
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 
 

29. júna 2012 /piatok/ 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. Vyhodnotenie školského roka 2011/2012 v ZŠ s MŠ a v ZUŠ Košeca 
2. Informácia o platení dane z nehnuteľností a vývoz PDO                     
3. Hodnotenie uznesení obecného zastupiteľstva za predchádzajúce obdobie s 

inventúrou  všetkých platných a nesplnených uznesení OZ 

4. Správa o činnosti komisie verejného poriadku a bezpečnosti 

5. Návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve – pozemky pod cestu p. Matejovičová 

6. Návrh nájomnej zmluvy na letné kúpalisko a schválenie vstupného na rok 2012 
7. Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2009 o úhrade za poskytnutú opatrovateľskú službu 
8. Prerokovanie dokumentu Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce 
9. Schvaľovanie záverečného účtu obce Košeca za rok 2011 a oboznámenie so 

správou audítora k účtovnej závierke za rok 2011 
10. Dohoda o uznaní dlhu a jeho splácaní /dlžníkom obce je fyzická osoba/ 
11. Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre SED Košeca – informácia pre OZ 
12. Rokovací poriadok OZ – návrh a schvaľovanie nového dokumentu 
13. Schvaľovanie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2012 

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, 19. 6. 2012 
 
         Radomír Brtáň 
              starosta 

 


