
 Z Á P I S N I C A 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 

dňa 18. februára 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   Ing. Janka Kantoríková, poslankyňa   

Ing. Jaroslav Pápy, poslanec   Miroslava Štepanovičová, poslankyňa 

Anna Mikulová, poslankyňa   Ing. Zuzana Jurčáková , poslankyňa  

Ing. Ivan Janke, poslanec   Miroslava Štepanovičová, poslankyňa 

Ing. Jaroslav Gábel, hlavný kontrolór 

 

Neprítomní 

p. Ladislav Brtáň, poslanec   p. Magdaléna Belková, poslankyňa 

 

Hostia 

 
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  

6 poslancov a preto uznal dnešné zasadnutie OZ za uznášaniaschopné. 

Z neúčasti sa ospravedlnili: p. Ladislav Brtáň a p. Magdaléna Belková 

Za overovateľov zápisnice určil: Ing. Jaroslav Pápy, Anna Mikulová 

Písaním zápisnice poveril: Andreu Behanovú 

 

Do návrhovej komisie starosta navrhol schváliť: 

Miroslava Štepanovičová – predseda 

Ing. Janka Kantoríková – člen 

Mgr. Miroslava Švehlová – člen 

Poslanci návrhovú komisiu jednohlasne schválili. 

Starosta sa spýtal poslancov, či sú z ich stany pripomienky k programu, ktorý bol uvedený na 

pozvánke. Poslanci program jednohlasne schválili.  



2/ Kontrola uznesení 
Uznesenie č. 1/2010 
OZ schvaľuje prípravu návrhu pre novú územno-plánovaciu dokumentáciu obce Košeca. 
Starosta informoval poslancov o predpokladanej jesennej výzve, ktorá by našim potrebám 
mala vyhovovať lepšie ako aktuálne vyhlásená. Aktuálna výzva je pre nás po konzultácii 
s odborníkmi nevýhodná. 
 
18.10 hod. sa na OZ dostavila Ing. Jurčáková, čím sa počet prítomných poslancov zvýšil na 7. 
 
Uznesenie č. 2/2010 
OZ schvaľuje doplnenie vývozu komunálneho odpadu v období pred Vianocami - dňa 22. 
12.2010. 
 
Uznesenie č. 3/2010 
OZ schvaľuje predložený návrh hlavných úloh na rok 2010. 
 
Uznesenie č. 4/2010 
OZ schvaľuje použite finančných prostriedkov z rozpočtu obce vo výške 612,60 € na 
zaplatenie časti výdavkov na novoročný ohňostroj. 
 
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 € 

 
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. 

 

Uznesenie č. 7/2010 
OZ schvaľuje poskytnutie dotácie pre speváčky pri ZPOZ vo výške 160,- EUR  
(8 členiek, á 20,- € na osobu) 
 

Uznesenia sú splnené prípadne sa priebežne plnia. 



3/ Interpelácia 
Ing. Ivan Janke – spýtal sa akým nedopatrením sa stalo, že im z potvrdenia na vybavenie OP 
vypadlo označenie obce Nozdrovice. Niektorí to tam majú, niektorí nie. Malo by sa to 
zjednotiť. Zistiť kde je chyba – či u nás, alebo na Polícii. 
 
4/ Prehodnotenie štatútu obce, organizačného poriadku, rokovacieho poriadku OZ, 
poriadku odmeňovania zamestnancov a funkcionárov obce 
Prehodnotenie predložil poslancom starosta obce Radomír Brtáň. Podľa jeho názoru sú tieto 
dokumenty spracované dobre a v priebehu posledných troch rokov nám ich znenie 
neprinieslo žiadne prekážky prípadne problémy a preto ich netreba meniť. 
Ing. Kantoríková – na komisii preberali prácu p. Makasovej, ktorá okrem svojej náplne práce 
poskytuje obci aj fotografické služby, ktoré robí mimo pracovnej doby a zaberajú dosť 
voľného času či už účasťou na akcii alebo následným spracovaním dokumentácie, 
umiestnenie na web stránku obce a archivácia. 
Poslanci navrhli ošetriť jej prácu príkaznou zmluvou s určením sadzby za jej prácu. Poslanci 
odporučili sumu 4,- €/1 hod. 
Ing. Janke – v novembri alebo v decembri posielal informáciu o tom, že vyjde zákon, ktorý 
upravuje odmeny členov obecného zastupiteľstva.  
Starosta – zákon už vyšiel, je schválený a účinnosť nadobúda 1. apríla 2010. Dňa 23. 3. ide na 
školenie k tomuto zákonu. Následne sa upravia všetky potrebné dokumenty obce. 
 
