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Z Á P I S N I C A 

z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 

dňa 21. januára 2016 v zasadačke Obecného úradu v Košeci 

 
Prítomní 

Bc. Radomír Brtáň, starosta obce  Mgr. Miroslava Švehlová, poslankyňa  

Mgr. Dana Bajzíková, poslankyňa  Mária Kalamenová, poslankyňa   

Ing. Janka Kantoríková, poslankyňa  Radovan Kolembus, poslanec  

Dárius Kutej, poslanec   Pavol Ostrovský, poslanec    

Katarína Turzová, poslankyňa  Mgr. Zuzana Dianová, prednostka   

Alena Dobrodejová, HK 

  

Neprítomní 

Ing. Jozef Ďurech 

Hostia 

Viď prezenčná listina 

R O K O V A N I E 

1/ Otvorenie 

Otvorenie dnešného plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva vykonal starosta obce 
Bc. Radomír Brtáň a privítal hostí. Konštatoval, že z celkového počtu 9 poslancov je 
prítomných 8 poslancov a preto uznal dnešné zasadnutie OZ za uznášaniaschopné. 
Zasadnutia OZ sa nezúčastnil Ing. Jozef Ďurech. 
 

2/ Schválenie programu rokovania 

Starosta sa spýtal poslancov, či sú z ich stany pripomienky k programu, ktorý bol uvedený na 
pozvánke. Starosta po dohode s hlavnou kontrolórkou obce navrhol vypustiť bod 4. Kontrola 
plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení zodpovednými pracovníkmi 
a bod 6. Správa hlavného kontrolóra v súlade s §18f zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v z.n.p.. 
 
Uznesenie č. 1/2016 
OZ  k o n š t a t u j e, že : 
Zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu na pozvánke s vypustením bodu 4. Kontrola 
plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení zodpovednými pracovníkmi 
a bodu 6. Správa hlavného kontrolóra v súlade s §18f zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z.n.p., čím sa posunie číslovanie ostatných bodov. 
Za: 8 
Proti: 0 
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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: 
 
Predseda – Dárius Kutej 
Člen – Mgr. Dana Bajzíková 
Člen – Mgr. Miroslava Švehlová 
 
Uznesenie č. 2/2016 
OZ  v o l í: 
Predseda – Dárius Kutej 
Člen – Mgr. Dana Bajzíková 
Člen – Mgr. Miroslava Švehlová 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Za overovateľov zápisnice boli určení:  
1/ Pavol Ostrovský 
2/ Radovan Kolembus 
 
Písaním zápisnice poveril: Bc. Emíliu Laskovičovú 
 
4/ Názory občanov 
Starosta odovzdal slovo prítomným hosťom.  
 
