
Uznesenie č. 62/2018 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca 

zo dňa 16. júla 2018 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 2. Schválenie programu rokovania 

 

 

   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 12 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

 

konštatuje, 

 

 

že zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu na pozvánke.  

 

 

 
                                

Hlasovanie:    

Za: 7 Ing. Janka Kantoríková, Ing. Jozef Ďurech, Mária Kalamenová,  

PaedDr. Miroslava Švehlová, Mgr. Dana Bajzíková, Katarína 

Turzová, Pavol Ostrovský 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Radovan Kolembus, Dárius Kutej 

                

 

 

 

 

                                                                                                                

Mgr. Radomír Brtáň 

             starosta obce 

 

 

V Košeci, 18. 07. 2018 

 

 

 



Uznesenie č. 63/2018 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca 

zo dňa 16. júla 2018 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 

 

 

  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 12 ods. 12 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

 

volí 

 

 

zloženie návrhovej komisie: 

 
Predseda – Katarína Turzová 

Člen – Ing. Jozef Ďurech 

Člen –  Ing. Janka Kantoríková 

 

 

 

 

Hlasovanie:    

Za: 7 Ing. Janka Kantoríková, Ing. Jozef Ďurech, Mária Kalamenová,  

PaedDr. Miroslava Švehlová, Mgr. Dana Bajzíková, Katarína 

Turzová, Pavol Ostrovský 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Radovan Kolembus, Dárius Kutej 

 

 

 

 

 

Mgr. Radomír Brtáň 

             starosta obce 

 

 

V Košeci, 18. 07. 2018 



 

 

Uznesenie č. 64/2018 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca 

zo dňa 16. júla 2018 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 5. Kontrola plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení 

zodpovednými pracovníkmi 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 11 ods. 1 Rokovacieho poriadku 

obecného zastupiteľstva obce Košeca  

 

 

 

berie na vedomie 

 

 

 

kontrolu plnenia uznesení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Radomír Brtáň 

             starosta obce 

 

V Košeci, 18. 07. 2018 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uznesenie č. 65/2018 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca 

zo dňa 16. júla 2018 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 5. Kontrola plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení 

zodpovednými pracovníkmi 

 

 

Návrh na potvrdenie pozastaveného uznesenia č. 44/2018 zo dňa 14.6.2018:  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca na svojom zasadnutí dňa 16.07.2018                                                         

podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

A: Prerokovalo a schvaľuje pozmeňujúce návrhy poslancov k tretej verzií návrhu rozpočtu   

Obce Košeca na rok 2018. Ide o návrhy, ktoré poslanci zaslali dňa 13.06.2018 pred 

rokovaním OZ dňa 14.06.2018 na mailovú adresu:  podatelna( zav)koseca.sk.                                                                                      

Pozmeňujúce návrhy boli zaslané v časti bežných výdavkov a kapitálových výdavkov 

predloženého návrhu rozpočtu obce Košeca.                                                                                                                 

Uvedené návrhy sú neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia a zápisnice zo zasadnutia OZ 

dňa 14.06.2018. 

B: Prerokovalo a schvaľuje tretiu verziu upraveného rozpočtu obce Košeca a rozpočtových 

organizácii obce na rok 2018 vrátane programov s pripomienkami poslancov podľa bodu A)  

tohto uznesenia predložených poslancami OZ Košeca.  

C: Informuje občanov, že stanovenie položiek rozpočtu obce Košeca na rok 2018   

v kapitálových výdavkoch v znížených sumách neznamená, že obec nebude realizovať žiadne 

investičné a rozvojové aktivity. Finančné prostriedky v týchto kapitolách rozpočtu budú 

schvaľované individuálne, podľa aktuálneho investičného zámeru a možností rozpočtu obce. 

D: Berie na vedomie rozpočet obce Košeca a rozpočtových organizácií obce na výhľadové 

roky 2019  a 2020 vrátane programov. 