5/ Plán práce komisií OZ 
Plány práce svojich komisií predstavili ostatným poslancom predsedovia jednotlivých komisií. 
V písomnej forme sú priložené k zápisnici. Poslanci plány práce komisií OZ vzali na vedomie. 
 
6/ Správa o hospodárení za rok 2009 
Správu o hospodárení predložila poslancom predsedkyňa finančnej komisie Ing. Janka 
Kantoríková. Oboznámila poslancov s percentuálnym výsledkom konečného hospodárenia 
obce za rok 2009.  
Správa je v písomnej forme prílohou zápisnice. Poslanci správu o hospodárení vzali na 
vedomie. 
Škôlka je kapacitne využitá na maximum. Pravdepodobne bude treba zriadiť ešte jednu 
triedu. 
Ing. Kantoríková – navrhla zváženie odmeny p. Brtáňovi za Zlatého mravca a p. Pajgerovej za 
úspech kroniky. 
 
Poslanci prerokovali a schválili: 
Uznesenie č. 8/2010 
OZ schvaľuje mimoriadnu odmenu p. Pajgerovej Márii za ocenenia obecnej kroniky 
v oblastnej a celoslovenskej súťaži a p. Ladislavovi Brtáňovi za významný podiel na získaní 
ocenenia Zlatý mravec 2009 obom v sume 250,- € netto. 
Za: 7 
Zdržal sa: 0 
Proti: 0 
 
 
 



Uznesenie č. 9/2010 
OZ schvaľuje: 

a) príspevok Základnej organizácii slovenského zväzu zdravotne postihnutých Horná 
Poruba na II. ročník hier zdravotne a ťažko postihnutých detí a dospelých vo výške 
70,- €  

b) rade školy na základe žiadosti 300,- €. 
Za: 7 
Zdržal sa: 0 
Proti: 0 
 
7/ Prehodnotenie – aktualizácia rozpočtov: obce, ZŠ, MŠ, ŠK, ŠJ, ZUŠ 
Prehodnotenie rozpočtov predniesla poslancom Ing. Janka Kantoríková. Po konzultácii so 
zástupcami všetkých subjektov je potrebné najskôr zistiť či v zverejnených podielových 
daniach je zahrnutá aj dotácia na Základnú umeleckú školu. Rozpočty sa budú upravovať až 
po 100% informácii ako to vlastne je. Potom bude bod zaradený do programu najbližšieho 
zastupiteľstva. Poslanci informácie vzali na vedomie. 
 
Ing. Kantoríková oboznámila poslancov s potrebou nového softwarového vybavenia obce, 
aby bola práca zamestnancov efektívnejšia. Predstavila im vhodný program, ktorým by boli 
všetky oddelenia navzájom prepojené a práca by nebola duplicitná. Vstupná investícia by 
bola pravdepodobne max. 2.500,- €.  
Starosta dodal, že sa zúčastnil prezentačnej akcie k tomuto programu. Podľa neho ide 
o program, ktorý by obci veľmi vyhovoval a jemu sa to veľmi pozdávalo.  
Poslanci odporučili zavolať zástupcu firmy na obhliadku počítačového vybavenia a pripraviť 
cenovú ponuku na kľúč priamo pre naše potreby. 
 
8/ Rôzne 
Starosta privítal hostí a odovzdal im slovo. 
Predstavil poslancom p. Kondela, ktorý mal s obcou na skúšobnú dobu uzatvorenú zmluvu na 
výkop hrobových miest. Momentálne ponúka obci rozšírenie svojich služieb. Návrh zmluvy 
bol poslancom zaslaný mailom.  
p. Kondel vysvetlil poslancom svoj návrh. Informoval o zmene zákona o pohrebníctve od júna 
tohto roku. Pre obce je výhodné mať zazmluvnenú firmu na takéto služby. Mal by záujem 
vykonávať takéto služby pre našu obec. Chce, aby občania mali tieto služby pohodlne doma 
a pri prenájme domu smútku by tu umiestnil aj sklad s truhlami. Zastrešil by všetky služby 
vrátane výkopu hrobov a organizovania smútočných obradov. 
 