p. Vychopenová sa chcela spýtať na žiadosť na investičnú bytový výstavbu, ktorá bola zaslaná 
na OcÚ v r. 2015 a bola predmetom rokovania OZ a iba sa zobrala na vedomie. Skontaktovala 
sa s Ing. Budayom na stavebnom úrade v Ilave a dostala informáciu, že na túto zmenu 
potrebuje záväzný súhlas/stanovisko od poslancov OZ, aby na pozemkoch, ktoré sú uvedené 
v žiadosti, mohli začať riešiť nejaké stavebné veci. V septembri 2015 sme podali žiadosť 
o záväzné stanovisko OZ a dnes je január 2016 a zatiaľ sme nedostali žiadne stanovisko, 
žiadne vyjadrenie, tak by ju zaujímalo, že prečo.  
p. Ostrovský odpovedal, že naposledy sa dohodli tak, že najskôr sa urobí nový územný plán. 
p. Vychopenová sa vyjadrila, že p. Buday im povedal, že v prvom rade potrebujú, aby im OZ 
schválilo záväzné stanovisko vo veci zmeny využitia územia. 
Starosta ešte zrekapituloval, že tá prvá žiadosť bola zobraná na vedomie OZ. Čo sa týka 
druhého prerokovania, tak bola vlastne prerokovaná vaša žiadosť s tým, že v tej diskusii tu 
padol ten názor, ktorý tu p. Ostrovský teraz povedal, že poslanci sú za to, aby sa toto začalo 
riešiť komplexne ako celá lokalita v rámci územného plánovania v rámci nového vyhotovenia 
územného plánu.  
Chápal som to vtedy tak počas tej diskusie, že OZ neschválilo nejaké záväzné stanovisko 
zmeny využitia územia, ktoré by vás ako investorov oprávňovalo pokračovať v tej aktivite 
ďalej a začať riešiť veci územného rozhodnutia atď. Ale dostalo sa to do pozície, kedy by ste 
mali počkať na vyhotovenie nového územného plánu, v rámci ktorého by sa táto lokalita 
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určila ako lokalita vhodná na bývanie, pretože momentálne je v platnom a záväznom 
územnom pláne z r. 1995 určená ako plochy poľnohospodárskej výroby – sad. 
p. Vychopenová chcela vedieť, kedy by sa to mohlo teda riešiť. 
Starosta – pre nás je zase dôležitá otázka smerom na vás, v akom časovom horizonte chcete 
toto riešiť, na čo odpovedala, že by to chceli riešiť hneď, lebo pokiaľ sa im podarí vybaviť 
všetky náležité veci, ktoré k tomu potrebujú, potrebovali by riešiť teda hneď. Mladí by tu radi 
ostali, nechcú si hľadať pozemky v okolitých obciach. 
Starosta – táto lokalita má veľkú nevýhodu v tom, že v tom záväznom územnom pláne je tá 
lokalita určená na využitie ako sad. Keby to tam nebolo, keby to bol extravilán a bolo by to 
bez využitia, tak sa to dá riešiť cez územné rozhodnutie. Tá zmena, že zo sadu sa stane 
priestor na vybudovanie bytových alebo rodinných domov, tak to je ten proces, ktorý je 
potrebné absolvovať či už v rámci schválenia uznesením OZ, čo zatiaľ teda nebolo schválené 
alebo počkať na územný plán. Alebo treťou možnosťou je zmena územného plánu, ktorú by 
ste asi ale museli sami financovať a čo sa týka časového obdobia, ktoré by ste tomu venovali, 
tak sa to približuje tomu o čom sa budeme aj dnes rozprávať – vypracovanie nového 
územného plánu obce. 
p. Vychopenová sa spýtala, že teraz je to vlastne problém, aby to schválilo OZ. 
Starosta odpovedal, že je to na diskusiu. Tá diskusia, čo prebehla naposledy, smerovala 
k tomu, že momentálne nie je nejaká vôľa, aby sa tá zmena využitia určila pre jednu časť 
uprostred toho sadu, ale aby sa to riešilo komplexne. 
/celá diskusia k tejto téme je zverejnená v audio nahrávke na stránke www.koseca.sk/ 
 
p. Kočíková by sa chcela opätovne spýtať na chýbajúcu vodovodnú prípojku k ich domu, 
nakoľko majú záujem pripojiť sa na vodovod. 
Starosta odpovedal, že keď sme sa naposledy pozerali na problematiku, tak v rámci tých 
projektových dokumentácií, pri ktorých sa ešte stále vybavuje 2.stupeň povolenia, to sú 
všetky tie lokality, ktoré neboli zahrnuté v tom veľkom projekte vodovodu a kanalizácie, či už 
je to Rudnianska ulica, časť Zliechovskej alebo Sadovej plus možno ešte ďalšie lokality, ktoré 
sme tam robili, tak momentálne sú na príslušnom stavebnom úrade, teraz je to Okresný 
úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý vydáva 2.stupeň rozhodnutia. 
V prípade, že toto bude, určite sa OZ v budúcnosti bude venovať aj tejto problematike, čo 
s tými lokalitami, na základe tých povolení, ktoré budeme mať k dispozícii, či sa zapojíme 
výziev v súvislosti s možnosťami čerpať dotáciu na rozšírenie vodovodu alebo kanalizácie. 
Čiže vy ste tam zahrnutí, je tam zarátaných nejakých 30 dĺžkových metrov od potoka, zas sa 
vám to priblíži troška bližšie, aj keď z vašej strany si bude možno treba prípojku dlhšiu ako je 
bežné. Ale určite chceme, aby aj táto lokalita dostala vodu a kanalizáciu. 
Ing. Kantoríková chcela vedieť v akom časovom horizonte by mohol prebehnúť 2. stupeň. 
Starosta odpovedal, že momentálne tam už prebieha konanie, takže treba sa prísť spýtať ako 
to vyzerá. 
/celá diskusia k tejto téme je zverejnená v audio nahrávke na stránke www.koseca.sk/ 
 
