Uznesenie č. 116/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 07.decembra 2017
___________________________________________________________________________
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 uvedeného na pozvánke so zmenou presun bodu 4 do bodu 7.6 Vyhodnotenie uznesení k 31.10.2017, čím sa zmení číslovanie
ostatných bodov.

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:

8
0
0
0
1

Ing. Jozef Ďurech, Mária Kalamenová, Radovan Kolembus, Pavol
Ostrovský, Katarína Turzová, Mgr. Miroslava Švehlová, Mgr.
Dana Bajzíková, Dárius Kutej

Ing. Janka Kantoríková

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce

V Košeci, 15.12.2017

Uznesenie č. 117/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 07.decembra 2017
___________________________________________________________________________
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 –
Ing. Janka Kantoríková
Člen –
Pavol Ostrovský
Člen –
Mária Kalamenová

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

9

Ing. Jozef Ďurech, Mária Kalamenová, Ing. Janka Kantoríková,
Radovan Kolembus, Pavol Ostrovský, Katarína Turzová, Mgr.
Miroslava Švehlová, Mgr. Dana Bajzíková, Dárius Kutej

0
0
0

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce

V Košeci, 15.12.2017

Uznesenie č. 118/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 07.decembra 2017
___________________________________________________________________________
K bodu 6.1 Návrh rozpočtu na rok 2017 a výhľadové roky 2018 a 2019 a Návrh
programového rozpočtu na rok 2017 a výhľadové roky 2018 a 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca v zmysle príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v z. n. p.

Berie na vedomie
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Košeca na rok 2017 a k návrhu
viacročného rozpočtu obce Košeca na roky 2018 a 2019.

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce

V Košeci, 15.12.2017

Uznesenie č. 119/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 07.decembra 2017
___________________________________________________________________________
K bodu 6.1 Návrh rozpočtu na rok 2017 a výhľadové roky 2018 a 2019 a Návrh
programového rozpočtu na rok 2017 a výhľadové roky 2018 a 2019
Návrh na uznesenie predložili poslanci Obecného zastupiteľstva p. Kantoríková, p.
Ďurech, p. Kutej, p. Turzová, p. Ostrovský.
Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca v zmysle príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v z. n. p.
A: Prerokovalo a schvaľuje
pozmeňujúce návrhy poslancov k návrhu rozpočtu Obce Košeca na rok 2017. Ide o návrhy,
ktoré poslanci zaslali dňa 06.12.2017 pred rokovaním OZ dňa 07.12.2017 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 07.12.2017.
B: Prerokovalo a schvaľuje
Upravený rozpočet obce Košeca a rozpočtových organizácii obce na rok 2017 vrátane
programov s pripomienkami poslancov podľa bodu A ) tohto uznesenia predložených
poslancami OZ Košeca.
C: Prerokovalo a schvaľuje
stanovenie položiek rozpočtu obce Košeca na rok 2017 v kapitálových výdavkoch, ktoré boli
zmluvne dojednané, respektíve vo výstavbe ( ulica Za parkom, most ŠA, rekonštrukcia
Železničnej ulice, kamerový systém a ostatné) rozpočtovým opatrením (zmenovým listom
rozpočtu) v skutočných hodnotách .
Zmenové listy vypracuje p. Podmajerská do 08.12.2017 a zašle ich mailom poslancom,
ktorí ich schvália na neplánovanom zasadnutí OZ, ak bude starostom obce Košeca rozpočet
obce podpísaný a zasadnutie OZ zvolané.
D: Berie na vedomie
rozpočet obce Košeca a rozpočtových organizácií obce na výhľadové roky 2018 a 2019
vrátane programov.

Hlasovanie:
Za:

5

Proti:

4

Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0

Ing. Jozef Ďurech, Ing. Janka Kantoríková, Pavol Ostrovský,
Katarína Turzová, Dárius Kutej
Mária Kalamenová , Radovan Kolembus, Mgr. Miroslava
Švehlová, Mgr. Dana Bajzíková