Zaslanú zmluvu pripomienkoval Ing. Janke. Jeho komisia sa zaoberala otázkou či vôbec 
uzatvoriť zmluvu s podobným subjektom. Nepozná znenie zákona a tak nevie či je to 
potrebné. 
Rád by v zmluve videl zmienku o bežnej údržbe a dezinfekcii priestorov. 
Výkop jamy – musí robiť osoba oprávnená a vyškolená – zo zákona. 
Keďže zákon nadobúda účinnosť až od júna starosta navrhol vyhlásiť na túto službu verejnú 
súťaž.  
p. Kondel informoval o tom, že cena výkopu sa môže zmeniť v prípade, že bude poskytovať 
komplexné služby kedy si bude môcť stratu za výkop hrobu kompenzovať pri ostatných 
službách. 



Bude mať možnosť predostrieť svoju ponuku v súťaži. 
Poslanci prerokovali a odporučili vyhlásiť verejnú súťaž na dodávateľa komplexných služieb 
v pohrebníctve. 
 
Starosta privítal ďalších dvoch hostí p. Kalábra a p. Matejovičovú. Sú nejaké novinky týkajúce 
sa lokality Rudé na zábrehom. P. Matejovičová pripomenula poslancom dohodu z ich 
posledného stretnutia. Informovala ich o aktuálnom stave dohodnutých podmienok. Pri 
riešení vznikol problém s umiestnením komunikácie, ktorú museli preložiť. Všetky 
dohodnuté aktivity sa pomaly blížia ku kolaudáciám a miestna komunikácia bude môcť byť 
odovzdaná obci za dohodnutú symbolickú cenu 0,33 €.  
Starosta si v uvedenej lokalite všimol čulý pracovný ruch. V priebehu týždňa zasielal 
poslancom urgentný mail ohľadom budovania verejného osvetlenia na základe informácií od 
energetikov. Reagovať nestihli no nič vážne sa nestalo. Osvetlenie je možné vybudovať aj 
neskôr i keď s vyššími nákladmi. Ing. Janke pripomienkoval zmluvu. 
 
Ing. Pápy – informoval o tom, že sa dohodol s p. Galbavou na stretnutí ohľadom problému p. 
Kalamena a Živčica. Spýtať sa Helenky či bolo stretnutie a zápis zo stretnutia na ktorom vraj 
bolo dohodnuté akým spôsobom si mal ohradiť svoj pozemok.  
Komisia dostala z okresnej prokuratúry upozornenie ohľadom povolenia drobnej stavby -
oplotenia. Komisia upozornenie vzala na vedomie. 
Starosta – ide o upozornenie na nedodržanie stavebného zákona. Starosta informoval 
poslancov o vzniku a priebehu problému. Do budúcnosti si budeme dávať pozor aj na také 
drobnosti, aké nám boli vytknuté. 
 
Starosta informoval poslancov o možnosti požiadať o dotáciu z Ekofondu na zateplenie, 
výmen okien a termoreguláciu v budove MŠ. Keďže máme pripravené projekty mohli by sme 
požiadať o túto dotáciu. Je však potrebné pripraviť projektovú dokumentáciu na tepelnú 
reguláciu, ktorý nemáme spracovaný a táto aktivita musí byť súbežná s výmenou okien. 
Takáto dokumentácia by stála maximálne 1.800,- €.  
Poslanci navrhli uhradiť náklady na spracovanie technickej dokumentácie na termoreguláciu 
z rozpočtu MŠ. 
 
Starosta informoval poslancov o tom, že Miestna akčná skupina Magura-Strážov podala 
projekt na schválenie územnej stratégie. Poslanci túto stratégiu odsúhlasovali. 
 
Prišla ponuka od spoločnosti, ktorá robí detské ihriská. Poslať návrhy poslancom mailom. 
Bolo by vhodné urobiť takéto ihrisko v Nozdroviciach pri Osvetovej besede.  
Z ministerstva životného prostredia prišla opäť negatívna odpoveď na refundáciu kotolne 
v ZŠ.  
Starosta informoval poslancov o tom, že aj tento rok podal žiadosť o dotáciu na šport 
z Úradu vlády rovnako ako sa podarilo získať financie pre ďalšie športy, ktoré tam zahrnul. 
 
Oboznámil poslancov o tom, že je onedlho vyjde výzva na verejné osvetlenie. Nemáme 
vyriešenú hlavnú cestu a nové lokality.  
 
