ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo
dňa 19. januára 2012 v zasadačke Obecného úradu v Košeci
Prítomní
p. Radomír Brtáň, starosta

Mgr. Miroslava Švehlová, poslankyňa

Ing. Janka Kantoríková, poslankyňa

Mgr. Jaroslava Pajgerová, poslankyňa

Mária Kalamenová, poslankyňa

Mgr. Júlia Palčeková, poslankyňa

Katarína Turzová, poslankyňa

Bc. Pavol Ondrejka, poslanec

Jozef Surový, poslanec

Mgr. Helena Popovičová, poslankyňa

Ing. Katarína Mináriková, HK

Hostia
Viď prezenčná listina

ROKOVANIE
1/ Otvorenie
Otvorenie dnešného riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vykonal starosta obce p.
Radomír Brtáň a privítal hostí. Konštatoval, že z celkového počtu 9 poslancov je prítomných
9 poslancov a preto uznal dnešné zasadnutie OZ za uznášaniaschopné.
2/ Schválenie programu rokovania
Starosta sa spýtal poslancov, či sú z ich stany pripomienky k programu, ktorý bol uvedený na
pozvánke. Mailom bola doručená požiadavka na presunutie bodu 7.4 na februárové
zasadnutie. Starosta k bodu 7.1 – rok 2011 hlavné úlohy stanovené nemal, starosta požiadal
o vyradenie bodu z pozvánky. Ostatné číslovanie bude posunuté.
Uznesenie č. 1/2012
OZ k o n š t a t u j e, že :
Zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu uvedeného na pozvánke s vynechaním bodov
7.1 a 7.4, ostaté číslovanie bude posunuté.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3/ Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Starosta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie, ktorá prednesie návrh na uznesenie
z dnešného zasadnutia:
1