p. Bajzík by sa chcel opýtať, ako je na tom projektová dokumentácia na cestu na ulicu Za 
parkom v Nozdroviciach, s odvodnením, ako aj s vodou. 
Starosta - čo sa týka cesty, po stretnutí, ktoré sa uskutočnilo v Osvetovej besede 
v Nozdrovicach, sa vybrala alternatíva pre prípravu projektovej dokumentácie na vybavenie 
stavebného povolenia a realizačného projektu v jednom. Bola to alternatíva, kde by sa 
jednalo o jednopruhovú obojsmernú komunikáciu s tzv. výhybňami, kde sme na základe 
tohto objednali vypracovanie projektu objednávkou. Momentálne sme v stave, kedy je 
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vyhotovený výškopis a polohopis tej lokality a projektanti pracujú s tým, že koncom mesiaca 
by mala byť vypracovaná verzia, ktorú by som rád takisto odprezentoval v Osvetovej besede. 
p. Bajzík sa spýtal, či vieme nejaký časový horizont, kedy to asi bude hotové a aký bude 
následne postup, vydá sa stavebné povolenie a čakať sa bude na čo? 
Starosta odpovedal, že do konca mesiaca tohto určite stretnutie v Nozdroviciach. Bude sa 
čakať na to, akým spôsobom sa naloží s tým projektom a stavebným  povolením. 
p. Bajzík a s tou vodou je to kde? 
Starosta - čo sa týka vody, ten rozvod, ktorý sa tam riešil navyše nad rámec projektu, tak sme 
sa dohodli s realizátorom a zhotoviteľom, že to tam teda položia a bude to súčasťou všetkých 
vecí, ktoré sa riešia v rámci veľkého projektu. T. z., že tak ako sa v Košeci bude spúšťať 
vodovod tak sa bude spúšťať aj v Nozdroviciach, tá nová vetva na ulici Za parkom. 
Ing. Kantoríkova sa spýtala, či v tom projekte realizácie cesty bude zabezpečené aj to 
odvodnenie cesty, na čo starosta odpovedal že áno. 
/celá diskusia k tejto téme je zverejnená v audio nahrávke na stránke www.koseca.sk/ 
 
Ing. Košút by rád doplnil k tej ceste, že minulý rok sa urobili nejaké vegetačné úpravy 
a dohodli sa, že mimo vegetačného obdobia, ktoré je teraz, je potrebné odstrániť nejaké 
stromy. Zároveň pripomenul rozhlas, ktorý je momentálne plný vody a neplní svoju 
funkčnosť. 
Starosta o tomto sa pobavíme na tom stretnutí v Nozdroviciach podľa toho projektu. 
Ohľadom toho rozhlasu, bol som tam s p. Klučárom, ktorý nám to robí, dohodli sme sa, že to 
pôjde opraviť v najbližšej dobe, keď pôjde s plošinou. 
/celá diskusia k tejto téme je zverejnená v audio nahrávke na stránke www.koseca.sk/ 
 
5/ Hlavné body rokovania 
5.1 Návrh rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2016 a výhľadové roky 2017 a 2018 
Návrh rozpočtu a návrh programového rozpočtu obce Košeca na rok 2016 a výhľadovo na 
roky 2017 a 2018 predniesla Ing. Eva Podmajerská, ekonómka a rozpočtárka obce. 
 
