
 Z Á P I S N I C A 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 

dňa 21. januára 2010 v zasadačke Obecného úradu v Košeci 

 

Prítomní 

p. Radomír Brtáň, starosta   p. Magdaléna Belková, poslankyňa   

Mgr. Miroslava Švehlová, poslankyňa Ing. Jaroslav Pápy, poslanec 

Ing. Ivan Janke, poslanec   p. Ladislav Brtáň, poslanec 

Ing. Janka Kantoríková, poslankyňa  Ing. Jaroslav Pápy, poslanec  

Anna Mikulová, poslankyňa   Ing. Zuzana Jurčáková   

Ing. Ivan Janke, poslanec   Ing. Jaroslav Gábel, hlavný kontrolór 

 

Neprítomní 

Miroslava Štepanovičová - ospravedlnená  

 

Hostia 

Mária Pajgerová, Ferdinand Jakuš, p. Čepela, p. Oliva, p. Změlík - Štrkopiesky Hrubá Borša, 
Irena Vrábliková 
 

R O K O V A N I E 

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  

7 poslancov a preto uznal dnešné zasadnutie OZ za uznášaniaschopné. 

Z neúčasti sa ospravedlnili: Miroslava Štepanovičová 

Za overovateľov zápisnice určil: Ladislav Brtáň, Ing. Ivan Janke 

Písaním zápisnice poveril: Andreu Behanovú 

 

Do návrhovej komisie starosta navrhol schváliť: 
Mgr. Miroslava Švehlová – predseda 
Magdaléna Belková – člen 
Anna Mikulová – člen 
Poslanci návrhovú komisiu jednohlasne schválili. 
Starosta sa spýtal poslancov, či sú z ich stany pripomienky k programu, ktorý bol uvedený na 
pozvánke. Poslanci navrhli vsunúť pred 5. Bod prerokovanie otázok hostí z Hrubej Borše. 
Poslanci upravený program jednohlasne schválili.  



2/ Kontrola uznesení 
Uznesenie č. 61/2009 

A) OZ berie na vedomie Integrovanú stratégiu rozvoja územia Miestnej akčnej skupiny 
Magura – Strážov. 

B) schvaľuje spolufinancovanie Integrovanej stratégie rozvoja územia Miestnej akčnej 
skupiny Magura – Strážov vo výške 0,33 EUR na obyvateľa, t.j. 819,72 € 

 
Uznesenie č. 62/2009 
OZ schvaľuje VZN č. 5/2009 o miestnych daniach na území obce Košeca. 
 
Uznesenie č. 63/2009 
OZ schvaľuje VZN č. 6/2009 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch 
za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania. 
 
Uznesenie č. 64/2009 
OZ schvaľuje VZN č. 7/2009 o miestnom poplatku a o nakladaní s komunálnymi odpadmi a 
drobnými stavebnými odpadmi na území obce 
 
Uznesenie č. 65/2009 
OZ schvaľuje VZN č. 8/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 
umeleckej školy a dieťaťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce 
Košeca 
 
Uznesenie č. 66/2009 
OZ schvaľuje plán práce hlavného kontrolóra na rok 2010. 
 
Uznesenie č. 67/2009 
OZ schvaľuje plán práce obecného zastupiteľstva na rok 2010. 
 
Uznesenie č. 68/2009 
V zmysle uznesenie č. 52/2009 a na základe priaznivého vývoja obecného rozpočtu ruší OZ 
uznesenia č. 45/2009 a 52/2009 a dáva do pôvodnej platnosti uznesenia č. 116/2007 
a 182/2008 s tým, že zadržané finančné prostriedky budú vyplatené v januárovom 
výplatnom termíne za mesiac december 2009. 
 
Uznesenie č. 69/2009 
OZ schvaľuje diskusiu s hosťami na tému obecného rozpočtu. 
 
Uznesenie č. 70/2009 
OZ schvaľuje: 

a) rozpočet ZŠ s MŠ na rok 2010 a výhľad na roky 2011 a 2012, 
b) rozpočet ZUŠ na rok 2010 a výhľad na roky 2011 a 2012, 
c) rozpočet ŠJ na rok 2010 a výhľad na roky 2011 a 2012, 
d) rozpočet ŠK na rok 2010 a výhľad na roky 2011 a 2012, 

 
Uznesenie č. 71/2009 
OZ schvaľuje programový rozpočet obce na rok 2010 a výhľady na roky 2011, 2012 



Uznesenie č. 72/2009 
OZ schvaľuje zloženie inventarizačných komisií. 
 