Mgr. Júlia Palčeková - predseda
Katarína Turzová - člen
Mária Kalamenová - člen
Za: 9
Uznesenie č. 2/2012
OZ v o l í:
Návrhovú komisiu v zložení:
Mgr. Júlia Palčeková - predseda
Katarína Turzová - člen
Mária Kalamenová - člen
Za overovateľov zápisnice boli určení :
1/ Mgr. Jaroslava Pajgerová
2/ Bc. Pavol Ondrejka
Písaním zápisnice poveril: Andreu Behanovú
4/ Kontrola plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení zodpovednými
pracovníkmi
Uznesenie č. 190
OZ ukladá vypracovať písomné stanovisko k uzneseniu č. 176/2011.
Bc. Ondrejka nerozumel tabuľke, ktorú p. Eckertová zaslala. Starosta vysvetlil, ide o návrh
ohodnotenia majetku obce pre zaradenie do majetku. Ceny sú vyrátané na základe
znaleckého posudku z roku 1995 a sumy za ktorú sa tieto budovy odkúpili v roku 2008. Bc.
Ondrejka s týmto nesúhlasí a navrhuje zaradiť budovy do majetku na základe nového
znaleckého posudku. Bc. Ondrejka pripomenul starostovi zaslanie uznesenia týkajúceho sa
kúpy týchto budov. Starosta požiadal o vyhľadanie predmetných uznesení a vysvetlil
prítomným priebeh kúpy týchto pozemkov. Bc. Onrejka – tabuľka bola prispôsobená kúpnej
cene.
Starosta požiadal o vyjadrenie poslancov k splneniu, prípadne nesplneniu uznesenia. Bc.
Ondrejka sa spýtal Mgr. Švehlovej či keď bola v areáli tehelne v januári 2007 boli tam autá.
Mgr. Švehlová nikdy netvrdila že tam nič nebolo, boli tam autá v dezolátnom stave bez
evidenčných čísiel. Starosta – p. Mikuška nám vtedy odovzdával kľúče od objektu. Majetok
odovzdať nemohol, pretože spoločnosť bola v konkurze a majetok spravoval správca
konkurznej podstaty. Mgr. Mináriková, HK – dá si záležať na tom, aby zistila či tieto autá boli
alebo neboli obecné a či mali byť zahrnuté do konkurzu. Starosta – cestnú daň za tieto
vozidlá platila spoločnosť Fanta. Je presvedčený, že neboli obecné.
Ing. Kantoríková – z pohľadu formálnej stránky bolo uznesenie splnené. Obsahová stránka je
na diskusiu. Bc. Ondrejka – navrhuje nechať uznesenie otvorené. Ing. Kantoríková súhlasí. Bc.
Ondrejka ďalej navrhol, aby boli budovy ocenené znaleckým posudkom a na základe neho
zaradené do majetku. Ing. Kantoríková si spomenula, že v roku 2008 alebo 2009 bol
vypracovaný znalecký posudok na niektoré budovy. Mohli by sme požiadať o aktualizáciu
znalca, ktorý ho vypracovával a dopracovanie ostatných budov. Mgr. Palčeková – bez
konkrétnych údajov nie je možné vypracovať návrh na uznesenie. Bc. Ondrejka svoj návrh
predloží na februárové OZ.
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Uznesenie č. 192
OZ schvaľuje úpravu rozpočtu na rok 2011 v príjmovej časti nasledovne:
a) schvaľuje
1. úpravu rozpočtu na rok 2011 v príjmovej časti nasledovne:
navýšenie rozpočtových položiek
č. 121003 Z bytov a nebytových priestorov o 25€
č. 133001 Za psa o 10€
č. 133003 Za hracie prístroje o 2551€
č. 212003 Z prenajatých bytov 12 b.j. o 2819€
č. 222003 Pokuty za porušenie predpisov o 2304€
č. 223001 Za vodné o 256€
č. 223001 Za stavebné rozhodnutia o 365€
č. 223001 Poplatky za vývoz fekálií o 490€
2. úpravu rozpočtu vo výdavkovej časti nasledovne:
a) navýšenie rozpočtových položiek
č. 01.1.1.6 632003 Poštovné o 250€
633003 Telekomunikačná technika o 243€
633015 Palivá ako zdroj energie o 200€
634003 Poistenie traktor o90€
637003 Propagácia, reklama, inzercia o 150€
637005 Revízie zariadení o428€
637005 Poradensko konzultačné služby o210€
637014 Stravovanie o 1200€
637015 Poistné organizácie o 190€
637035 Dane DPH o 250€
633006 Čistiace potreby o 88€
č. 01.6.0
633006 Kanc. Potreby – sčítanie obyvateľov o 250€
637027 Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru o 2291€
č. 03.2.0
632001 Energie PO o 900€
634001 Pohonné hmoty PV o 150€
č. 04.1.2.
637027 Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru o 660€
č. 05.1.0
Narozpočtovať položky vrámci projektu K.O.S.E.C.A vo výške 3200€
637005 Špeciálne práce o 650€
637012 Poplatky za uloženie odpadu o 3484€
č. 06.3.0
635004 Údržba obecných studní o 45€
č .08.1.0
637027 Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru – kúpalisko o 338€
č. 08.2.0.3
633006 Všeobecný materiál o 560€
č. 08.3.0
633006 Všeobecný materiál MR o 1500€
b, zníženie rozpočtových položiek:
č. 01.1.1.6 633016 Reprezentačné o 733€
634001 PHM OA o 808€
635006 Údržba budov o 3500€
637004 Prepravné služby o 300€
637023 Kolkové známky o 270€
č. 03.2.0
633006 Všeobecný materiál PO o 1000€
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č. 04.1.2
č. 05.1.0
č. 06.4.0
č. 08.1.0
č. 08.2.0.3
č. 08.4.0

637004 Prepravné služby o 660€
637005 Demolačné práce komín o 3200€
633006Všeobecný materiál VO o 500€
633006 Všeobecný materiál ŠK o 338€
637027 Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru o 560€
633006 Všeobecný materiál Cintorín o 1000€

