstva, ktoré nekorešpondujú 

s komisiami, ktoré sú uvedené v platnom štatúte, preto bola potrebná ich zmena podľa 

aktuálneho zriadenia. Ďalšie zmeny navrhované v štatúte sa týkajú noviel zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a predstavujú len legislatívne zmeny 

prenesené zo zákona do znenia štatútu. V prípade  schválenia návrhu, dodatok č. 2 nadobudne 

právoplatnosť dňom podpísania uznesenia o jeho schválení. 

 

Uznesenie č. 21/2023 

Obecné zastupiteľstvo obce Košeca: 

A: Prerokovalo návrh dodatku č. 2 štatútu obce Košeca. 

B: Schvaľuje Dodatok č. 2 štatútu obce Košeca. Dodatok č. 2 nadobudne účinnosť dňom 

podpísania uznesenia. 

Za:  8  

Proti:  0  

Zdržal sa:   0 

 

8/ Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov 

V tomto bode sa prejednávalo zriadenie komisie kultúry, zvolenie jej predsedu a členov.  

 

Uznesenie č. 22/2023 

Obecné zastupiteľstvo obce Košeca: 

A: Prerokovalo Návrh na zriadenie stálej Komisie kultúry. 

B: Zriaďuje Komisiu kultúry. 

Za:   8 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

 

Uznesenie č. 23/2023 

Obecné zastupiteľstvo 

A: Prerokovalo návrh zvoliť za predsedu Komisie kultúry p. Miroslava Vančíka. 

B: Volí Miroslava Vančíka za predsedu Komisie kultúry. 

Za:  7,Proti: 0, Zdržal sa: 1 (p. Vančík) 

 

Uznesenie č. 24/2023 

Obecné zastupiteľstvo obce Košeca 

A: Prerokovalo Návrh na členov Komisie kultúry: 

Miroslava Švehlová, PaedDr.  

Mária Kalamenová 

Jana Rýdza 

Andrea Bušíková 

Adriana Bugalová 

Alena Vančíková 

B: Volí Členov Komisie kultúry: 

Miroslava Švehlová, PaedDr.  

Mária Kalamenová 

Jana Rýdza 

Andrea Bušíková 
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Adriana Bugalová 

Alena Vančíková  

Za:   7 

Proti:   0 

Zdržal sa:  1 (p .Jurena) 

 

P. Vančík sa poďakoval za prejavenú dôveru a poinformoval o najbližších dvoch kultúrnych 

akciách, ktoré sa uskutočnia 04.02.2023 – obecná zabíjačka a 18.02.2023 – tradičné 

pochovávanie basy. Bližšie informácie aj pre verejnosť budú pripravené v najbližších dňoch.  

 

9/ Rôzne - dôležité údaje a informácie starostu a účastníkov rokovania 

Starosta v tomto bode poinformoval o investíciách na rok 2023. 

 

10/ Interpelácia  poslancov – diskusia 

 

11/ Ukončenie zasadnutia 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Mgr. Radomír Brtáň, ktorý 

poďakoval prítomným za účasť. ( 19:00 hod.) 

 

Starosta obce: Mgr. Radomír Brtáň   Prednostka OcÚ: Mgr. Zuzana Dianová

   

 

Overovatelia:  

 

 

 

  __________________________                ____________________________ 

Mária Kalamenová       PaedDr. Miroslava Švehlová 

 

 

V Košeci,  20.01.2023 


