
Návrh HLAVNÝCH ÚLOH OBCE KOŠECA pre rok 2018 

 

Tento dokument rešpektuje položky z návrhu rozpočtu OBCE KOŠECA pre rok 2018 z decembra 2017. 

Všetky aktivity sú kryté plánovanými príjmami, resp. môžu byť čiastočne kryté použitím prostriedkov 

z rezervného fondu a prebytku hospodárenia vzniknutého v roku 2017. Niektoré aktivity sú naviazané 

na nenávratné finančné zdroje, ktoré je možné získať prostredníctvom dotácií a grantov. 

Na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Košeci dňa 18. 1. 2018  predkladajú: 

Mgr. Radomír Brtáň – starosta obce; PaedDr. Miroslava Švehlová, Mgr. Dana Bajzíková, Mária 

Kalamenová, Radovan Kolembus – poslanci OZ 

 

HLAVNÉ ÚLOHY OBCE: 

Odkúpenie pozemkov potrebných pre aktivity súvisiace so zlepšovaním infraštruktúry obce 

 (Zliechovská ulica – pozemky pod plánovaný chodník, pozemky medzi materskou školou 

a cintorínom plánované na parkoviská a prístup k MŠ, pozemok pri zasadačke oproti OcÚ na 

rozšírenie kapacity zasadačky prístavbou,...) 

 

Územný plán obce Košeca – vyhotovenie strategického dokumentu – dokončenie  

 (Koncept, Návrh, Čistopis) 

Projektové dokumentácie 

 (chodník na Zliechovskej ulici, chodník pri hlavnej ceste od „autobazáru“ ku posledným 

rodinným domom v smere na Ilavu, prístavba materskej školy nadstavbou, prístavba základnej školy, 

protipovodňové opatrenia na potokoch, prístavba zasadačky oproti OcÚ, štúdia a projekt 

autobusových zastávok) 

 

Realizácia chodníkov 

 (výstavba chodníka na Zliechovskej ulici, pri hlavnej ceste od „autobazáru“ ku posledným 

rodinným domom v smere na Ilavu, pri zasadačke oproti OcÚ na prepojenie prechodom pre chodcov, 

pri autobusovej zastávke v Nozdroviciach na prepojenie ulíc Za parkom a Horniackej, ...) 

 

Realizácia kúrenia na požiarnej zbrojnici a rekonštrukcia elektrických rozvodov v budove PZ 

(zapojenie sa do výzvy na získanie dotácie na rekonštrukcie starej časti budovy) 

Realizácia prístavby zasadačky oproti OcÚ – rozšírenie kapacity na cca 100 miest 

Vyhotovenie posuvnej brány pri materskej škole a financovanie betónovej cesty medzi MŠ a SED 

Vyhotovenie posuvnej brány na zbernom dvore 

Nákup techniky pre nakladanie s bioodpadom (malá obecná kompostáreň) 



Doplnenie prvkov na detské ihriská a realizácia ich oplotenia 

Realizácia WORKOUT parku v záhrade za obecným úradom 

Výstavba multifunkčného ihriska v areáli základnej školy a v športovom areáli 

Realizácia projektu „odborné učebne a knižnica“ v ZŠ (spoluúčasť v prípade získania dotácie) 

Zbúranie komína v starej tehelni 

Zakúpenie kompostérov  pre domácnosti (spoluúčasť v prípade získania dotácie) 

Oprava havarijného stavu komína a strechy na obecnom úrade 

Opravy havarijného stavu miestneho rozhlasu  

(káblové rozvody v celej obci, výmena reproduktorov, oprava – doplnenie zosilňovačov 

v ústredni) 

 

Opravy verejného osvetlenia  

 (výmena nefungujúcich svietidiel, doplnenie stĺpov, svietidiel a výložníkov) 

Zakúpenie nového PC a záložných zdrojov pre potreby zamestnancov OcÚ 

Výstavba vodovodu a kanalizácie (možnosti získať aj nenávratné finančné prostriedky) 

 (Rudnianska ulica, Zliechovská ulica, Sadová ulica,...) 

 

Opravy cestných komunikácií  

(úseky nezahrnuté do reklamácií voči zhotoviteľovi kanalizácie a vodovodu) 

 

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov zateplením 

 (obecný úrad, požiarna zbrojnica, materská škola,...) 

 

Rekonštrukcia autobusových zastávok v obci v zmysle pripravenej štúdie – projektu 

 

Realizácia prechodov pre chodcov vrátane bezpečnostných svetelných prvkov 

 (pri obecnom úrade, v Nozdroviciach k autobusovej zastávke, pri starej ZŠ) 

 

Realizácia oplotenia areálu základnej školy  

(oprava existujúceho plota a výstavba nového) 

 

Zakúpenie techniky potrebnej na údržbu obce 

 (traktor, mulčovač na kosenie verejných priestranstiev) 

 

Údržba verejnej zelene 

 (výsadba, orezy,...) 

 

Zakúpenie mobiliáru na verejné priestranstvá - lavičiek a smetných košov 

 (smetné koše k zastávkam, do parku, k detským ihriskám, koše pre psie exkrementy) 



Oprava budovy telocvične – rekonštrukcia nosných prvkov, výmena pôvodných okien za nové, 

náter hracej plochy 

Protipovodňové opatrenia na základe projektu (možnosti získať nenávratné finančné prostriedky) 

Vyhotovenie telocvične v budove materskej školy 

Sprevádzkovanie obecnej knižnice 

Realizácia asfaltového povrchu na chodníku medzi ulicou Školskou a Sadovou (vedľa bytoviek 

a telocvične k potoku) 

Realizácie projektu na športovom areáli (tribúny a striedačky) – v prípade získania dotácie zo SFZ 

Realizácia chodníkov na cintoríne  

Oprava elektrickej prípojky do domu smútku 

Fasádny náter domu smútku 

Riešenie problematiky parkovania pri bytovkách (Zliechovská, Školská, Športovcov, Bytovky,...)  

 

Ďalšie úlohy obce je možné doplniť v závislosti od vývoja situácie v našej samospráve. 

 