Uznesenie č. 73/2009 
OZ schvaľuje Zmluvu o poskytnutí účelovo poskytnutých finančných prostriedkov medzi 
obcou Košeca a Strediskom evanjelickej diakonie. 
 
Uznesenia sú splnené prípadne sa priebežne plnia. 
 
3/ Interpelácia 
Do interpelácie sa neprihlásil nikto. 
 
4/ Návrh zápisu do obecnej kroniky 
Návrh zápisu predstavila poslancom kronikárka obce p. Mária Pajgerová. Návrh zaslala 
poslancom mailom. Poďakovala Mgr. Švehlovej a Ing. Pápymu, ktorý jej návrh 
pripomienkovali a navrhli doplňujúce údaje. Starosta pripomenul dôležitý okamih v živote 
obce, ktorým je ukončenie chovu hovädzieho dobytka. Ing. Janke navrhol zaznamenať výskyt 
medveďa v našich horách. Starosta požiadal, aby p. Pajgerová do kroniky uviedla aj zápis 
o získaných oceneniach a úspechoch kroniky. Poslanci vzali návrh zápisu do obecnej kroniky 
na vedomie. 
 
Nasleduje schválená zmena programu – diskusia s hosťami p. Olivom, Změlíkom a Olivom 
ml. a Čepelom 
 
Pán Oliva, st. poďakoval za slovo. Prišli kvôli vyrúbenej dani. Pri poslednej návšteve odišli 
s vedomím, že im dane budú odpustené a začnú obci prispievať po začatí realizácie ich 
zámeru. Vyrúbenie dane konzultovali so svojou právnou zástupkyňou a na základe jej 
výkladu zaslali odvolanie. Podľa jej výstupu je vyrúbenie tejto dane v rozpore so zákonom. 
Majú pripravený list na prokuratúru avšak nie sú zástancami takéhoto druhu jednania. Prišli, 
aby sa dohodli. Ak však k dohode nedôjde budú postupovať podaním podnetu na 
prokuratúru. 
 
18.30 sa dostavila Ing. Zuzana Jurčáková, čím sa zvýšil počet prítomných poslancov na 8. 
 
Ing. Kantoríková – na poslednom stretnutí sa dohodli, že v debatách budú pokračovať avšak 
z ich strany nebola žiadna ďalšia iniciatíva. 
Starosta prečítal prítomným znenie bodu zákona, na základe ktorého vyrúbili daň pre 
predmetné pozemky.  
p. Oliva nie je právnik a nechce riešiť právne veci, prišiel aby sa dohodli a vyriešili vyrúbenie 
dane, ktoré ich brzdí v projektovom zámere. V prípade, že sa s obcou nedohodnú investícia 
sa na území obce realizovať nebude. Poznamenal, že je možné, že obec „vyhrá“ vyrúbený 
milión na daniach v tomto roku avšak stratí možnosť získavať financie počas niekoľkých 
desiatok nasledujúcich rokov. 
Ing. Ivan Janke – je prekvapený ich momentálnym prístupom. Poslanci videli dva ich listy, 
ktoré zaslali na obec. V listoch nebola štipka diplomacie len vyhrážky. Nikto z poslancov 
nebol o ich zámere detailnejšie informovaný. Na predchádzajúcom stretnutí sa dohodli na 
prípadom odpustení alebo znížení dane po ďalších jednaniach. Od tej doby však nevidel od 