Starosta obce Mgr. Radomír Brtáň využil právo veta tohto uznesenia a nepodpísal ho.
Odôvodnenie: Starosta obce využil pri tomto uznesení právo pozastaviť výkon uznesenia,
nakoľko sa domnieva, že uznesenie je v rozpore s viacerými platnými zákonmi, najmä však
so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Obec je povinná pri zostavovaní rozpočtu postupovať podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z.z.“) a tiež
ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.
Pri zostavovaní návrhu rozpočtu obec v zmysle zákona zabezpečila financovanie všetkých
záväzkov, ktoré pre ňu vyplývajú z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi.
Nemôže nastať situácia, že obec zostaví rozpočet, v ktorom nebudú zabezpečené výdavky
na úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej správy, na výkon samosprávnych pôsobností
obce ale aj na úhradu záväzkov vyplývajúcich z uplatnenia osobitných predpisov.
V prípade, že je obec tak dlho v rozpočtovom provizóriu, ako je obec Košeca, je povinnosťou
obecného zastupiteľstva prihliadať pri schvaľovaní rozpočtu na výdavky, ktoré boli
vynaložené počas rozpočtového provizória (§ 11 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z., platná
judikatúra súdov napr. Rozsudok KS Trenčín, sp.zn. 13S/25/2013). Predkladaný návrh
rozpočtu tieto výdavky zohľadňuje, avšak schválenými pozmeňujúcimi návrhmi poslanci
nielenže z návrhu spravili nezákonný (nezohľadnili výdavky už vynaložené počas provizória),
ale rozhodli sa schváliť aj nulové položky vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu. Pritom
tieto výdavky pri predkladaní piateho návrhu rozpočtu už boli uskutočnené a niektoré
výdavky boli v čase predkladania návrhu aj zaplatené, o čom boli poslanci informovaní. Piati
poslanci OZ predloženými pozmeňujúcimi návrhmi schválili na kapitálových výdavkoch
uskutočnených v roku 2017 (ulica za Parkom, ulica Železničná, most pri športovom areáli,)
nulový rozpočet, pričom si schválili, že položky rozpočtu obce Košeca na rok 2017
v kapitálových výdavkoch, ktoré boli zmluvne dojednané, respektíve vo výstavbe budú
stanovené rozpočtovým opatrením t.j. zmenovými listami rozpočtu.
Zmeny rozpočtu obce počas príslušného rozpočtového roka možno v súlade so zákonom č.
583/2004 Z.z. vykonať rozpočtovými opatreniami, ktorými sú:
a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa
nemenia celkové príjmy a celkové výdavky,
- uvedený postup sa realizuje tak, že rozpočtovaný výdavok sa neuskutoční (dôvody
neuskutočnenia rozpočtového výdavku môžu byť rôzne) a umožní sa rozpočtovanie
nevyhnutného výdavku, ktorý v rozpočte obce nebol zabezpečený (takto uvoľnenými
finančnými prostriedkami sa uhradí nevyhnutný a neočakávaný výdavok),
b) povolené prekročenie a viazanie príjmov,
- toto rozpočtové opatrenie sa uplatní v prípade vyššieho plnenia príjmov oproti schválenému
rozpočtu alebo v prípade ak príjmy nebudú plnené v súlade so schváleným rozpočtom,

c) povolené prekročenie a viazanie rozpočtovaných výdavkov,
- toto rozpočtové opatrenie sa uplatní v prípade vyššieho plnenia príjmov oproti schválenému
rozpočtu, čím sa umožní prekročenie čerpania rozpočtovaných výdavkov alebo v prípade
neplnenia rozpočtovaných príjmov, kedy bude nutné viazať rozpočtové výdavky,
d) povolené prekročenie a viazanie finančných operácií,
- toto rozpočtové opatrenie sa uplatní v prípade, že obec sa rozhodne v priebehu rozpočtového
roka zapojiť do rozpočtu cez príjmové finančné operácie mimorozpočtové zdroje, čím dôjde k
prekročeniu finančných operácií alebo sa naopak rozhodne niektoré zo schválených
finančných operácií nerealizovať a tak dôjde k viazaniu rozpočtových operácií.
Na základe vyššie uvedeného je zrejmé, že uznesenie predložené a schválené piatimi
poslancami OZ je v rozpore s § 10 ods. 2, s § 11 ako aj s § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z.
o čom boli poslanci niekoľkokrát upovedomení.
Predmetné uznesenie je ďalej v rozpore aj so schválenými uzneseniami č. 113/2016 a č.
79/2017.
Uznesenie č. 113/2016
z neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 30. augusta 2016
___________________________________________________________________________

K bodu 4.1 Úver vo výške 300 000 EUR na investičné aktivity obce /výstavba
a rekonštrukcia ciest a chodníkov/
Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n .p.
schvaľuje:
1) prijatie návratných zdrojov financovania – úveru vo výške 300.000,- EUR (slovom:
tristotisíc euro), ktorý bude poskytnutý Slovenskou sporiteľnou, a.s., IČO: 00 151 653
za účelom financovania rekonštrukcie alebo výstavby nových ciest, chodníkov
a mostu (ďalej ako „úver“) na 12 rokov
2) zabezpečenie úveru vo forme vystavenia vlastnej blankozmenky obce Košeca na rad
Slovenskej sporiteľne, a.s., ohľadom ktorej bude medzi obcou a Slovenskou
sporiteľňou podpísaná zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve k blankozmenke
3) návratné zdroje financovanie budú použité na nasledovné investičné akcie:
- vybudovanie miestnej komunikácie v Nozdroviciach – Ulica Za parkom podľa
vydaného stavebného povolenia
- vybudovanie miestnej komunikácie na ul. Železničná v zmysle projektovej
dokumentácie
- vybudovanie chodníka na ul. Zliechovskej v zmysle projektovej dokumentácie
- vybudovanie mostu na ulici Športovcov podľa vydaného stavebného povolenia.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:

7
0
1
0
1

Mgr. Dana Bajzíková, Ing. Jozef Ďurech, Mária Kalamenová,
Dárius Kutej, Pavol Ostrovský, Mgr. Miroslava Švehlová,
Katarína Turzová
Radovan Kolembus
Ing. Janka Kantoríková

Uznesenie č. 79/2017
z neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 15.júna 2017
___________________________________________________________________________
K bodu 5.1 Opätovné predloženie návrhu neschváleného uznesenia o použití časti rezervného
fondu a prebytku hospodárenia z roku 2016 na investíciu do opravy miestnej komunikácie na
Železničnej ulici

Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 16 zákona ods. 6 a 8 zákona č. 583/2004
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.
A: Prerokovalo
Použitie zostatku finančných prostriedkov z prebytku hospodárenia za rok 2016 vo výške
170.898,69 EUR a použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu z minulých rokov vo
výške, ktorá bude rozdielom celkovej vysúťaženej sumy ako výsledku verejného obstarávania
a odsúhlasenej sumy zostatku finančných prostriedkov z prebytku hospodárenia za rok 2016
na účely vyhotovenia prestavby miestnej komunikácie na ulici Železničná, Košeca.
B: Schvaľuje
Použitie zostatku finančných prostriedkov z prebytku hospodárenia za rok 2016 vo výške
170.898,69 EUR a použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu z minulých rokov vo
výške, ktorá bude rozdielom celkovej vysúťaženej sumy ako výsledku verejného obstarávania
a odsúhlasenej sumy zostatku finančných prostriedkov z prebytku hospodárenia za rok 2016
na účely vyhotovenia prestavby miestnej komunikácie na ulici Železničná, Košeca.
C:
Vysúťažená cena tohto verejného obstarávania Železničnej ulice bude odporučená zástupcami
občanov Železničnej ulice p. Jaroslavom Bugalom, p. Vladimírom Eckertom, p. Janou
Čepákovou, p. Miloslavom Balážom, finančnou komisiou a stavebnou komisiou.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

8
0
0
1

Mgr. Dana Bajzíková, Ing. Jozef Ďurech, Mária Kalamenová,
Dárius Kutej, Pavol Ostrovský, Mgr. Miroslava Švehlová,
Katarína Turzová, Ing. Janka Kantoríková

Radovan Kolembus

Pred hlasovaním boli poslanci opätovne upozornení na fakt, že stav rozpočtového provizória
nie je stavom, ktorý je prirodzený, ale je to len zákonom dočasne riešená situácia, ktorej by
sa samospráva v snahe zachovania rozvoja mala vyhnúť. V zmysle § 11 ods. 2 zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z.n.p. obec má zákonnú povinnosť schváliť rozpočet na príslušný
kalendárny rok najneskôr do 31. decembra bežného roka, pričom bolo poslancom zaslané
aj upozornenie z Ministerstva financií, ktoré túto povinnosť konštatuje.
V prípade neschválenia zákonného rozpočtu sa obec dopúšťa porušenia povinnosti
vyplývajúcej jej z predmetného zákona. Za porušenie povinnosti môže byť obci
Ministerstvom financií uložená pokuta až do výšky 33 000 EUR!!!
Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce
V Košeci, 15.12.2017

Uznesenie č. 120/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 07.decembra 2017
___________________________________________________________________________
K bodu 6.1 Návrh rozpočtu na rok 2017 a výhľadové roky 2018 a 2019 a Návrh
programového rozpočtu na rok 2017 a výhľadové roky 2018 a 2019
Poslanci Obecného zastupiteľstva p. Švehlová, p. Kalamenová, p. Kolembus a p.
Bajzíková predložili návrh na schvaľovanie pôvodne predloženého návrhu rozpočtu
vyveseného dňa 22.11.2017 bez pozmeňujúcich návrhov 5 poslancov.
Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca v zmysle príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v z. n. p.
A: Prerokovalo
Návrh rozpočtu obce Košeca a rozpočtových organizácií obce na rok 2017 a výhľadové roky
2018 a 2019 vrátane programov.
B: Schvaľuje
Rozpočet obce Košeca a rozpočtových organizácií obce na rok 2017 vrátane programov.
C: Berie na vedomie
Rozpočet obce Košeca a rozpočtových organizácií obce na výhľadové roky 2018 a 2019
vrátane programov.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

4
2
3
0

Mária Kalamenová, Radovan Kolembus, Mgr. Miroslava
Švehlová, Mgr. Dana Bajzíková
Pavol Ostrovský, Katarína Turzová
Ing. Jozef Ďurech, Ing. Janka Kantoríková, Dárius Kutej

Uznesenie nebolo schválené.

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce
V Košeci, 15.12.2017

Uznesenie č. 121/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 07.decembra 2017
___________________________________________________________________________
K bodu 6.2 Návrh rozpočtu na rok 2018 a výhľadové roky 2019 a 2020 a Návrh
programového rozpočtu na rok 2018 a výhľadové roky 2019 a 2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca v zmysle príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v z. n. p.

Berie na vedomie
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Košeca na rok 2018 a k návrhu
viacročného rozpočtu obce Košeca na roky 2019 a 2020.