 

 

Hlasovanie:    

Za: 4 Ing. Jozef Ďurech, Ing. Janka Kantoríková, Pavol Ostrovský, 

Katarína Turzová 

Proti: 3 Mária Kalamenová, PaedDr. Miroslava Švehlová, Mgr. Dana 

Bajzíková 

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Radovan Kolembus, Dárius Kutej 

 

Uznesenie nebolo potvrdené 3/5 väčšinou všetkých poslancov OZ. 
                

 

 

 



 

 

 

Uznesenie č. 66/2018 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca 

zo dňa 16. júla 2018 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 7.1 Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na celé ďalšie 

funkčné obdobie 2018-2022 podľa § 11 ods. 4 písm. i zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. 
 

 

Obecné zastupiteľstvo: 

 

A: Prerokovalo 

návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na celé ďalšie funkčné obdobie 2018-

2022 podľa § 11 ods 4. písm. i zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. 

 

B: Určuje 

rozsah výkonu funkcie starostu obce Košeca na plný úväzok na celé funkčné obdobie vo 

volebnom období rokov 2018-2022. 

 

 

Hlasovanie:    

Za: 4 Katarína Turzová, Mária Kalamenová, PaedDr. Miroslava 

Švehlová, Mgr. Dana Bajzíková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 3 Ing. Jozef Ďurech, Ing. Janka Kantoríková, Pavol Ostrovský 

Neprítomní: 2 Radovan Kolembus, Dárius Kutej 

                

 

 

 

 

 

 

Mgr. Radomír Brtáň 

             starosta obce 

 

V Košeci, 18. 07. 2018 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uznesenie č. 67/2018 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca 

zo dňa 16. júla 2018 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 7.2 Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov pre voľby do 

orgánov samosprávy obce na obdobie 2018-2022 

 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

A: Prerokovalo 

 

návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov pre voľby do orgánov  

samosprávy obce na obdobie rokov 2018-2022. 

 

 

B: Určuje: 

 

a) jeden volebný obvod pre voľby do orgánov samosprávy obce (do obecného zastupiteľstva) 

na volebné obdobie rokov 2018-2022 

 

b) počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie rokov 2018-2022 

nasledovne: 9 /slovom deväť/ poslancov na celé volebné obdobie. 

 

 

 

Hlasovanie:    

Za: 7 Mária Kalamenová, PaedDr. Miroslava Švehlová, Mgr. Dana 

Bajzíková, Ing. Jozef Ďurech, Ing. Janka Kantoríková, Pavol 

Ostrovský, Katarína Turzová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Radovan Kolembus, Dárius Kutej 

                

 

 

Mgr. Radomír Brtáň 

             starosta obce 

 

V Košeci, 18. 07. 2018 

 

 

 



Uznesenie č. 68/2018 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca 

zo dňa 16. júla 2018 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu: 7.3  Žiadosti týkajúce sa nakladania s majetkom obce 

 

Obecné zastupiteľstvo:  
Prerokovalo 

spôsob a zámer prevodu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) a §9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov a čl. 6 bod 6 písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom obce Košeca a na základe uznesenia č. 54/2018 zo dňa 14.júna 2018.  

 

Schvaľuje 

spôsob prevodu v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Košeca a to:  

- pozemok KNC 382/19 ostatné plochy o výmere 119 m
2
 , ktorý vznikol rozdelením 

pozemku KNC 382/8 ostatné plochy o výmere 239 m
2 

a to GP č. 28/2018, vyhotoveným 

Ing. Igorom Ďuríkom, Košeca, zo dňa 23.03.2018, overený Okresným úradom Ilava, 

katastrálny odbor, pod číslom 166/2018, 

nachádzajúci sa v k.ú. Košeca, zapísaný na LV č.  1, kupujúcemu Oľga Porubanová a manžel 

Miroslav Poruban, Školská 272/59, 018 64 Košeca ako prípad hodný osobitného zreteľa 

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov a čl. 6 bod 6) písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 

obce Košeca.  

Kúpna cena je stanovená vo výške 5,00 €/m
2
.  

Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Košeca ako prípad hodný osobitného zreteľa 

bude zverejnený najmenej na 15 dní pred schvaľovaním zmluvy o  kúpnej zmluve na úradnej 

tabuli obce a na internetovej stránke obce.  