nich žiadosť na odpustenie daní v ktorej by bola aj určená doba na odpustenie dane. Požiadal 
o nepoužívanie argumentu, že z ťažby budú profitovať rádoví členovia urbariátu, nakoľko 
napr. z ťažby štrku pod prechádzajúcu diaľnicu nevidel nikto z urbariátu ani korunu. 
Ing. Kantoríková vie, že sa dohodli na ďalšom stretnutí, ktoré sa zatiaľ neuskutočnilo. 
Pán Oliva sa za toto nedorozumenie ospravedlnil a navrhol termín stretnutia na ktorom 
predstavia projektový zámer. Požiadal poslancov o vyjadrenie sa k dani za rok 2009, či majú 
túto vec posunúť svojim právnym zástupcom, alebo je vôľa sa dohodnúť.  
Starosta – kroky, ktoré boli urobené boli v súlade s platnou legislatívou. Momentálne sa 
rozprávame o dani za rok 2009, na decembrovom zastupiteľstve sa schvaľovalo VZN s výškou 
dane na rok 2010, ktoré bolo vyvesené podľa zákona 15 dní pred schvaľovaním a rovnako 15 
dní po schvaľovaní tohto VZN. Zaráža ho, že nikto od nich ani od predstaviteľov urbariátu sa 
k tomuto návrhu nevyjadril. 
p. Oliva sa vyjadril, že na ich poslednom stretnutí muselo byť zjavné, že s výškou dane 
nesúhlasia. Starosta – je potrebné takéto žiadosti podávať písomne. 
Ing. Janke – podľa neho nie je výška dane diskriminačná pokiaľ začnú ťažiť. Iná vec je 
momentálne, kým ťažba neprebieha. Výška dane je taká vysoká aj preto, pretože zásah do 
prírody je v tomto prípade nezvratný. Môže sa stať, že ich firma príde do problémov a o dva 
roky z obce odíde a zostanú po nich len diery a nie jazerá, ktoré by vznikli po niekoľkoročnej 
ťažbe.  
P. Oliva požiadal o stanovenie pevného termínu spoločného stretnutia.  
Stretnutie sa uskutoční 2. februára 2010 o 17. hodine v zasadačke OcÚ. 
p. Vrábliková – pracuje v urbáre od počiatku. Spolupráca je zlá. Na jednania chodili len dvaja 
zástupcovia urbariátu a jej sa to nepáči. Ona od začiatku navrhovala aby sa komunikovalo 
s obcou a s poslancami. Nechce aby pre takéto prieky investor z obce odišiel.  
Starosta poďakoval za trefný príspevok p. Vráblikovej. Obecné zastupiteľstvo nemusí niekoho 
pozývať na zasadnutie OZ, ktoré je verejné a nikto nikomu nebráni, aby sem prišiel 
a predniesol svoj zámer. To že predstaviteľov obce nikto nepozval na výbor urbariátu nie je 
ich problém. 
Ing. Čepela – boli prekvapení, že výška dane bola stanovená hneď po podpise zmluvy. Pri 
ťažbe štrku pod diaľnicou bol urbariát len prostredníkom pri jednaniach a každý urbárnik 
dostal toľko koľko mu prináležalo, okrem cca 8 ľudí, ktorý si toto riešili sami. 
Starosta – upozornil pána Čepelu na to, že daň nebola vyrúbená hneď po podpise zmluvy, 
nakoľko Štrkpiesky Hrubá Borša sú na LV zapísaný už od roku 2007 a daň obec zvýšila až 
v roku 2009. 
p. Zmelík – zaráža  ho, že poslanci nevzali na vedomie vyjadrenie ich právnej zástupkyne. 
Poprosil o konzultovanie VZN s právnikmi, aby sa na naplánovanom stretnutí zbytočne 
nehádali. 
p. Oliva by debatu rán nechal v kamarátskom duchu a všetky pripomienky si vydiskutujú na 
stretnutí 2. februára. 
Ing. Janke – Ing. Čepela – povedal, že tak ako financie zinkasoval, tak ich ľuďom rozdelil. On 
má iné informácie a myslí si, že klamal. Ak to tak nie je, nech predloží dôkazy a on sa mu 
s radosťou ospravedlní.  
Ing. Čepela – na najbližšie OZ donesie originálne zmluvy s podpismi s prepočtom a podpismi 
ľudí, ktorý peniaze prevzali. 
p. Vrábliková – peniaze boli rozdelené na dve samostatné skupiny – za štrk a za pozemky. 
Ona sama sa dožadovala a nemohla sa k peniazom dostať. Bolo vraj dohodnuté že peniaze za 
štrk pôjdu do novej výsadby. 



5/ Zhodnotenie plnenia úloh za rok 2009 
Starosta navrhol, aby sa tento bod riešil spolu s nasledujúcim bodom, nakoľko väčšina 
dôležitých úloh sa presúva do roku 2010. Spomenul iba dôležité body, ktoré sa podarilo 
uskutočniť – dokončenie rekonštrukcie ZŠ, realizácia modernizácie osvetlenia. Ostatné 
investičné či neinvestičné akcie sa robili len čiastočne. 
 