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce

V Košeci, 15.12.2017

Uznesenie č. 122/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 07.decembra 2017
___________________________________________________________________________
K bodu 6.2 Návrh rozpočtu na rok 2018 a výhľadové roky 2019 a 2020 a Návrh
programového rozpočtu na rok 2018 a výhľadové roky 2019 a 2020
Návrh na uznesenie predložili poslanci Obecného zastupiteľstva p. Kantoríková, p.
Ďurech, p. Kutej, p. Turzová, p. Ostrovský.
Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca v zmysle príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v z. n. p.
A: Prerokovalo a schvaľuje
pozmeňujúce návrhy poslancov k návrhu rozpočtu Obce Košeca na rok 2018. Ide o návrhy,
ktoré poslanci zaslali dňa 06.12.2017 pred rokovaním OZ dňa 07.12.2017 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 07.12.2017.
B: Prerokovalo a schvaľuje
Upravený rozpočet 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
minimálnej výške 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:

5

Proti:

4

Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0

Ing. Jozef Ďurech, Ing. Janka Kantoríková, Pavol Ostrovský,
Katarína Turzová, Dárius Kutej
Mária Kalamenová , Radovan Kolembus, Mgr. Miroslava
Švehlová, Mgr. Dana Bajzíková

Starosta obce Mgr. Radomír Brtáň využil právo veta tohto uznesenia a nepodpísal ho.
Odôvodnenie: Starosta obce využil pri tomto uznesení právo pozastaviť výkon uznesenia,
nakoľko sa domnieva, že uznesenie je v rozpore s viacerými platnými zákonmi, najmä však
so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a je zjavne nevýhodné pre
obec.
Obec je povinná pri zostavovaní rozpočtu postupovať podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z.z.“) a tiež
ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.
V zmysle § 10 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. je obec pri zostavovaní rozpočtu povinná
prednostne zabezpečiť krytie všetkých záväzkov, ktoré pre ne vyplývajú z plnenia povinností
ustanovených osobitnými predpismi.
Nemôže nastať situácia, že obec zostaví rozpočet, v ktorom nebudú zabezpečené výdavky
na úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej správy, na výkon samosprávnych pôsobností
obce ale aj na úhradu záväzkov vyplývajúcich z uplatnenia osobitných predpisov.
5 poslanci pozmeňujúcimi návrhmi k návrhu rozpočtu na rok 2018 znížili bez odôvodnenia
navrhované bežné výdavky o 108 907 EUR a kapitálové výdavky o 191 800 EUR čím sa
opätovne ako aj v roku 2017 snažia o znemožnenie normálneho chodu samosprávy a rozvoj
obce. Predmetné uznesenie a schválený rozpočet je v rozpore s príslušnými ustanovenia
zákona č. 583/2004 Z.z., ako aj v rozpore so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p..

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce

V Košeci, 15.12.2017

Uznesenie č. 123/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 07.decembra 2017
___________________________________________________________________________
K bodu 6.2 Návrh rozpočtu na rok 2018 a výhľadové roky 2019 a 2020 a Návrh
programového rozpočtu na rok 2018 a výhľadové roky 2019 a 2020
Poslanci Obecného zastupiteľstva p. Švehlová, p. Kalamenová, p. Kolembus a p.
Bajzíková predložili návrh na schvaľovanie pôvodne predloženého návrhu rozpočtu
vyveseného dňa 22.11.2017 bez pozmeňujúcich návrhov 5 poslancov.
Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca v zmysle príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v z. n. p.
A: Prerokovalo
Návrh rozpočtu obce Košeca a rozpočtových organizácií obce na rok 2018 a výhľadové roky
2019 a 2020 vrátane programov.
B: Schvaľuje
Rozpočet obce Košeca a rozpočtových organizácií obce na rok 2018 vrátane programov.
C: Berie na vedomie
Rozpočet obce Košeca a rozpočtových organizácií obce na výhľadové roky 2019 a 2020
vrátane programov.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

4
3
2
0

Mária Kalamenová, Radovan Kolembus, Mgr. Miroslava
Švehlová, Mgr. Dana Bajzíková
Pavol Ostrovský, Katarína Turzová, Ing. Jozef Ďurech
Ing. Janka Kantoríková, Dárius Kutej

Uznesenie nebolo schválené.

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce
V Košeci, 15.12.2017

Uznesenie č. 124/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 07.decembra 2017
___________________________________________________________________________
K bodu 6.3 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za
školský rok 2016/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 3 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva školstva
SR č. 9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach škôl a školských zariadení a ustanovenia § 5 ods. 7 písm. g) zákona č.
596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov
A: Prerokovalo
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2016/2017 Základnej školy s materskou školou Košeca.
B: Schvaľuje
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2016/2017 Základnej školy s materskou školou Košeca bez pripomienok.

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

8
0
1
0

Ing. Jozef Ďurech, Mária Kalamenová, Radovan Kolembus, Pavol
Ostrovský, Katarína Turzová, Mgr. Miroslava Švehlová, Mgr.
Dana Bajzíková, Dárius Kutej
Ing. Janka Kantoríková

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce

V Košeci, 15.12.2017

Uznesenie č. 125/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 07.decembra 2017
___________________________________________________________________________
K bodu 6.3 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za
školský rok 2016/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 3 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva školstva
SR č. 9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach škôl a školských zariadení a ustanovenia § 5 ods. 7 písm. g) zákona č.
596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov
A: Prerokovalo
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2016/2017 Základnej umeleckej školy Košeca.
B: Schvaľuje
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2016/2017 Základnej umeleckej školy Košeca bez pripomienok.

