
RADOMÍR BRTÁŇ                                                                         
starosta obce 
KOŠECA 
 

POZVÁNKA 
 
Na základe paragrafu 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
zvolávam plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 
 

12.decembra 2013 /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. Správa o činnosti hlavného kontrolóra 
Predkladá : Ing. Mináriková Katarína - hlavná kontrolórka 

2.    Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2014 
Predkladá : Ing. Mináriková Katarína - hlavná kontrolórka 

 3.    Plán práce OZ na rok 2014 
Predkladá : Mgr. Švehlová  Miroslava– zástupca starostu 

4.    Návrh rozpočtu na rok 2014 a výhľadové roky 2015-2016 
Predkladá : Ing. Podmajerská Eva–ekonómka 

5.    Návrh programového rozpočtu na rok 2014 a výhľadové roky 2015 a 2016 
Predkladá : Ing. Podmajerská Eva–ekonómka 

6.   Zmeny rozpočtu, Výročná správa obce Košeca k individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke 
k 31.12.2012  
Predkladá : Ing. Podmajerská Eva – ekonómka 

7.    Návrh VZN č. 1/2013 o miestnych daniach na území obce Košeca 
       Predkladá: Mgr. Dianová Zuzana– prednostka 
8.    Návrh VZN č. 2/2013 o nakladaní s odpadmi a miestnom poplatku za komunálne    
       odpady a drobné stavebné odpady  
 Predkladá: Mgr. Dianová Zuzana– prednostka 
9.   Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 5/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 

umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Košeca 
Predkladá: Mgr. Dianová Zuzana– prednostka 

10.  Voľba prísediacich okresného súdu Trenčín na volebné obdobie rokov 2014-2018 
Predkladá: Brtáň Radomír– starosta 

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  2. 12. 2013 
 
          

Radomír Brtáň 
              starosta 

 