6/ Návrh hlavných úloh na rok 2010 – celková koncepcia 
Návrh hlavných úloh zaslal starosta poslancom mailom. Pripomienkovali ho Ing. Kantoríková 
a Ing. Janke. Poslanci návrh hlavných úloh vrátane pripomienok konzultovali: 
K rozširovaniu inžinierskych sietí: 
Ing. Janke – na základe informácií od p. Slamku i zo skúseností iných obcí navrhuje, aby obec  
do rozširovania vodovodnej siete tlačila prevádzkovateľa vodovodu PVS a neinvestovala 
sama.  
Ing. Gábel – je to síce pravda ale realita je niekde inde. Vodári, plynári ani elektrikári sa do 
takýchto investícií nehrnú. 
Územné plánovanie – úloha časovo náročná a do stanoveného termínu sa nestihne pripraviť. 
K územnému plánovaniu Ing. Janke navrhuje zvolať verejnú diskusiu. Starosta – diskusia pri 
tvorení územného plánu je samozrejmá a podľa zákona i povinná. 
Oboznámil poslancov s tým, že študent architektúry Bc. Peter Rafaj si za seminárnu prácu 
zvolil zmenu územného plánu obce. 
Ing. Galbavá poradila, nakoľko predchádzajúce OZ schválilo územný plán z roku 1995 s tým, 
že nie je potrebné ho dopĺňať a meniť,  schváliť uznesenie OZ, ktoré otvorí dvere príprave 
nového územného plánu. 
 
Uznesenie č. 1/2010 
OZ schvaľuje prípravu návrhu pre novú územno-plánovaciu dokumentáciu obce Košeca. 
Za: 8 
Zdržal sa: 0 
Proti: 0 
 
Opravy ciest – Dolný Majer, Za parkom, Prúdy smerom k ulici Pod Hôrkou. Odfrézovaním 
povrchu na ulici Dolný majer a využitie odfrézovaného asfaltu na vyplnenie väčších jám na 
tejto ulici a na spevnenie ulíc Za parkom a Prúdy.  
 
Oprava strechy na OcÚ – strecha je v nevyhovujúcom stave a v horných kanceláriách je zima.  
Investícia je závislá na finančných možnostiach obce. Starosta informoval poslancov o stave 
strechy na hospodárskej budove  na ihrisku kde je havarijný stav. 
 
Poslanci odporučili získať cenové ponuky na opravu strechy na hosp. budove na ihrisku kde 
je havarijný stav.  
 
Ladislav Brtáň navrhol zahrnúť do plánu hlavných úloh oplotenie nie len kompostoviska na 
športovom areáli ale aj v areáli základnej školy a na cintoríne. Vyžaduje si to prevádzkový 
poriadok kompostoviska. 
 
Ohradenie ihriska na prúdoch – zistiť náklady – kovové konštrukcie a a drevené mantinely – 
rozoberateľné. 



 
Tehelňa – Ing. Janke navrhuje pripraviť štúdiu na revitalizáciu tehelne pre viacero variant. Ak 
sa urobí projekt, ten  je záväzný a nie je variabilný.  
Starosta – cca v mesiacoch máj – jún vyjde ďalšia výzva na revitalizáciu hnedých parkov. Je 
potrebné sa rozhodnúť, aby sme stihli pripraviť žiadosť o NFP. 
Ing. Janke, Ing. Kantoríková – je potrebné poznať projektový zámer, štúdiu územia, čo to obci 
môže priniesť, čo tým obec môže stratiť. Bod upravený v hlavných úlohách. 
 
Uznesenie č. 2/2010 
OZ schvaľuje doplnenie vývozu komunálneho odpadu v období pred Vianocami - dňa 22. 
12.2010. 
Za: 6 
Zdržal sa: 0 
Proti: 2 (Brtáň, Pápy) 
 
Ladislav Brtáň – ohradenie potoka na Prúdoch od p. Panáčkovej, aby nehádzali odpad do 
potoka. 
 
Kultúra – Ing. Kantoríková – osloviť pred voľbami prvovoličov a mladých voličov. Stretnutie 
s politikom a populárny spevák/speváčka/skupina. 
 
Uznesenie č. 3/2010 
OZ schvaľuje predložený návrh hlavných úloh na rok 2010. 
Za: 8 
Zdržal sa: 0 
Proti: 0 
 
7/ Správa o kontrole plnenia opatrení NKÚ 
Predkladajú predsedkyňa finančnej komisie Ing. Kantoríková a Ing. Jaroslav Gábel.  
Ing. Kantoríková predstavila poslancom správu o kontrole plnenia opatrení NKÚ. Všetky 
podklady sú v poriadku a správa je prílohou zápisnice.  
 
V zmysle dohovoru na predchádzajúcom OZ pripravila ekonómka obce p. Eckertová návrh 
smernice na kontrolu dokladov obce. Poslanci smernicu pripomienkovali a zobrali dokument 
na vedomie. 
 