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

8
0
1
0

Ing. Jozef Ďurech, Mária Kalamenová, Radovan Kolembus, Pavol
Ostrovský, Katarína Turzová, Mgr. Miroslava Švehlová, Mgr.
Dana Bajzíková, Dárius Kutej
Ing. Janka Kantoríková

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce

V Košeci, 15.12.2017

Uznesenie č. 126/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 07.decembra 2017
___________________________________________________________________________
K bodu 6.4 Návrh dodatku č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2015 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce
Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca v zmysle § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
A: Prerokovalo
Návrh dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2015 o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Košeca.
B: Schvaľuje
Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Košeca.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

9

Ing. Jozef Ďurech, Mária Kalamenová, Ing. Janka Kantoríková,
Radovan Kolembus, Pavol Ostrovský, Katarína Turzová, Mgr.
Miroslava Švehlová, Mgr. Dana Bajzíková, Dárius Kutej

0
0
0

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce

V Košeci, 15.12.2017

Uznesenie č. 127/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 07.decembra 2017
___________________________________________________________________________
K bodu 6.5 Návrh dodatku č. 8 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
Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca v zmysle § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
A: Prerokovalo
Návrh dodatku č. 8 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.
B: Schvaľuje
Dodatok č. 8 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.

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

9

Ing. Jozef Ďurech, Mária Kalamenová, Ing. Janka Kantoríková,
Radovan Kolembus, Pavol Ostrovský, Katarína Turzová, Mgr.
Miroslava Švehlová, Mgr. Dana Bajzíková, Dárius Kutej

0
0
0

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce

V Košeci, 15.12.2017

Uznesenie č. 128/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 07.decembra 2017
___________________________________________________________________________
K bodu 6.6 Žiadosti týkajúce sa nakladania s majetkom obce
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
Schvaľuje
A:

Prevod nehnuteľností vo vlastníctve obce Košeca a to pozemkov:
- pozemok KNC 410/13 zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2,
- pozemok KNC 410/14 zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m2
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 m2,nachádzajúci sa v k.ú.
Košeca, zapísaný na LV č. 3447, kupujúcemu Stredoslovenská energetika – Distribúcia a.s.,
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151, 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 20 € /m2, t.j. v celkovej výške 360 EUR
Poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci.
Zámer previesť nehnuteľnosť bol schválený uznesením č. 105/2017 a bol zverejnený dňa
13.11.2017.
Odôvodnenie osobitného zreteľa: Na prevádzaných pozemkoch sa nachádza energetické
zariadenie vo vlastníctve SSE a predmetná časť pozemku preto nemôže byť využívaná iným
spôsobom. Odpredajom pozemkov dôjde k zosúladeniu právneho vzťahu pozemku s právnym
vzťahom k stavbe, ktorá sa na pozemku nachádza.
B:
Kúpnu zmluvu, ktorej predmetom je prevod nehnuteľností vo vlastníctve obce Košeca a to
pozemkov:
- pozemok KNC 410/13 zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2,
- pozemok KNC 410/14 zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m2
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 m2,nachádzajúci sa v k.ú.
Košeca, zapísaný na LV č. 3447, kupujúcemu Stredoslovenská energetika – Distribúcia a.s.,
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151, 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.

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

9

Ing. Jozef Ďurech, Mária Kalamenová, Ing. Janka Kantoríková,
Radovan Kolembus, Pavol Ostrovský, Katarína Turzová, Mgr.
Miroslava Švehlová, Mgr. Dana Bajzíková, Dárius Kutej

0
0
0

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce

V Košeci, 15.12.2017

Uznesenie č. 129/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 07.decembra 2017
___________________________________________________________________________
K bodu 6.6 Žiadosti týkajúce sa nakladania s majetkom obce
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
Schvaľuje:
A:
Prevod nehnuteľností vo vlastníctve obce Košeca a to pozemkov:
- pozemok KNC 1149/17 zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m2,
- pozemok KNC 1149/18 zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2
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 m2,nachádzajúci
sa v k.ú. Košeca, zapísaný na LV č. 1, kupujúcemu Stredoslovenská energetika – Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151, 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 20 € /m2, t.j. v celkovej výške 360 EUR
Poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci.
Zámer previesť nehnuteľnosť bol schválený uznesením č. 106/2017 a bol zverejnený dňa
13.11.2017.
Odôvodnenie osobitného zreteľa: Na prevádzaných pozemkoch sa nachádza energetické
zariadenie vo vlastníctve SSE a predmetná časť pozemku preto nemôže byť využívaná iným
spôsobom. Odpredajom pozemkov dôjde k zosúladeniu právneho vzťahu pozemku s právnym
vzťahom k stavbe, ktorá sa na pozemku nachádza.
B:
Kúpnu zmluvu, ktorej predmetom je prevod nehnuteľností vo vlastníctve obce Košeca a to
pozemkov:
- pozemok KNC 1149/17 zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m2,
- pozemok KNC 1149/18 zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2
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 m2,nachádzajúci
sa v k.ú. Košeca, zapísaný na LV č. 1, kupujúcemu Stredoslovenská energetika – Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151, 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.

