ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo
dňa 23. februára 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. Bc. Ondrejka navrhol do programu zaradiť správu HK o hospodárení za
predchádzajúci rok, ktorá by mala byť do 60 dní od konca roka. Program sa dopĺňa o bod 7.7
Správa hlavného kontrolóra.
Uznesenie č. 9/2012
OZ k o n š t a t u j e, že :
Zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu uvedeného na pozvánke s doplnením bodu
7.7.
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

Bc. Pavol Ondrejka - predseda
Mgr. Jaroslava Pajgerová - člen
Ing. Janka Kantoríková - člen
Za: 9
Uznesenie č. 10/2012
OZ v o l í:
Návrhovú komisiu v zložení:
Bc. Pavol Ondrejka - predseda
Mgr. Jaroslava Pajgerová - člen
Ing. Janka Kantoríková - člen
Za overovateľov zápisnice boli určení :
1/ Mgr. Miroslava Švehlová
2/ Jozef Surový
Písaním zápisnice poveril: Andreu Behanovú
4/ Kontrola plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení zodpovednými
pracovníkmi
Uznesenie č. 5/2012
OZ schvaľuje prijatie zásady: „Vykonávať zmeny v rozpočte (rozpočtové opatrenia) následne
až po schválení obecným zastupiteľstvom“.
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
a) Športový klub Nozdrovice vo výške 500,- €
Za: 9, Proti: 0,Zdržal sa: 0
b) Futbalový klub Košeca vo výške 9.025,- €
Za: 9, Proti: 0,Zdržal sa: 0
c) Odbor klubu slovenských turistov vo výške 1.000,- €
Za: 9, Proti: 0,Zdržal sa: 0
d) Združenie záhradkárov Košeca vo výške 400,- €
Za: 7, Proti: 2 (Ing. Kantoríková, Bc. Ondrejka), Zdržal sa: 0
e) Dychová hudba Košečanka vo výške 200,- €
Za: 9, Proti: 0, Zdržal sa: 0
f) ZO ÚŽS Košeca vo výške 1.500,- €
Za: 9, Proti: 0, Zdržal sa: 0
g) Klub dôchodcov Košeca vo výške 500,- €
Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 1 (Mgr. Palčeková)
h) Základná organizácia zdravotne postihnutých Ilava vo výške 100,- €
Za: 9, Proti: 0, Zdržal sa: 0
i) 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.
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Za: 4, Proti: 5 (Bc. Ondrejka, Mgr. Popovičová, Surový, Mgr. Pajgerová, Mgr. Palčeková)
Zdržal sa: 0
Organizáciám boli zaslané zmluvy o poskytnutí dotácie, po podpísaní zmluvy môžu čerpať fin.
prostriedky.
Uznesenie č. 11/2012
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení
uznesení zodpovednými pracovníkmi
5/ Názory občanov
Starosta odovzdal slovo prítomným hosťom.
p. Gajdoš – prišiel kvôli nespokojnosti s riešením jeho sťažnosti na stavbu plota jeho
susedom. Predniesol svoje pripomienky k práci starostu a stavebného úradu.
Starosta poďakoval za prednesenie pripomienok. Nebude sa vyjadrovať k vzneseným
obvineniam. K sťažnosti sa vyjadrí hlavná kontrolórka obce.
6/ Správa hlavného kontrolóra v súlade s § 18f zák. č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
Správa sa týka hospodárenia obce za 4.Q 2011. Správa je v písomnej forme prílohou
zápisnice.
Bc. Ondrejka – vzhľadom k opätovnému porušeniu zákona o účtovníctve, navrhuje zaujať
stanovisko a poslať zodpovedného zamestnanca na školenie, aby k podobným prípadom
nedochádzalo.
Starosta sa spýtal, prečo o tom nebol vopred oboznámený ako priamy nadriadený
zamestnanca, ktorý si podľa správy hlavnej kontrolórky neplní svoje povinnosti. Požiadal, aby
v budúcnosti veci týkajúce sa zamestnancov obecného úradu, ich práce neodkladne
oznámené štatutárovi obce. Len takto sa dá predísť podobným nedostatkom.