Poslanci OZ sa dohodli na pracovnom stretnutí na 10.2.2016 o 17.30hod. v zasadačke OcÚ na 
1. poschodí. 
 
Od 19.29hod. 10minútová prestávka. 
 
Návrh zmien v prekladanom rozpočte na rok 2016 
Poslanci OZ o návrhu zmien v predkladanom rozpočte diskutovali a následne prijali 
uznesenie: 
Uznesenie č. 3/2016 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo  
Návrh zmien k predkladanému rozpočtu na rok 2016 podľa predložených návrhov 
B: Schvaľuje 
Zmeny k predkladanému rozpočtu na rok 2016 podľa predložených návrhov, ktoré tvoria 
neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia. 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 4/2016 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo 
Návrh rozpočtu obce Košeca a rozpočtových organizácií obce na rok 2016  so zapracovanými 
zmenami a výhľadové roky  2017-2018 vrátane programov. 
B: Schvaľuje 
Rozpočet obce Košeca a rozpočtových organizácií obce na rok 2016 so zapracovanými 
zmenami vrátane programov.  
C: Berie na vedomie 
Rozpočet obce Košeca a rozpočtových organizácií obce na výhľadové roky 2017-2018. 
Podrobný rozpočet tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia. 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
5.2 Žiadosti týkajúce sa nakladania s majetkom obce 
Žiadosti týkajúce sa nakladania s majetkom obce predložil starosta obce Bc. Radomír Brtáň. 
 
Opätovná žiadosť spoločnosti CAST IRON vodárenské tvarovky, spol. s r.o., Jána Zemana 
2366/50, 911 01 Trenčín, IČO: 34 123 741, o dokúpenie pozemku, doručenej dňa 14.10.2015, 
zaevidovanej pod podacím číslom 1753/2015 
Spoločnosť CAST IRON vodárenské tvarovky, s.r.o., Jána Zemana 50/2366, 911 01 Trenčín, 
IČO:34123741 zastúpená konateľom p. Stanislavom Galbom žiada o odkúpenie 
nehnuteľnosti 18 m2 pozemku parcela KNC 438/175 ostatné plochy o výmere 414 m2 vo 
vlastníctve obce Košeca, navrhovaná cena 5,00 EUR/m2. 
Dôvodová správa 
Návrh zmluvy bol vypracovaný na základe opakovaných žiadostí spoločnosti CAST IRON 
vodárenské tvarovky s.r.o. o odpredaj pozemku zadefinovaného v návrhu KZ.  Žiadateľ ako 
dôvod žiadosti odpredaja uvádza zmenu stratégie rozvoja vo firme, kde plánuje rozšíriť 
výrobu s možnosťou využitia dotácie z eurofondov. Jednou z podmienok na získanie dotácie 
je vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom.   
Prevod sa uskutočňuje ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko obec pozemok 
dlhodobo nevyužíva. Jedná sa o pozemok v menšej výmere /18 m2.  
Zámer predaja bol vyvesený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce dňa 
04.01.2016. 
 
