
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 

 
 

13. decembra 2018 /štvrtok/ o 17:00 hodine v zasadačke 
Obecného úradu v Košeci na 1. poschodí 

 
 
Program: 

1. Otvorenie, 

2. Schválenie programu rokovania, 

3. Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov 

zápisnice, 

4. Odovzdanie osvedčení z rúk predsedu miestnej volebnej komisie o zvolení poslancom 

obecného zastupiteľstva, ktorí nastupujú ako náhradníci za zvolených poslancov, ktorí sa 

vzdali svojich mandátov získaných vo voľbách, 

5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva, 

6. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie, 

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

pracovníkmi, 

8. Názory občanov, 

9. Správa hlavného kontrolóra v súlade s §18f Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,         

v znení neskorších predpisov,  

10.  Hlavné body rokovania  

1. Prerokovanie a schvaľovanie rozpočtu obce pre rok 2018 a výhľadovo pre roky 2019 a 

2010 

Predkladajú: Ing. Eva Podmajerská – rozpočtárka obce a Mgr. Radomír Brtáň – 

starosta obce 

2. Návrh Dodatku č. 9 k Všeobecne záväznému nariadeniu 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. Radomír Brtáň – starosta obce 

3.  Prerokovanie súborného stanoviska ku Konceptu územného plánu obce Košeca 

 Predkladá: Mgr. Radomír Brtáň – starosta obce 

 



 4. Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväzného nariadeniu č. 1/2016 o komunálnych 

odpadoch 

Predkladajú: Marek Kurinec – špecialista pre odpadové hospodárstvo obce                

a Mgr. Radomír Brtáň – starosta obce 

5. Prerokovanie a schvaľovanie  Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach za školský rok 2017/2018 predloženej Základnou školou s Materskou 

školou Košeca 

 Predkladá: Ing. Eva Jurenová – riaditeľka ZŠ s MŠ Košeca 

6.  Prerokovane a schvaľovanie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach za školský rok 2017/2018 predloženej Základnou umeleckou školou 

Košeca 

 Predkladá: Mgr. Marta Juríčková – zástupkyňa riaditeľa ZUŠ Košeca 

7.  Žiadosti týkajúce sa nakladania s majetkom obce 

Predkladá: Mgr. Radomír Brtáň – starosta obce 

       8.  Zriaďovanie a schvaľovanie poradných orgánov OZ - komisií, ich predsedov a členov  

 Predkladajú: poslanci obecného zastupiteľstva  

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 10.12.2018         
 
Mgr. Radomír Brtáň v.r.  

                      starosta 