Mgr. Popovičová – sa spýtala, prečo keď bol o tom starosta informovaný nič neurobil.
Starosta – požadované razítko zabezpečil, o tom, že sa nevyužíva nevedel. Keby o tom vedel
skôr, riešil by to so zamestnancom a dal by k tomu dnes poslancom vyjadrenie.
Uznesenie č. 12/2012
OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce za 4Q 2011.
HK predniesla poslancom správu o plnení uznesení za 4Q 2011.
Uznesenie č.13/2012
OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o plnení uznesení za 4Q 2011.
Bc. Ondrejka navrhol venovať sa pasportu garáží a určiť výšku nájmu za ich umiestnenie
alebo ich predaj. Poslanci prediskutovali a navrhli schváliť prenájom pozemkov pod
garážami. Mgr. Palčeková navrhla prediskutovať návrh a výšku nájmu za garáže na finančnej
komisii. Zásadám hospodárenia by malo predchádzať schválenie VZN o prenájmoch. Mgr.
Palčeková – je potrebné určiť, kto toto VZN pripraví, obáva sa, že to do najbližšieho OZ
nestihneme. Ing. Kantoríková – obec má právnu pomoc. Starosta – právna pomoc od nás
potrebuje podklady, s ktorými bude pracovať.
Bc. Ondrejka – môžeme urobiť dočasné riešenie a prenajať pozemky na základe uznesenia,
alebo počkáme. Poslanci prediskutovali a dohodli sa venovať sa problému počas prestávky
a potom to uzavrieť.
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7/ Hlavné body rokovania:
1. Návrh hlavných úloh na rok 2012 - celková koncepcia
Starosta zasielal návrh mailom poslancom so žiadosťou o vyjadrenie sa k hlavným úlohám od
jednotlivých komisií. Žiaľ vyjadrenia nedostal a dokument pripraviť nemohol. Niekoľko
návrhov neinvestičného charakteru dostal od komisií Ing. Kantoríkovej, p. Kalamenovej, Bc.
Ondrejku a p. Surového.
Bc. Ondrejka sa spýtal na prepojenie hlavných úloh s rozpočtom obce. Starosta – áno, sú to
prepojené. Mal by sa schváliť rozpočet, potom hlavné úlohy, alebo ich schváliť súbežne.
Hlavné úlohy by mali vychádzať z možností rozpočtu. Bc. Ondrejka – starosta zaslal dobý
návrh, požiadal všetky komisie aby sa do týždňa k návrhu vyjadrili a zaslali ho starostovi, aby
mohol pripraviť finálny dokument.
2. Správa o hospodárení za rok 2011
So správou o hospodárení oboznámila poslancov predsedníčka komisie pre financie,
investície a rozvoj Mgr. Júlia Palčeková. Správa je v písomnej forme prílohou zápisnice.
Poslanci správu vzali na vedomie.
Uznesenie č. 14/2011
OZ berie na vedomie predloženú správu o hospodárení obce za rok 2011.
3. Schvaľovanie rozpočtu obce na rok 2012 a výhľadovo na roky 2013, 2014
Návrh rozpočtu predniesla poslancom Mgr. Palčeková. Rozpočtu sa venovala komisia
financií, investícií a rozvoja. Poslanci prediskutovali a zapracovali pripomienky.
Bc. Ondrejka – požiadal, aby poslanci zaslali pripomienky k hlavným úlohám, aby mohli byť
zapracované do rozpočtu. Už na minulom OZ navrhol ušetriť 10.000,- € z rozpočtovej
kapitoly odmeny zamestnancom obce bez siahnutia n tarifné platy. Požiadal o správu hlavnej
kontrolórky k tejto možnosti. Má návrh na uznesenie. Požiadal, aby dal starosta hlasovať
o jeho návrhu. Mgr. Palčeková navrhla schváliť rozpočet v predloženej podobe, aby obec
nemusela byť ďalší mesiac v rozpočtovom provizóriu.