c, vytvorenie nových rozpočtových položiek:
č. 01.1.1.6 714004 Posýpač - 3500€
č. 03.2.0
637005 Hydrogeologický vrt – PO - 862€
Uznesenie č. 193
OZ schvaľuje poskytovanie príspevku pri narodení dieťaťa z rozpočtu obce Košeca vo výške
30,00 € na jedno narodené dieťa s účinnosťou od 1.1.2012, za nasledovných podmienok:
- Príspevok sa vypláca rodičom dieťaťa na základe podanej žiadosti (vzor žiadosti je
prílohou tohto uznesenia)
- Matka dieťaťa musí mať v čase narodenia dieťaťa a podania žiadosti trvalý pobyt na
území obce Košeca.
- Žiadateľ príspevku (rodič dieťaťa, príp. zákonný zástupca dieťaťa) platí v obci miestne
dane a miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad a na týchto
daniach a poplatkoch nemá ku dňu podania žiadosti žiadne nedoplatky.
- Príspevok sa vypláca len na dieťa narodené na území SR.
- Súčasťou žiadosti o príspevok pri narodení dieťaťa sú doklady uvedené v žiadosti.
Uznesenie č. 194
Príspevok na ošatenie pre speváčky pri ZPOZ vo výške 160,- €.
Uznesenie č. 186
OZ schvaľuje prípravu žiadostí pre získanie dotácií na informatizáciu knižníc a vydanie
monografie obce v max. sume 328,- €.
Spracovaná a predložená bola iba žiadosť pre knižnicu v sume cca 120,- €.
Starosta informoval poslancov o priebehu plnenia uznesení 183.
5/ Názory občanov
Starosta opäť privítal hostí a odovzdal im slovo.
p. Bartoš a p. Letko – prišli s návrhom, aby sa v našej obci vytvorila trať pre freeride
cyklistiku. Potrebovali by vyčleniť lokalitu a pomôcť s jej prípravou. Starosta oboznámil
poslancov s už podniknutými krokmi, navrhol aby sa chlapci zúčastnili zasadnutia komisie pre
školstvo, mládež a šport a prediskutovali svoju požiadavku s členmi komisie.
p. Gašpar – prišiel v zastúpení dobrovoľného hasičského zboru. Oboznámil poslancov
s požiadavkami hasičov, na ktoré potrebujú príspevok od obce. Najväčším problémom je, že
nemajú pojazdné auto, potrebujú novú autobatériu. Ďalej potrebujú športové hadice na
tréning a súťaže, vychádzkové uniformy, pretože ich je málo a niektoré sú nepoužiteľné.
Venovali sa úprave zbrojnice, vymaľovali a upratali priestory. Spýtal sa, či by mohli byť tieto
náklady aspoň čiastočne preplatené. Auto má okolo 50 rokov, dosluhuje, má časté opravy,
potrebovali by nové – zánovné auto. Ing. Kantoríková sa spýtala na fungovanie hasičského
zboru, čomu sa v minulom roku venovali, ako zbrojnicu využívajú. P. Gašpar odpovedal,
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venovali sa hlavne vode, ktorá na zbrojnici nebola, prerobili celú zasadačku, trénovali, ale
boli len na jednej súťaži, pretože je na súťažiach vysoké štartovné a bez nových hadíc
nemôžu uvažovať o víťazstve. Ing. Kantoríková požiadala o predloženie dokladov k zariadeniu
posilňovne, aby bolo možné odlíšiť čo je ich a čo treba zaradiť do majetku obce.
Mgr. Palčeková – v návrhu rozpočtu je zahrnutá sada hadíc aj batérie pre auto. K uniformám
bude potrebné zistiť ceny a potrebné množstvá. Podľa toho budú môcť navrhnúť tieto
náklady v tomto alebo až v budúcom roku.
6/ Správa hlavného kontrolóra v súlade s § 18f zák. č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
Ing. Mináriková sa už mailom ospravedlnila za nepredloženie správy za posledný Q 2011.
Predniesla poslancom správu o kontrole opatrení NKÚ. Správa je v písomnej forme prílohou
zápisnice. Poslanci správu vzali na vedomie.
Uznesenie č. 3/2012
OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce o realizácii opatrení NKÚ určených
kontrolou NKÚ vykonanou v 7/2009.