Uznesenie č. 5/2016 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
A: 
Prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Košeca a to pozemku: 

- pozemok parc. č. KNC 438/175 zastavané plochy  o výmere 18 m2 vytvorený 
z pozemku KNE 469/505 o výmere 414 m2 ostatné plochy, vytvorený GP č. 
70/2014 zo dňa 30.9.2014, vyhotovený Bc. Milanom Masarykom, geodetom, 

nachádzajúci sa v k.ú. Košeca, zapísaný na LV č. 3447, kupujúcemu CAST IRON – vodárenské 
tvarovky spol. s.r.o., Jána Zemana 50/2366, 911 01 Trenčín, zastúpená konateľom 
spoločnosti Stanislavom Galbom, IČO: 34123741 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 
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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. 271/2015 a bol zverejnený dňa 
04.01.2016. 
Odôvodnenie osobitného zreteľa: Jedná sa o pozemok malej výmery, ktorý susedí 
s pozemkami vo vlastníctve žiadateľa /spol. CAST IRON/. Obec pozemok nevyužíva a nie je 
možné ho predať ako stavebný pozemok.  
B:  
Kúpnu zmluvu, ktorej predmetom je prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Košeca a to 
pozemku:  

-pozemok parc. č. KNC 438/175 zastavané plochy  o výmere 18 m2 vytvorený 
z pozemku KNE 469/505 o výmere 414 m2 ostatné plochy, vytvorený GP č. 70/2014 zo 
dňa 30.9.2014, vyhotovený Bc. Milanom Masarykom, geodetom, 

nachádzajúci sa v k.ú. Košeca, zapísaný na LV č. 3447, kupujúcemu CAST IRON – vodárenské 
tvarovky spol. s.r.o., Jána Zemana 50/2366, 911 01 Trenčín, zastúpená konateľom 
spoločnosti Stanislavom Galbom, IČO: 34123741 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 zmluva bude podpísaná najneskôr do 15 dní odo dňa jej schválenia. 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
5.3 Hodnotenie uznesení obecného zastupiteľstva k 31.12.2015 
Hodnotenie uznesení obecného zastupiteľstva za II. polrok 2015 predniesla hlavná 
kontrolórka obce p. Alena Dobrodejová. Správa je v písomnej forme prílohou zápisnice.  
 
Uznesenie č. 6/2016 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra o výsledku kontroly 
plnenia uznesení OZ prijatých v II. polroku 2015. 
 
5.4 Vyhodnotenie činností komisií OZ za rok 2015 
Vyhodnotenie činností komisií za rok 2015 predložili predsedovia komisií pri OZ. 
 
Uznesenie č. 7/2016 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vyhodnotenie činností komisií OZ za rok 2015. 
 
5.5 Plán práce komisií OZ + presný harmonogram plánovaných podujatí 
Plán práce komisií OZ na rok 2016 s presným harmonogramom plánovaných podujatí 
predložili predsedovia komisií pri OZ. 
 
Uznesenie č. 8/2016 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plán práce zriadených komisií podľa predložených 
návrhov. 
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5.6 Správa o prevádzkovaní nájomnej bytovky 
Správu o prevádzkovaní nájomnej bytovky predložil starosta obce Bc. Radomír Brtáň. 
 
Uznesenie č. 9/2016 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o prevádzkovaní nájomnej bytovky. 
 
6/ Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov 
Návrh poslancov Mgr. Dany Bajzíkovej, Márie Kalamenovej, Radovana Kolembusa a Mgr. 
Miroslavy Švehlovej na zhotovenie a osadenie  semafora na priechode pre chodcov, ktorý je 
pred budovou bývalej starej školy.   
Dôvodová správa: Tento priechod pre chodcov je najfrekventovanejší v našej obci. Slúži  
občanom a žiakom pri presune do budovy MŠ a ŠJ, obecnej knižnice, zamestnancom 
a občanom v SED, obyvateľom bytoviek a tiež nakupujúcim v obchode Venco a v pohrebnej 
službe STYX.  
 