Odôvodnenie osobitného zreteľa: Predmetný pozemok obce má svahovitý terén. Vzhľadom 

na tvar a malú výmeru pozemku nie je využiteľný ako stavebný pozemok, preto je z hľadiska 

záujmov a potrieb obce nevyužiteľný. Tento pozemok priamo nadväzuje na pozemok 

žiadateľa, ktorý ho chce využiť ako príjazdovú cestu. 

 

Hlasovanie:    

Za: 7 Mária Kalamenová, PaedDr. Miroslava Švehlová, Mgr. Dana 

Bajzíková, Ing. Jozef Ďurech, Ing. Janka Kantoríková, Pavol 

Ostrovský, Katarína Turzová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Radovan Kolembus, Dárius Kutej 

              

 

 

Mgr. Radomír Brtáň 

             starosta obce 

V Košeci, 18. 07. 2018 



Uznesenie č. 69/2018 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca 

zo dňa 16. júla 2018 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu: 7.3  Žiadosti týkajúce sa nakladania s majetkom obce 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Prerokovalo 

spôsob a zámer prevodu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) a §9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov a čl. 6 bod 6 písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom obce Košeca a na základe uznesenia č. 54/2018 zo dňa 14.júna 2018.  

 

Schvaľuje 

spôsob prevodu v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Košeca a to:  

- pozemok KNC 382/8 ostatné plochy o výmere 120 m
2
 , ktorý vznikol rozdelením pozemku 

KNC 382/8 ostatné plochy o výmere 239 m
2 

a to GP č. 28/2018, vyhotoveným Ing. Igorom 

Ďuríkom, Košeca, zo dňa 23.03.2018, overený Okresným úradom Ilava, katastrálny odbor, 

pod číslom 166/2018, 

nachádzajúci sa v k.ú. Košeca, zapísaný na LV č.  1, kupujúcemu Natália Kuchyňková 

a manžel Martin Kuchyňka, Kollárova 1307/31, 018 41 Dubnica nad Váhom ako prípad 

hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čl. 6 bod 6) písm. e) Zásad hospodárenia 

a nakladania s majetkom obce Košeca.  

Kúpna cena je stanovená vo výške 5,00 €/m
2
.  

Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Košeca ako prípad hodný osobitného zreteľa 

bude zverejnený najmenej na 15 dní pred schvaľovaním zmluvy o  kúpnej zmluve na úradnej 

tabuli obce a na internetovej stránke obce.  

Odôvodnenie osobitného zreteľa: Predmetný pozemok obce má svahovitý terén. Vzhľadom 

na tvar a malú výmeru pozemku nie je využiteľný ako stavebný pozemok, preto je z hľadiska 

záujmov a potrieb obce nevyužiteľný. Tento pozemok priamo nadväzuje na pozemok 

žiadateľa, ktorý ho chce využiť ako príjazdovú cestu. 

 

Hlasovanie:    

Za: 7 Mária Kalamenová, PaedDr. Miroslava Švehlová, Mgr. Dana 

Bajzíková, Ing. Jozef Ďurech, Ing. Janka Kantoríková, Pavol 

Ostrovský, Katarína Turzová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Radovan Kolembus, Dárius Kutej 

              

 

Mgr. Radomír Brtáň 

             starosta obce 

V Košeci, 18. 07. 2018 



Uznesenie č. 70/2018 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca 

zo dňa 16. júla 2018 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu: 7.3  Žiadosti týkajúce sa nakladania s majetkom obce 

 

Obecné zastupiteľstvo:  

 

Prerokovalo: 

A: Návrh zmien kúpnej zmluvy na základe požiadavky kupujúceho na pozemky: 

- KNC 410/13 zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m
2
, 

- KNC 410/14 zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m
2
 

odčlenené GP č. 178-1/2016 ,vyhotoveným GEOMER Žilina, s.r.o, zo dňa 13.01.2017 

z pozemku parc. č. KNE 343 ostatné plochy o výmere 21 761 m
2
,nachádzajúci sa v k.ú. 

