
RADOMÍR BRTÁŇ                                                                         
starosta obce 
KOŠECA 
 
 

POZVÁNKA 
 
Na základe paragrafu 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. a jeho noviel o obecnom zriadení 
zvolávam riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 
 

8. novembra 2012 /štvrtok/ o 17:00 hodine v zasadačke  
Obecného úradu v Košeci na 1. poschodí 

Program: 
 

1. Otvorenie, 

2. Schválenie programu rokovania, 

3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice, 

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

zodpovednými pracovníkmi, 

5. Názory občanov, 

6. Správa hlavného kontrolóra v súlade s §18f zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení, v znení neskorších predpisov, 

7. Hlavné body rokovania   
1. Prehodnotenie rozpočtu obce na rok  2012 - hodnotenie plnenia rozpočtu, 

prenájmu a podnikania, hodnotenie vývoja záväzkov a pohľadávok 
Prekladá : Mgr. Palčeková Júlia – predseda komisie 

2. Prerokovanie návrhu na zmenu aktuálneho rozpočtu obce  
3. Hodnotenie uznesení obecného zastupiteľstva za predchádzajúce obdobie – 

priebežná informatívna správa 

Predkladá : Brtáň Radomír – starosta a hlavná kontrolórka  

4. Vyhodnotenie dní  zvýšenej pracovnej aktivity 
Predkladá : Mgr. Švehlová Miroslava – zástupca starostu 

5. Správa o činnosti hlavného kontrolóra 
Predkladá : Ing. Mináriková Katarína – hlavná kontrolórka 

6. Plán práce OZ na rok 2013 
Predkladá: Mgr. Švehlová Miroslava - zástupca starostu 

7.  Požiadavka starostu obce na zakúpenie cisterny na pitnú vodu a nového 
prenosného ozvučenia do domu smútku 

8. Požiadavka starostu obce na opravu ciest (Dolný Majer II, Rudnianska ulica  
 a za športovým areálom) 

9.  Návrhy na nakladanie s nevyužívaným majetkom obce (ako možný príjem do 
rozpočtu roku 2013) 
Predkladá : Brtáň Radomír – starosta 

10.  Informácia starostu obce:  
-  o stave vypracovania geometrického plánu na odčlenenie pozemkov z 

tehelne pre vlastníkov pozemkov pod cestou na ulici Pri tehelni  

 



- o riešení problému s prepadnutým krytom  žumpy pri bytovke č. s. 316 
- o rozpočte na opravu strechy OcÚ - posúdenie alternatívnych riešení 
Predkladá : Brtáň Radomír – starosta 

11.  Požiadavka starostu na riešenie problému na ulici Za Barborkou – steká tam 
povrchová voda z hory a zaplavuje prístupovú komunikáciu 

12. Požiadavka starostu obce na vyčlenenie prostriedkov z rozpočtu na 
rekonštrukciu kancelárie pre poslancov a hlavnú kontrolórku na poschodí OcÚ 
Predkladá : Brtáň Radomír – starosta 

13.  Požiadavka starostu obce na schválenie použitia prostriedkov z rozpočtu na 
výsadbu zelene – použitie z príjmov minulých rokov 

14. Prerokovanie návrhu štruktúry programového rozpočtu obce na rok 2013 
Predkladá: ekonómka obce 

15. Návrh na zmeny rozpočtu obce /vrátane rozpočtu ZŠ s MŠ/ a informácia 
o zmenách rozpočtu účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho 
rozpočtu  
Predkladá: ekonómka obce 

16. Návrh VZN č. 4/2012 o určení školského obvodu Základnej školy s materskou 
školou zriadenou obcou Košeca 
Predkladá : prednostka 

17.  Návrh na schválenie Správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach za školský rok 2011/2012, predložené Základnou školou 
s materskou školou a Základnou umeleckou školou 
Predkladá : prednostka 

18. Návrh zámerov na odpredaj pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa 
podľa doručených žiadostí /p. Peter Sedláček, p. Anton Jendrol/ 
Predkladá : prednostka 

19. Návrh zámeru na prenájom časti nehnuteľnosti vo vlastníctve obce ako prípad 
hodný osobitného zreteľa žiadateľa Slovenská pošta a.s.. 
Predkladá : prednostka 

20. Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku  parc. č. KNC 425/9 o 
výmere 169 m2 vo vlastníctve obce na základe žiadosti p. Jozefa Pagáča, 
Košeca 
Predkladá : prednostka 

8. Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov, 

9. Rôzne - dôležité údaje a informácie starostu a účastníkov rokovania, 

10. Interpelácia  poslancov – diskusia, 

11. Ukončenie zasadnutia 
 

V Košeci, 29. 11. 2012 
 
         Radomír Brtáň 
              starosta 