K uvedenému návrhu sa vyjadril p. Kutej, že súhlasí s týmto návrhom, ale odporučil vyžiadať 
si najskôr stanovisko z dopravného inšpektorátu, či s tým bude súhlasiť a potom postupovať 
ďalej. 
p. Ostrovský doplnil aj oslovenie správy ciest, vytýčenie sietí – vyjadrenie od plynárov, 
elektrikárov. 
Mgr. Švehlová by teda len chcela vedieť, či sú ostatní poslanci za tento návrh, na čo jej 
odpovedali, že sú. 
Starosta chcel ešte vedieť, o akom type semaforu sa rozpráva. 
Ing. Kantoríková sa vyjadrila, aby sa bralo do úvahy aj to, že sa tam bavíme aj o úprave toho 
územia celého. Toto by bolo treba riešiť nejako komplexne. Na stretnutí k tým akciám by 
chceli rozobrať aj iné alternatívne riešenie, čo sa týka tej prístupovej cesty, ale potom by ten 
semafor bol skôr schodnejší a rýchlejší, ako keby sa riešilo celé to územie. 
Starosta - nakoľko nie je problém osloviť p. Ondrejca na Kraji v Trenčíne, ktorý nás ma na 
starosti, čo sa týka dopravy, ja ho sem môžem zavolať, čo sme aj plánovali v súvislosti s tým 
centrom. On si urobí obraz o situácii, bude jednoduchšie s ním komunikovať, čo a ako 
odporučí. 
p. Kutej doplnil, ohľadom od toho, čo by sa tam mohlo zrealizovať, jeho názor na to je, že je 
to na dlhú dobu, ale ten semafor by určite riešil skôr, pretože si nemyslí, že tí ľudia, ktorí sú 
majiteľmi tých pozemkov, že to budú chcieť predať za takú sumu aká je v znaleckom 
posudku. Povedzme si otvorene, či obec bude mať na to dostatočné finančné prostriedky, 
aby sme to vykryli.  
Starosta sa spýtal na jedno riešenie, pretože už jeden predbežný, nakoľko už nejaké 
rokovania boli, aj keď s iným človekom ako tam je teraz, ak by sa nám tam podarilo vybaviť 
aspoň varovné upozornenie blikajúce svetla, že je tam prechod pre chodcov a zvýraznená 
dopravná značka, aj to by bol posun. 
 
Návrh poslancov OZ Mgr. Dany Bajzíkovej, Márie Kalamenovej, Radovana Kolembusa a Mgr. 
Miroslavy Švehlovej na zakúpenie vianočnej výzdoby do obce 
Dôvodová správa: V porovnaní s okolitými obcami bolo vianočné osvetlenie v našej obci 
veľmi strohé. Preto je potrebné na skrášlenie obce a pozdvihnutie vianočnej nálady 
zabezpečiť krajšiu výzdobu obce.  
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Uznesenie č. 10/2016 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo 
Návrh poslancov OZ Mgr. Dany Bajzíkovej, Márie Kalamenovej, Radovana Kolembusa a Mgr. 
Miroslavy Švehlovej na nákup vianočného osvetlenia do obce vo výške do 5.000,-Eur. 
B: Schvaľuje 
Návrh poslancov OZ Mgr. Dany Bajzíkovej, Márie Kalamenovej, Radovana Kolembusa a Mgr. 
Miroslavy Švehlovej na nákup vianočného osvetlenia do obce vo výške do 5.000,-Eur. 
C: Ukladá 
Obecnému úradu v Košeci zabezpečiť nákup vianočného osvetlenia do obce vo výške do 
5.000,-Eur v termíne do 30.9.2016.  
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
7/ Rôzne – dôležité údaje a informácie starostu a účastníkov rokovania 
p. Ostrovský sa chcel vyjadriť k vlhkosti v zasadačke oproti obecnému úradu. 
Starosta odpovedal, že momentálne tam máme prístroj DryBand, ktorý meria vlhkosť a treba 
nechať tomu pár mesiacov, aby bolo možné zhodnotiť vlhkosť. 
 
