
Uznesenie č. 159/2015  

z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca 

zo dňa 16. júna 2015 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 8. Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Košeca  

 

A: Prerokovalo 

Návrh poslanca Dáriusa Kuteja na: 

a) vypracovanie projektovej dokumentácie na vykurovanie a rekonštrukciu 

plynoinštalácie v Športovom areáli obce Košeca v termíne do 13.07.2015, 

b) podanie žiadosti na vybavenie stavebného povolenia, ako aj všetkých 

potrebných podkladov a vyjadrení k predmetnej akcii v termíne do 01.09.2015 

(nezabudnúť na vyznačenie právoplatnosti stavebného povolenia), 

c) vyhlásenie verejnej súťaže prostredníctvom elektronického trhoviska za 

účelom výberu vhodného zhotoviteľa diela v termíne do 14.09.2015, 

d) v priebehu mesiaca september 2015 začiatok samotnej realizácie projektu 

vybratým zhotoviteľom a ukončenie prác do konca októbra 2015. 

B: Schvaľuje 

Návrh poslanca Dáriusa Kuteja na: 

a) vypracovanie projektovej dokumentácie na vykurovanie a rekonštrukciu 

plynoinštalácie v Športovom areáli obce Košeca v termíne do 13.07.2015, 

b) podanie žiadosti na vybavenie stavebného povolenia, ako aj všetkých 

potrebných podkladov a vyjadrení k predmetnej akcii v termíne do 01.09.2015 

(nezabudnúť na vyznačenie právoplatnosti stavebného povolenia),  

c) vyhlásenie verejnej súťaže prostredníctvom elektronického trhoviska za 

účelom výberu vhodného zhotoviteľa diela v termíne do 14.09.2015, 

d) v priebehu mesiaca september 2015 začiatok samotnej realizácie projektu 

vybratým zhotoviteľom a ukončenie prác do konca októbra 2015. 

C: Ukladá 

Obecnému úradu obce Košeca postupovať v zmysle predložených návrhov, hlavne dodržiavať 

predložené termíny, aby sa predmetný projekt zrealizoval ešte pred začiatkom vykurovacieho 

obdobia. 
 

Hlasovanie:    

Za: 9 Mgr. Dana Bajzíková, Mária Kalamenová, Ing. Janka 

Kantoríková, Radovan Kolembus, Pavol Ostrovský, Mgr. 

Miroslava Švehlová, Katarína Turzová, Ing. Jozef Ďurech, Dárius 

Kutej 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

 
Bc. Radomír Brtáň 

    starosta obce 

V Košeci, 22. 6. 2015 