Uznesenie č. 15/2012
OZ schvaľuje vyrovnaný rozpočet obce na rok 2012 v predloženej forme. Bežné príjmy
a výdavky vo výške 1.105.185,- €, kapitálové príjmy a výdavky vo výške 0,- €.
Za: 4 (Mgr. Švehlová, Kalamenová, Surový, Mgr. Palčeková)
Zdržal sa: 0
Proti: 5 (Turzová, Ing. Kantoríková, Bc. Ondrejka, Mgr. Pajgerová, Mgr. Popovičová)
Uznesenie č. 16/2012
OZ ukladá hlavnej kontrolórke preverenie položky mzdy za rok 2011 v členení tarifné platy,
osobné ohodnotenie a odmeny prípadne na aký iný účel bola táto položka čerpaná.
Za: 5
Zdržal sa: 4 (Mgr. Švehlová, Kalamenová, Surový, Mgr. Palčeková)
Proti: 0
Starosta – neschválením rozpočtu sa obec možno dostane do situácie, kedy si nebude môcť
plniť svoje povinnosti zo zákona. V takom prípade, sú za to zodpovední poslanci, nakoľko oni
sú zodpovední za schválenie či neschválenie rozpočtu.
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4. Úlohy v spracovaní a aktualizácia interných predpisov
Starosta informoval o platných interných smerniciach, napr. registratúrny poriadok,
smernicu o nakladaní s účtovnými dokladmi. Ďalej informoval o nových smerniciach, ktoré
plánuje pre obec navrhnúť. Pripomenul VZN o zásadách hospodárenia a s tým súvisiace VZN
dnes spomínané o nájme a cene nájmu.
Uznesenie č. 17/2012
OZ berie na vedomie správu o úlohách v spracovaní a aktualizáciu interných predpisov.
5. Správa o činnosti správcu nájomných bytov v 12 bytovke
Andrea Behanová informovala poslancov o dianí v nájomnej 12 b.j. v priebehu posledného
roka.
Uznesenie č. 18/2012
OZ berie na vedomie správu o činnosti správcu nájomných bytov v 12 bytovke.
6. Schvaľovanie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2012
Plán kontrolnej činnosti zaslala poslancom hlavná kontrolórka obce Ing. Mináriková. Plán
pripomienkoval starosta obce a jeho pripomienky boli do plánu zapracované.
Uznesenie č. 19/2012
OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2012.
Za: 9
Zdržal sa: 0
Proti: 0
7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2011
Správu poslancom predniesla poslancom hlavná kontrolórka obce Ing. Mináriková. Správa je
za obdobie od 1.9.2011, čo je dňom začiatku výkonu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky.
V písomnej forme je správa priložená k zápisnici. Poslanci správu vzali na vedomie.
Starosta správu pripomienkoval. Pripomienky poskytne hlavnej kontrolórke hneď zajtra
v písomnej forme cez podateľňu OcÚ. Vyjadril sa k niektorým tvrdeniam hlavnej kontrolórky.
Jej informácie sú jednostranné a neoverila si ich u štatutára obce. Vyjadrenie starostu
v písomnej forme je tiež priložený k zápisnici.
Bc. Ondrejka – z toho čo starosta predniesol sa domnieva, že konateľ spoločnosti Fanta sa
dopustil niekoľkých trestných činov. Spýtal sa, prečo pri tomto podozrení nepodal trestné
oznámenie. Starosta - požiadal o vyjadrenie hlavnej kontrolórky, jej výsledky bude brať na
vedomie. Mgr. Popovičová – sa spýtala či starosta preberal obec a či je o tom písomný zápis.
Starosta prebral obec ako štatutár od štatutára, prebrať majetok mali poslanci obce, oni sú
zodpovední za majetok obce a nakladanie s ním.
Ing. Mináriková – k majetku obce získala niekoľko dokumentov, zatiaľ nemá dokument
preukazujúci vlastníctvo majetku spoločnosťou Fanta, s. r. o..