p. Kutej poďakoval starostovi a zamestnancom obce, ktorý sa podieľali na odobratí vzoriek 
pitnej vody zo studne v zasadačke oproti obecnému úradu, nakoľko voda sa už nemusí brať 
iba ako úžitková. 
Starosta vysvetlil, že tam bol problém s mikrobiológiou. V tom prvom rozbore sa ukázali 
nejaké zložky, ktoré tam nemali byť, pokiaľ by sme chceli tú vodu používať ako pitnú. Teraz je 
to dobré. Ten druhý rozbor potvrdil, že dezinfekcia pomohla, na ktorej sa podieľali 
zamestnanci úradu, ktorí to zabezpečili. Taktiež im starosta poďakoval. 
 
p. Ostrovský zároveň dodal, že či už sú tie wc funkčné.  
Starosta povedal, že toto sme už riešili, ale možno sa tam stalo tým nepoužívaním, že sa to 
zasa zadubilo alebo niečo také. Tiež to má svoj vek, možno pristúpime k výmene 
splachovacích zariadení. 
Ing. Kantoríková dodala, že ak to bude treba vymeniť, tak aby sa to spravilo, lebo isto sa to 
bude používať a bude s tým problém. 
 
Starosta ďalej informoval poslancov, že ešte v r. 2015 sme zadali objednávku na výrobu 
a osadenie okien v osvetovej besede v Nozdroviciach, z dôvodu výroby sa to presunulo do 
tohto roka. Čo sa týka projektovej dokumentácie na ulici Za parkom, už spomínal dnes 
v akom to je stave.  
Čo sa týka ďalších vecí v súvislosti s projektovými dokumentáciami, budeme intenzívne 
komunikovať vzájomne, aby sme si veci napísali, aby sme sa posunuli v tejto časti ďalej. 
Ďalej informoval, že vyhlásil výberové konanie na pozíciu špecialista pre odpadové 
hospodárstvo v obci. Vysvetlil zmenu zákona o odpadoch a zlepšenie situácie, ktorá sa po pár 
rokoch, kedy ten progres bol markantný od r. 2007. 
/celá diskusia k tejto téme je zverejnená v audio nahrávke na stránke www.koseca.sk/ 
 
p. Jakuš sa chcel spýtať, či budeme riešiť v rámci všeobecne záväzného nariadenia 
ohňostroje a pyrotechniku. 
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Starosta odpovedal, že obec má právomoc všeobecne záväzným nariadením určiť podmienky 
atď. Je to téma na diskusiu, či chceme, či to obmedzíme, je to na tom ako sa dohodnú 
poslanci OZ. 
 
Mgr. Bajzíková pozvala prítomných na fašiangový víkend, ktorý sa poriada 5. a 6. Februára. 
V piatok bude kapustnica, uskutoční sa to v areáli školy, zároveň bude aj karneval materskej 
školy. V sobotu je zábava v kultúrno-športovom centre od 19.00hod., kde sa bude podávať 
guláš. 
 
Starosta taktiež pozval prítomných na koncert sólistu SND p. Ivana Ožváta so začiatkom 
o 16.00hod. v kultúrno-športovom centre. Predtým bude vystúpenie základnej umeleckej 
školy, na konci bloku ZUŠ vystúpi aj p. Mgr. Berky, ktorý bude hrať na husliach. 
 
Ing. Košút odporučil, keď bude stretnutie s človekom z dopravného inšpektorátu, či by bolo 
možné urobiť prechod pre chodcov pri cintoríne. 
Starosta odpovedal, že to je dobrý postreh a toto isté nám chýba pri evanjelickom kostole, 
pri obecnom úrade a v Nozdroviciach. 
 
8/ Interpelácia poslancov – diskusia 
 
9/ Ukončenie zasadnutia 
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Bc. Radomír Brtáň, ktorý 
poďakoval prítomným za účasť. (20:42 hod.) 
 
Starosta obce: Bc. Radomír Brtáň    Zapisovateľ: Bc. Emília Laskovičová 
 
Prednosta obce: Mgr. Zuzana Dianová 
  
Overovatelia: 
 
 
 

       __________________________          ________________________ 
       Pavol Ostrovský              Radovan Kolembus 

 
 

V Košeci, 16 .02.2016 


