
Mgr. RADOMÍR BRTÁŇ 
starosta obce 
KOŠECA 
 

POZVÁNKA 
 
Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa 
uskutoční dňa 

 
14. júna 2018 /štvrtok/ o 17:30 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. Návrh rozpočtu na rok 2018 a výhľadové roky 2019 a 2020 a Návrh programového 

rozpočtu na rok 2018 a výhľadové roky 2019 a 2020 
Predkladá: Ing. Eva Podmajerská – ekonómka 

        2. Návrh Záverečného účtu obce Košeca za rok 2017 
 Predkladá : Mgr. Radomír Brtáň – starosta 

 3. Predloženie žiadosti Rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ Košeca o schválenie tretieho 
variantu prístavby ZŠ v Košeci vypracovaného spoločnosťou Arkon ateliér, s.r.o. 
a o schválenie obstarania projektovej dokumentácie pre vydanie územného 
a stavebného povolenia na prístavbu budovy ZŠ v Košeci 

 Predkladá : Mgr. Radomír Brtáň – starosta 
 4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2018, ktorým sa schvaľuje prevádzkový 

poriadok pohrebiska a domu smútku na území obce Košeca 
Predkladá: Mgr. Zuzana Dianová – prednostka 

        5. Návrh Dodatku č. 1 k  VZN č. 1/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na  
  umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej 
  kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho 
  parlamentu, voľby do orgánov samosprávneho kraja a voľby do orgánov samosprávy 
  obce. 

Predkladá: Mgr. Zuzana Dianová – prednostka 
        6. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Košeca na roky 2018-2023  

Predkladá: Mgr. Zuzana Dianová – prednostka 
 7. Žiadosti týkajúce sa nakladania s majetkom obce 

Predkladá: Mgr. Zuzana Dianová – prednostka 
    8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2018 

  Predkladá: Alena Dobrodejová –  hlavná kontrolórka 

 



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 04.06.2018         
 
 
 
  

 
 
Mgr. Radomír Brtáň v.r.  

                      starosta 

 

 

 