Poslanci vzali správu predsedkyne finančnej komisie a hlavného kontrolóra o kontrole 
plnenia opatrení NKÚ na vedomie. 
 
8/ Rôzne 
Starosta – informoval poslancov o sumárnej výške sponzorských príspevkov na novoročný 
ohňostroj. Požiadal o chválenie použitia financií z rozpočtu obce na zostávajúcu časť 
ohňostroja. 
 
Uznesenie č. 4/2010 
OZ schvaľuje použite finančných prostriedkov z rozpočtu obce vo výške 612,60 € na 
zaplatenie časti výdavkov na novoročný ohňostroj. 



Za: 8 
Zdržal sa: 0 
Proti: 0 
 
Ing. Kantoríková – príspevky pre organizácie. Finančná komisia odporúča príspevky vo 
rovnakej výške ako v minulom roku. Zároveň odporúčajú vyplatenie 70% zo schválenej sumy 
a v priebehu roka príspevky prípadne upraviť. 
 
Uznesenie č. 5/2010 
OZ schvaľuje príspevky organizáciám v nasledovných výškach: 

o Stolný tenis a aerobik  500 € 
o Turisti    700 € 
o Futbalový klub   8.300 €  
o Únia žien   1.200 €  
o Záhradkári   240 € 
o Rybári    100 € 
o Klub dôchodcov  500 € 
o ZOZZP Ilava    100 € 
o Dobrovoľný hasičský zbor  1.500 € 

Za: 8 
Zdržal sa: 0 
Proti: 0 
 
Starosta pripomenul inventúry, ktoré je potrebné vykonať reálne do  konca januára 2010. 
 
Starosta informoval poslancov o možnosti predloženia žiadosti o poskytnutie podpory 
Lokálnej stratégie komplexného prístupu z Úradu vlády – splnomocnenca pre rómske 
komunity. K žiadosti sa prikladajú projektové zámery, ktoré sa v prípade získania podpory 
zaväzujeme podať po vyjdení výzvy. Plánujeme tam dať projektoví zámery na zberná dvor 
a rekonštrukciu budovy MŠ, ktoré už máme pripravené. Bude treba pripraviť neinvestičný 
projekt na vzdelávanie orientovaný na rómsku komunitu v našej obci.  
 
Uznesenie č. 6/2010 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 
 predloženie Žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP predkladateľa Obce Košeca na realizáciu  

projektových zámerov LSKxP, ktorý je realizovaný pre Obec Košeca a ktorý je v súlade 
s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja 
a s územným plánom obce. 

 zabezpečenie realizácie projektov/Žiadosti o NFP spracovaných zo schválenej žiadosti 
o poskytnutie podpory LSKxP, 

 financovanie projektu požadovanou mierou spolufinancovania z celkových    oprávnených 
výdavkov na   jednotlivé projekty. 

Za: 8 
Zdržal sa: 0 
Proti: 0 
 
 



Žiadosť od členiek speváckeho zboru. Pani Pajgerová doručila žiadosť o finančnú podporu na 
zhotovenie viest pre špeváčky. 
 
Uznesenie č. 7/2010 
OZ schvaľuje poskytnutie dotácie pre speváčky pri ZPOZ vo výške 160,- EUR  
(8 členiek, á 20,- € na osobu) 
Za: 8 
Zdržal sa: 0 
Proti: 0 
 
9/ Diskusia 
 
10/ Uznesenie 
Obecné zastupiteľstvo 
 
A/ Schvaľuje 
1/ Program zasadnutia obecného zastupiteľstva 
2/ Návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Miroslava Švehlová – predseda, Magdaléna Belková – 
člen, Anna Mikulová – člen 
3/ Zapisovateľa: Andreu Behanovú 
4/ Overovateľov zápisnice: Ladislav Brtáň, Ing. Ivan Janke 
5/ Uznesenia č. 1 až 7 
 
B/ Berie na vedomie 
1/ Návrh zápisu do obecnej kroniky za rok 2009 
2/ Internú smernicu na kontrolu dokladov obce 
3/ Správu o kontrole plnenia opatrení NKÚ 
 
C/ Súhlasí 
 
D/ Odporúča 
 
E/ Ukladá 
 
11/ Záver 
 
 
         ___________________________                   _________________________ 

           Ladislav Brtáň                          Ing. Ivan Janke 
 
 

 
 
 

V Košeci, 1. 2. 2010                                       Radomír Brtáň 
                               starosta  