 
 



Zmluva k auditu 
Uznesenie č. 10/2010 
OZ schvaľuje zmluvu o poskytovaní audítorských služieb číslo 1809 s Ing. Máriou Duvačovou. 
Za: 7 
Zdržal sa: 0 
Proti: 0 
 
Starosta ďalej informoval poslancov o dnes doručenej informácii o zvýšení ceny za dodávku 
pitnej vody. 
 
K oprave strechy na budove v športovom areáli má starosta predložené tri ponuky 
a poslancom poslal len tú najvhodnejšiu. 
Ing. Janke navrhol aby sa ponuky na opravu strechy posudzovala nie len podľa ceny ale aj 
podľa technológie a záruk.  
Rozšíriť cenovú ponuku o zmluvu o dielo – platobné podmienky, technický popis 
rekonštrukcie a doplniť garancie na zhotovené dielo – zádržné cca 5% po dobu garancie. 
Následne vyhodnotiť ponuky. 
 
Tehelňa 
Anna Mikulová – informovala o relácii Paľba 9.2.2010 kde bol spomínaný problém 
s financovaním podobného projektu v Trebišove.  
Ing. Janke – prerobil by analýzu, ktorú vytvoril starosta obce – úvod je dobre spracovaný 
a použil by ho na zadanie pre projektové organizácie na vypracovanie úvodného projektu 
a štúdie. S tým by sa dal hľadať kupec a bola by pripravená pôda pre projekt a jeho úspešné 
podanie. Ešte by dal urobiť štúdiu kde by sa časť areálu použila na to a zvyšok napr. na 
obytnú zónu. Obe tieto štúdie by dal k ponuke a uvideli by sme o čo bude záujem. Zvyšok by 
sa mohol použiť pre obecné účely. Limit, ktorý starosta uvádzal /5.000.000,- EUR/ by mohol 
byť maximálnym limitom.  
Štúdia vplyvu na životné prostredie – EIA môže trvať aj rok.  
Starosta požiadal o jasné vyjadrenie sa k dvom veciam – či sa budeme o brownfielde len 
rozprávať alebo začneme aj niečo robiť, pretože je to úloha zložitá a či ak sa nájde ďalší 
kupec, či sú poslanci ochotní odpredať celý areál. 
Ing. Janke – v prípade odpredaja by obec mala prostriedky na rekonštrukciu stávajúcich 
obecných budov – napr. požiarnej zbrojnice. 
Poslanci prerokovali a odporučili dať vypracovať rôzne projektové štúdie.  
 
9/ Diskusia 
 
10/ Uznesenie 
Obecné zastupiteľstvo 
 
A/ Schvaľuje 
1/ Program zasadnutia obecného zastupiteľstva 
2/ Návrhovú komisiu v zložení: Miroslava Štepanovičová – predseda, Ing. Janka Kantoríková 
– člen, Mgr. Miroslava Švehlová – člen 
3/ Zapisovateľa: Andreu Behanovú 
4/ Overovateľov zápisnice: Ing. Jaroslav Pápy, Anna Mikulová 



5/ Uznesenia č. 8 až 10 
 
B/ Berie na vedomie 
1/ Prehodnotenie štatútu obce, organizačného poriadku, rokovacieho poriadku OZ, poriadku 
odmeňovania zamestnancov a funkcionárov obce 
2/ Plán práce komisií OZ 
3/ Správu o hospodárení za rok 2009 
 
C/ Súhlasí 
 
D/ Odporúča 
1/ uzatvoriť príkaznú zmluvu s p. Makasovou na sumu 4,- €/hod netto 
2/ vyhlásiť verejnú súťaž na dodávateľa komplexných služieb v pohrebníctve 
3/ rozšíriť cenové ponuky na opravu strechy na športovom areáli o zmluvu o dielo – platobné 
podmienky, technický popis rekonštrukcie a doplniť garancie na zhotovené dielo – prípadne 
zádržné cca 5% po dobu garancie 
4/ vypracovať rôzne projektové štúdie na využitie bývalej tehelne 
 
 
E/ Ukladá 
 
11/ Záver 
 
 
 
         ___________________________                   _________________________ 

             Anna Mikulová                       Ing. Jaroslav Pápy 
 
 

 
 
 

V Košeci, 24. 2. 2010                                     Radomír Brtáň 
                               starosta  