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

9

Ing. Jozef Ďurech, Mária Kalamenová, Ing. Janka Kantoríková,
Radovan Kolembus, Pavol Ostrovský, Katarína Turzová, Mgr.
Miroslava Švehlová, Mgr. Dana Bajzíková, Dárius Kutej

0
0
0

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce

V Košeci, 15.12.2017

Uznesenie č. 130/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 07.decembra 2017
___________________________________________________________________________
K bodu 6.6 Žiadosti týkajúce sa nakladania s majetkom obce
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
Prerokovalo
Druhý dodatok k vyjadreniu kúpnej zmluvy 2/2017/KZ p. Zemanoviča Jaroslava, Dolný
Majer 724/1, 018 64 Košeca.
Odporúča
Pozvať p. Zemanoviča na budúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

8
0
1
0

Ing. Jozef Ďurech, Mária Kalamenová, Ing. Janka Kantoríková,
Radovan Kolembus, Katarína Turzová, Mgr. Miroslava Švehlová,
Mgr. Dana Bajzíková, Dárius Kutej
Pavol Ostrovský

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce

V Košeci, 15.12.2017

Uznesenie č. 131/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 07.decembra 2017
___________________________________________________________________________
K bodu 6.7 Hodnotenie uznesení k 31.10.2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 11 ods. 1 Rokovacieho poriadku
obecného zastupiteľstva obce Košeca

Berie na vedomie
hodnotenie uznesení k 31.10.2017.

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce

V Košeci, 15.12.2017

Uznesenie č. 132/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 07.decembra 2017
___________________________________________________________________________
K bodu 6.8 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p
A: Prerokovalo
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018.
B: Schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018.

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

9

Ing. Jozef Ďurech, Mária Kalamenová, Ing. Janka Kantoríková,
Radovan Kolembus, Pavol Ostrovský, Katarína Turzová, Mgr.
Miroslava Švehlová, Mgr. Dana Bajzíková, Dárius Kutej

0
0
0

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce

V Košeci, 15.12.2017

Uznesenie č. 133/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 07.decembra 2017
___________________________________________________________________________
K bodu 6.9 Návrh plánu práce Obecného zastupiteľstva na rok 2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
A: Prerokovalo
Návrh plánu práce Obecného zastupiteľstva na rok 2018.
B: Schvaľuje
Plán práce Obecného zastupiteľstva na rok 2018.

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

7
0
2
0

Mária Kalamenová, Ing. Janka Kantoríková, Radovan Kolembus,
Katarína Turzová, Mgr. Miroslava Švehlová, Mgr. Dana
Bajzíková, Dárius Kutej
Ing. Jozef Ďurech, Pavol Ostrovský

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce

V Košeci, 15.12.2017

Uznesenie č. 134/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 07.decembra 2017
___________________________________________________________________________
K bodu 6.10 Správa audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 20 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
v z. n. p.
Berie na vedomie
1) Výročnú správu ku konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2016.
2) Správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2016.

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce

V Košeci, 15.12.2017

Uznesenie č. 135/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 07.decembra 2017
___________________________________________________________________________
K bodu 7 Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo a schvaľuje
predĺženie lehoty na pripomienkovanie návrhu konceptu Územného plánu ( ďalej ÚP ) obce
Košeca zverejneného na stránke obce www.koseca.sk dňa 22.11.2017.
B: Schvaľuje
predĺženie lehoty na pripomienkovanie návrhu konceptu územného plánu obce Košeca do
31.05.2018.
C: Ukladá
komisiám OZ rokovať o pripomienkach k návrhu konceptu ÚP priebežne a to raz mesačne na
spoločnom zasadnutí podľa harmonogramu, ktorý predložia predsedovia príslušných komisií
do 20.01.2018. Na zasadnutie komisie je potrebné prizývať zástupcov zhotoviteľa diela,
starostu obce, poslancov, prípadne občanov. Pripomienkovanie riešiť po etapách:
 Technická infraštruktúra
 Rozšírenie obytných území IBV, HBV
 Územia rekreácie a športu
 Technickú infraštruktúru novonavrhovaných území
D: Odporúča
starostovi obce:
- zvolať v termíne od 01.01.2018 do 31.05.2018 minimálne tri verejné stretnutia s občanmi
k problematike nového ÚP,
- zabezpečiť vytlačenie veľkorozmerného grafického plánu a sprístupniť ho občanom.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
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Mária Kalamenová, Ing. Janka Kantoríková, Radovan Kolembus,
Katarína Turzová, Mgr. Miroslava Švehlová, Dárius Kutej, Ing.
Jozef Ďurech, Pavol Ostrovský
Mgr. Dana Bajzíková