Košeca, zapísaný na LV č. 3447 

B:  Návrh zmien kúpnej zmluvy na základe požiadavky kupujúceho na pozemky:  

- KNC 1149/17 zastavané plochy a nádvoria o výmere 4m
2
 

- KNC 1149/18 zastavané plochy a nádvoria o výmere 14m
2
 

odčlenené GP č. 71/2016 ,vyhotoveným Ing. Jozefom Pažickým, zo dňa 06.10.2016 

z pozemku parc. č. KNE 966/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 7 849 m
2
,nachádzajúci 

sa v k.ú. Košeca, zapísaný na LV č. 1.  

Zmena kúpnych zmlúv sa týka nasledujúcich častí:  

- lehota na zaplatenie kúpnej ceny a správneho poplatku sa mení zo 14 dní na 20 dní 

- spolu s kúpnou cenou bude hradený aj správny poplatok  

C: Zmenu názvu kupujúceho zo Stredoslovenská energetika –Distribúcia, a.s. na 

Stredoslovenská distribučná, a.s. 

 

Schvaľuje: 

A: Zmeny kúpnej zmluvy na základe požiadavky kupujúceho na pozemky: 

- KNC 410/13 zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m
2
, 

- KNC 410/14 zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m
2
 

odčlenené GP č. 178-1/2016 ,vyhotoveným GEOMER Žilina, s.r.o, zo dňa 13.01.2017 

z pozemku parc. č. KNE 343 ostatné plochy o výmere 21 761 m
2
,nachádzajúci sa v k.ú. 

Košeca, zapísaný na LV č. 3447 

B:  Zmeny kúpnej zmluvy na základe požiadavky kupujúceho na pozemky:  

- KNC 1149/17 zastavané plochy a nádvoria o výmere 4m
2
 

- KNC 1149/18 zastavané plochy a nádvoria o výmere 14m
2
 

odčlenené GP č. 71/2016 ,vyhotoveným Ing. Jozefom Pažickým, zo dňa 06.10.2016 

z pozemku parc. č. KNE 966/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 7 849 m
2
,nachádzajúci 

sa v k.ú. Košeca, zapísaný na LV č. 1.  

Zmena kúpnych zmlúv sa týka nasledujúcich častí:  

- lehota na zaplatenie kúpnej ceny a správneho poplatku sa mení zo 14 dní na 20 dní 

- spolu s kúpnou cenou bude hradený aj správny poplatok 

Znenia kúpnych zmlúv sú prílohou tohto uznesenia.  



Berie na vedomie:  

Zmenu názvu kupujúceho zo Stredoslovenská energetika –Distribúcia, a.s. na 

Stredoslovenská distribučná, a.s. 

 

 

 

Hlasovanie:    

Za: 7 Mária Kalamenová, PaedDr. Miroslava Švehlová, Mgr. Dana 

Bajzíková, Ing. Jozef Ďurech, Ing. Janka Kantoríková, Pavol 

Ostrovský, Katarína Turzová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Radovan Kolembus, Dárius Kutej 

              

 

 

 

 

 

Mgr. Radomír Brtáň 

             starosta obce 

 

 

V Košeci, 18. 07. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 71/2018 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca 

zo dňa 16. júla 2018 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 9. Rôzne – dôležité údaje a informácie starostu a účastníkov rokovania 

 

 

   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Košeca  

 

 

schvaľuje 

 

 

zmenu termínu nasledujúceho obecného zastupiteľstva na 6. septembra 2018 o 17:30 hod. 

 

 

 
                                

Hlasovanie:    

Za: 6 Ing. Janka Kantoríková, Mária Kalamenová,  PaedDr. Miroslava 

Švehlová, Mgr. Dana Bajzíková, Katarína Turzová, Pavol 

Ostrovský 

Proti: 0  

Zdržal sa: 1 Ing. Ďurech 

Neprítomní: 2 Radovan Kolembus, Dárius Kutej 

                

 

 

 

 

                                                                                                                

Mgr. Radomír Brtáň 

             starosta obce 

 

 

V Košeci, 18. 07. 2018 

 

 