7/ Hlavné body rokovania:
1. Návrh hlavných úloh na rok 2012 - celková koncepcia
Starosta poslancom zasielal potreby a požiadavky na investície v obci v roku 2011, spätnú
väzbu nedostal. Požiadal poslancov, aby sa tomuto dokumentu venovali a spoločne na
februárové OZ pripravili kvalitný dokument, ktorý bude korešpondovať s rozpočtom obce.
Poďakoval Ing. Kantoríkovej, ktorá za stavebnú komisiu predložila požiadavky. Ing.
Kantoríková – komisia vypichla potreby, ktoré sú podľa nej najakútnejšie. Na najbližšie
zasadnutie jej komisie pošle pozvánku všetkým poslancom, bola by rada aby sa na nej
zúčastnili minimálne Mgr. Palčeková a Bc. Ondrejka za finančnú komisiu a aby prípadne
navrhli pozvať ďalších ľudí, napr. z radov podnikateľov. Požiadala, aby jej boli priebežne
požiadavky zasielané, aby sa im na komisii mohli venovať.
Starosta súhlasí a verí, že sa súčasnému zastupiteľstvu podaria veci, ktoré budú šetriť
financie, aby mohli byť použité inde. Ako napr. výsledky predchádzajúceho volebného
obdobia – šetrenie financií na odpadovom hospodárstve, šetrenie financií na verejnom
osvetlení. Bude veľmi rád ak sa niečo podobné podarí aj súčasnému zastupiteľstvu. Požiadal,
aby komisie predložili návrh hlavných úloh za svoje komisie v dostatočnom predstihu pred
nasledovným OZ.
2. Plán práce komisií OZ
Poslanci plány práce komisií zaslali mailom a v písomnej forme sú prílohou zápisnice.
Poslanci plány práce komisií vzali na vedomie.
Uznesenie č. 4/2012
OZ berie na vedomie plán práce komisií OZ.
3. Prehodnotenie – aktualizácia a schvaľovanie rozpočtov na rok 2012 – obec, ŽS, MŠ,
ŠK, ŠJ a ZUŠ, výhľadovo aj na roky 2013 a 2014
Starosta – rozpočet bol riadne vyvesený, k rozpočtu bolo i pracovné stretnutie, na základe
ktorého bol vypracovaný návrh rozpočtu, ktorý poslanci môžu ešte pred jeho schválením
pripomienkovať. Požiadal predsedkyňu komisie FIR o predloženie návrhu.
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Mgr. Palčeková oboznámila poslancov s potrebnými úpravami financií pre ZŠ na základe dnes
oficiálne predložených čísiel. Bc. Ondrejka navrhol úpravy a presuny v príjmovej časti.
Uznesenie č. 5/2012
OZ schvaľuje prijatie zásady: „Vykonávať zmeny v rozpočte (rozpočtové opatrenia) následne
až po schválení obecným zastupiteľstvom“.
Za: 9
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Poslanci prediskutovali. Slovo dali zástupcom dychovej hudby Košečanka. Prišli, pretože sa
dozvedeli, že ich žiadosť o príspevok bola v návrhu na rozpočet znížená. O tom, že dnes budú
príspevky schvaľované ich informovala Mgr. Švehlová. Starosta požiadal, aby poslancov
informovali o svojej činnosti a aký je ich prínos pre obec. Poslanci prediskutovali požiadavku
na príspevok vo výške 600,- € a návrh komisie vo výške 150,- €. P. Turzová navrhla financovať
ošatenie hudobnej kapely z rozpočtu obce a nie schválením príspevku pre nich. Starosta
navrhol, aby sa rozpočet schvaľoval až na februárovom OZ. Poslanci navrhli venovať sa
schvaľovaniu príspevkov pre organizácie, prerokovali a schválili:
Uznesenie č. 6/2012
OZ schvaľuje výšku príspevku:
a) pre „Svojpomocný Klub Stomikov ILCO Ilava“ vo výške 30,- €
Za: 9, Proti: 0,Zdržal sa: 0
b) Športový klub Nozdrovice vo výške 500,- €
Za: 9, Proti: 0,Zdržal sa: 0
c) Futbalový klub Košeca vo výške 9.025,- €
Za: 9, Proti: 0,Zdržal sa: 0
d) Odbor klubu slovenských turistov vo výške 1.000,- €
Za: 9, Proti: 0,Zdržal sa: 0
e) Združenie záhradkárov Košeca vo výške 400,- €