Starosta obce Mgr. Radomír Brtáň využil právo veta tohto uznesenia a nepodpísal ho.
Odôvodnenie: Starosta obce využil pri tomto uznesení právo pozastaviť výkon uznesenia,
nakoľko sa domnieva, že uznesenie je zjavne nevýhodné pre obec.
Pripomienkovanie Návrhu konceptu územného plánu obce Košeca je možné od 22.11.2017
do 29.12.2017, čo je viac ako mesiac. Po konzultácii so spracovateľom Návrhu konceptu
územného plánu obce Košeca je možné pristúpiť k predĺženiu termínu na
pripomienkovanie – maximálne však do 31. 1. 2018. Čiastočne tým bude vyhovené
požiadavke poslancov OZ.
Proces tvorby územného plánu obce Košeca sa začal cca v roku 2010. Od tejto doby je to 7
rokov, počas ktorých sa podarilo vykonať iba Prieskumy a rozbory a vzniklo aj Zadanie pre
nový územný plán obce. V tomto roku niektorí poslanci OZ neschválením uznesenia č.
18/2017 obci navyše zahatali príležitosť získať dotáciu na spracovanie nového územného
plánu. Financujeme si ho tak výlučne z vlastných zdrojov.
Návrh uznesenia č. 135/2017 bol poslancami predložený až priamo na zasadnutí OZ,
pričom neboli navrhovateľmi dostatočne zistené a spomenuté okolnosti, za akých je možné
termíny predlžovať. Keďže máme zmluvne upravené podmienky tvorby územného plánu
s dodávateľom /spracovateľom/, musí sa akákoľvek zmena v harmonograme dodania diela
uskutočniť dohodou oboch zmluvných strán. Pre spracovateľa je navrhované predĺženie
termínu do mája 2018 nepochopiteľné a neakceptovateľné. Kompromisným a postačujúcim
riešením je aj podľa spracovateľa už spomínané predĺženie termínu do konca januára
2018.
Od vypracovania Zadania územného plánu uplynuli 4 roky. Každé umelé predlžovanie
procesov a odkladanie termínov pre začatie ďalších krokov spracovania nového územného
plánu obce spôsobuje nemalé komplikácie v každodennom fungovaní stavebného úradu
obce.
Aj keď sa niekomu zdá viac ako mesiac na pripomienkovanie ako krátky časový úsek,
vôbec to neznamená, že by verejnosť (občania aj podnikateľské subjekty, dotknuté orgány
verejnej správy a organizácie) nemala dostatočný priestor na doručenie svojich stanovísk
a návrhov. Priebežne nám na úrad prichádzajú stanoviská dotknutých orgánov
a prerokovania s verejnosťou prídu na rad ešte aj pri ďalších stupňoch tvorby územného
plánu obce.
Starosta obce poskytne záujemcom o vysvetlenie v spolupráci so spracovateľom územného
plánu do termínu 31. 1. 2018 všetky dôležité informácie týkajúce sa prípadných
nezrovnalostí/požiadaviek/otázok v súvislosti s Návrhom Konceptu územného plánu obce
Košeca. Predsedovia komisií OZ môžu zasadnutia poradných orgánov zvolať kedykoľvek
a v prípade potreby aj viackrát. O výsledku zasadnutia je potrebné spísať detailnú
zápisnicu, ktorá bude po doručení obecnému úradu postúpená spracovateľovi územného
plánu obce.

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce
V Košeci, 15.12.2017

Uznesenie č. 136/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 07.decembra 2017
___________________________________________________________________________
K bodu 7 Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov
Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 11 ods. 4 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p.
A: Prerokovalo
Materiál týkajúci sa stavebných konaní v súvislosti s vydávaním záväzných stanovísk Obce
Košeca vo veci povoľovania zmien stavby pred dokončením MVE stavebníka Jozefa Pagáča.
B: Schvaľuje
doposiaľ vydané nesúhlasné stanoviská obce k zmenám na vodnej stavbe MVE stavebníka
Jozefa Pagáča.
C: Potvrdzuje
na základe existujúcich dokumentov v zmysle § 11, ods. 4, písm. c) Zákona o obecnom
zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, platnosť a záväznosť ÚPD Obce
Košeca z roku 1995 s Doplnkom č. 2 zo dňa 21. 8. 2000.
D: Odporúča
starostovi obce, aby vydal stavebníkovi Jozefovi Pagáčovi nesúhlasné záväzné stanovisko
s povolením zmien vodnej stavby, a to s nasledovným znením:
ZÁVÄZNÉ STANOVISKO OBCE
Obec Košeca ako dotknutý orgán územného plánovania na území obce Košeca podľa
ustanovenia § 140a ods. 1 písm. b), ods. 4 zákona č. 50/1967 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) (ďalej aj „Stavebný zákon“) a ako orgán samosprávy
pri výkone svojej právomoci podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Zákon o OZ“) týmto v súlade s
ustanovením § 140b Stavebného zákona s poukazom na ustanovenie § 120 ods. 2 Stavebného
zákona vydáva nasledovné záväzné stanovisko.
Obec Košeca nesúhlasí s dodatočným povolením zmien vodnej stavby
„Malá vodná elektráreň Košeca“
stavebníka Jozefa Pagáča, bytom Hlavná 411/26, 018 64 Košeca, ktorá je uskutočnená na
pozemkoch KN-C parcelné číslo 1836/1 (KN-E 472/502), 1836/3, 1836/4, 429/4, 429/2,
429/3, 428/4, 428/7, 428/13, 425/11, 425/9, 417/4 a 430/6 v kat. území Košeca.

Toto záväzné stanovisko obec Košeca vydáva ako dotknutý orgán podľa ustanovenia §
140a ods. 1 písm. b) Stavebného zákona s poukazom na ustanovenie § 120 ods. 2 Stavebného
zákona, keď je miestne príslušným orgánom územného plánovania na území obce Košeca.
Zároveň obec Košeca vydáva toto záväzné stanovisko ako dotknutý orgán samosprávy
podľa ustanovenia § 140 ods. 1 písm. b), ods. 4 Stavebného zákona s poukazom na
ustanovenie § 4 ods. 3 písm. d) Zákona o OZ v rámci výkonu svojej právomoci k inej a
investičnej činnosti fyzickej osoby na území obce Košeca.
Obec Košeca ako dotknutý orgán územného plánovania schválil v súlade s
príslušnými ustanoveniami Stavebného zákona územný plán obce Košeca všeobecne
záväzným nariadením v uznesení č. 7/95 zo dňa 19.06.1995. Obecné zastupiteľstvo obce
Košeca na svojom zasadnutí dňa 21.08.2000 prijalo uznesenie č. 6/2000, ktorým pod bodom 5
schválilo doplnok k územnému plánu obce Košeca. V súčasnosti je na území obce Košeca
platná a záväzná územnoplánovacia dokumentácia, a to územný plán obce Košeca zo dňa
19.06.1995. Predmetná územnoplánovacia dokumentácia bola pritom dvakrát kontrolovaná zo
strany nadriadeného orgánu, a to Okresného úradu Trenčín, odboru výstavby a bytovej
politiky v rokoch 2011 a 2015, o čom existujú úradné záznamy. V rámci kontroly zo strany
nadriadeného orgánu neboli obci Košeca vytýkané nedostatky vo vzťahu k územnoplánovacej
dokumentácii. Po oboznámení sa s podkladmi, ktoré boli obci Košeca predložené zo strany
stavebníka Jozefa Pagáča možno konštatovať, že povolenie zmien vodnej stavby je v rozpore
s platnou územnoplánovacou dokumentáciou obce. Stavebník sa pri schvaľovaní
územnoplánovacej dokumentácie aktívne nezapojil do procesu jeho tvorby a nezabezpečil jej
súlad s vodnou stavbou, ktorú začal budovať.
Obec Košeca ako orgán samosprávy je v rámci výkonu svojich právomocí oprávnený
vydávať záväzné stanoviská vo vzťahu k investičnej činnosti na území obce ako aj inej
činnosti fyzických osôb využíva taktiež túto svoju právomoc vyplývajúcu jej z ustanovenia §
4 ods. 3 písm. d) Zákona o OZ. Obec Košeca nesúhlasí s povolením zmien vodnej stavby,
keďže sa jedná o činnosť, ktorá je v rozpore s verejným záujmom. Počas konania viackrát
obec Košeca poukázala na to, že stavba je umiestnená v území, ktorá má veľký význam z
hľadiska ochrany životného prostredia, keď sa jedná o oblasť, kde sa nachádzajú mokrade.
Daná oblasť je preto významná nielen pre obec Košeca, ale aj pre okolité prostredie, a podľa
obce je udržanie súčasného stavu nevyhnutné z pohľadu ochrany životného prostredia. Pokiaľ
by došlo k povoleniu zmien vodnej stavby a následnému zahájeniu jej prevádzky malo by to
podľa názoru obce nepriaznivý vplyv na životné prostredie v tomto území, keď by dochádzalo
k narušovaniu prostredia živočíchov, ktoré mokrade potrebujú pre svoj život. Ďalším
dôvodom, pre ktorý obec Košeca nesúhlasí s povolením zmien vodnej stavby, je tá
skutočnosť, že stavebníkom vykonané zmeny boli vykonané neodborne, čo vyplýva zo
znaleckého posudku, ktorý je súčasťou spisového materiálu. Ako sa znalec vyjadril, tak
zmeny stavebník vykonal v rozpore so schválenou projektovou dokumentáciou a v prípade
povodňového prietoku by mohlo dôjsť k ohrozeniu majetku obyvateľov obce, bývajúcich v
bezprostrednej blízkosti stavby ako k vzniku škodám na obecnom majetku. Obec má
informácie o tom, že stavebník nie je výlučným vlastníkom pozemkov, na ktorých majú byť
zmeny povolené, pričom zasahuje tiež do užívacích práv iných občanov, ktoré sú týmto
obmedzené. V prípade povolenia zmien vodnej stavby by bol ohrozený minimálny prietok v

Podhradskom potoku, čo môže ohroziť športový rybolov na tomto vodnom toku. Zároveň
obec poukazuje na to, že súčasťou stavby nie je elektronický systém na zabezpečenie a
spustenie protipovodňovej ochrany. Bez existencie tohto systému by v prípade povodní mohlo
dôjsť k škode na majetku obce ako aj obyvateľov obce Košeca. Z týchto dôvodov nesúhlasí
obec Košeca s touto investičnou činnosťou stavebníka na území obce, keďže bola vykonaná v
rozpore s územnoplánovacou dokumentáciou, schválenou projektovou dokumentáciou.
Narúša životné prostredie a môže ňou dôjsť k ohrozeniu majetku obce a obyvateľov obce.

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:
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Mária Kalamenová, Radovan Kolembus, Mgr. Miroslava
Švehlová, Dárius Kutej, Pavol Ostrovský, Mgr. Dana Bajzíková
Katarína Turzová
Ing. Jozef Ďurech, Ing. Janka Kantoríková

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce
V Košeci, 15.12.2017

Uznesenie č. 137/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 07.decembra 2017
___________________________________________________________________________
K bodu 7 Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov
Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
Berie na vedomie
vzdanie sa členstva v komisii kultúry členkou Evou Didekovou a to ku dňu 13.11.2017
z dôvodu nástupu na materskú dovolenku.

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce

V Košeci, 15.12.2017