Za: 7, Proti: 2 (Ing. Kantoríková, Bc. Ondrejka), Zdržal sa: 0
f) Dychová hudba Košečanka vo výške 200,- €
Za: 9, Proti: 0, Zdržal sa: 0
g) ZO ÚŽS Košeca vo výške 1.500,- €
Za: 9, Proti: 0, Zdržal sa: 0
h) Klub dôchodcov Košeca vo výške 500,- €
Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 1 (Mgr. Palčeková)
i) Základná organizácia zdravotne postihnutých Ilava vo výške 100,- €
Za: 9, Proti: 0, Zdržal sa: 0
j) Príspevky budú organizáciám, okrem organizácií uvedených v bodoch a, f, i vyplatené
max. do výšky 70% zo schválenej výšky. Zostatok príspevku bude môcť byť čerpaný po
prehodnotení rozpočtu obce za 1. polrok 2012.
Za: 4, Proti: 5 (Bc. Ondrejka, Mgr. Popovičová, Surový, Mgr. Pajgerová, Mgr. Palčeková)
Zdržal sa: 0
8/ Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov
Žiadne návrhy a podnety neboli predložené.
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9/ Rôzne – dôležité údaje a informácie starostu a účastníkov rokovania
Mgr. Švehlová – čiastkové inventarizácie mali byť do 13. Januára. Do tohto termínu
nedostala dva výstupy komisií. Bc. Ondrejka predloží podklady v pondelok, Mgr. Pajgerová
predloží podklady po ich spracovaní, budú musieť zopakovať inventúru v tehelni, pretože
neboli vo vnútri budov.
Bc. Ondrejka – predložil žiadosť o zmenu otváracích hodín pre podnik Eldorádo. Poslanci
schválili:
Uznesenie č. 7/2012
OZ schvaľuje otváracie hodiny pre prevádzku Piváreň Eldorádo, Továrenská 478/1, Košeca:
Pondelok – Štvrtok: 10.00 – 22.00 hod.
Piatok:
10:00 – 23:00 hod.
Sobota:
12:00 – 23:00 hod.
Nedeľa:
12:00 – 22:00 hod.
Za: 9
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Ing. Kantoríková – spýtala sa poslancov na názor pre repre položku pre jednotlivé komisie,
aby si mohli na komisii uvariť kávu a čaj, prípadne si dva krát do roka urobiť posedenie.
Poslanci s návrhom súhlasili.
Starosta – pripomenul vŕtanie studne pre malú zasadačku, je potrebné schváliť uznesenie.
Pripraví ho na najbližšie OZ.
Pripomenul uznesenie č. 155/2011, ktorým poslanci schválili prehodnotenie odvolania Ing.
Kantoríkovej z postu predsedníčky komisie výstavby a územného plánovania. Ing.
Kantoríková sa funkcie rozhodla ujať. Starosta požiadal poslancov o vyjadrenie aby bolo
uznesenie splnené, prípadne toto uznesenie zrušili.
Uznesenie č. 8/2011
OZ ruší uznesenie č. 155/2011 zo dňa 22. septembra 2011
Za: 8
Zdržal sa: 1 (Ing. Kantoríková)
Proti: 0
Mgr. Palčeková požiadala, aby boli zápisnice z komisií zasielané všetkým poslancom, aby mali
prehľad o dianí aj pre prácu svojej komisie. Ona zápisnice za komisiu KFIR.
Bc. Ondrejka – starosta zabudol na uznesenie na pasport garáží na obecnom pozemku.
Starosta – pasport je urobený. Je v elektronickej podobe. Môže to poslancom poslať mailom.
Informoval poslancov, že nájom sa za tieto stavby nevyberá, majitelia garáží platia obci za
umiestnenie garáže daň za budovy vo výške cca 4,- € za rok. Bol by rád keby sa tomu venujú
komisie a prípadne navrhnú poplatok za využívanie verejného priestranstva na tento účel.
10/ Interpelácia poslancov - diskusia
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11/ Ukončenie zasadnutia
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Radomír Brtáň, ktorý poďakoval
prítomným za účasť. (21:30)
Starosta obce: Radomír Brtáň

Zapisovateľ: Andrea Behanová

Overovatelia:

__________________________
Mgr. Jaroslava Pajgerová

________________________
Bc. Pavol Ondrejka

V Košeci, 19. 1. 2012
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