Starosta požiadal sprístupnenie všetkých kontrol doteraz vykonaných hlavnou kontrolórkou.
Uznesenie č. 20/2012
OZ berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2011.
5

8/ Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov
Mgr. Švehlová – informovala poslancov o výsledkoch inventúry a inventarizácie k 31. 12.
2011. Správu poskytne poslancom k nahliadnutiu, k nahliadnutiu ju mala aj hlavná
kontrolórka, ktorá sa k tomu môže vyjadriť.
Ing. Mináriková HK – stretnutie k inventúre sa uskutočnilo v pondelok, s predsedníčkou
hlavnej inv. komisie a s ekonómkou obce. Porovnala súčty súvahových a inventúrnych
zoznamoch. Zistila rozdiely, ktoré s ekonómkou konzultovala a vyriešili spôsob nápravy. Po
vykonaní nápravy porovná uvedené zostavy opäť a potom sa vyjadrí k záveru inventúry.
Navrhla niekoľko doporučení aby sa evidencia majetku sprehľadnila. Navrhla evidovať
majetok nie len v elektronickej forme, ale aj vytlačiť pre každý majetok inventarizačnú kartu.
Navrhla zriadiť komisiu na prečíslovanie majetku tak, aby mali jednotné číslo , ktoré bude
obsahovať číslo podľa zaradenia majetku. Starosta poďakoval za pripomienky, takto si
predstavuje vzájomnú spoluprácu.
Uznesenie č. 21/2012
OZ berie na vedomie Inventarizačný zápis ústrednej inventarizačnej komisie k výsledku
inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2011.
Dar pre ZŠ – poslancom bolo zaslané mailom.
Uznesenie č. 22/2012
OZ
a) schvaľuje uzavretie darovacej zmluvy B-2011/1736-036124656 medzi darcom
Ústavom informácií a prognóz školstva a obdarovaným Obcou Košeca v zmysle
predloženého návrhu.
b) prijíma tento dar.
Za: 9
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Cenník služieb poskytovaných obcou Košeca
Aktualizovaný cenník služieb bol poslancom mailom. Poslanci prediskutovali,
pripomienkovali a po pripomienkach schválili:
Uznesenie č. 23/2012
OZ schvaľuje cenník služieb poskytovaných obcou Košeca a poplatky za využívanie verejného
priestranstva na území v obci Košeca s účinnosťou od 1. 3. 2012.
Za: 9
Zdržal sa: 0
Proti: 0
V súvislosti s aktualizovaným cenníkom bude upravená smernica o vyhlasovaní v rozhlase
v obci Košeca.
9/ Rôzne – dôležité údaje a informácie starostu a účastníkov rokovania
p. Turzová – z komisie kultúry odstúpila Janka Gábelová. Chceli by na jej miesto schváliť novú
členku Pavlínu Turzovú.
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Uznesenie č. 24/2012
OZ schvaľuje odstúpenie člena komisie kultúry p. Jany Gábelovej a schvaľuje nového člena
komisie Pavlínu Turzovú.
Za: 9
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Ing. Kantoríková – zápis zo zasadnutia komisie výstavby a územného plánovania zasielala
poslancom mailom. Vybrala najdôležitejšie informácie zo zasadnutia. Požiadala poslancov
o vyjadrenie sa k možnému budúcemu využitiu podkrovia ešte pred naplánovaním
rekonštrukcie strechy. Ďalej sa venovali žiadosti k výstavbe v lokalite pod sadom, kde je
naplánovaná IBV. Poďakovala za podklady od starostu, majitelia mali už dve stretnutia.
Pravdepodobne prišli k zhode. Komisia sa venovala žiadosti od bikerov na vybudovanie
cyklotrasy na Hôrke. V tejto súvislosti navrhli konzultovať možnosť osadenia lavičiek
a ohniska za účelom vybudovania oddychovej zóny. K rekonštrukcii požiarnej zbrojnice
navrhli využívať budovu viacúčelovo a tak možno jednoduchšie získať prostriedky na jej
rekonštrukciu. Venovali sa betónovej ploche za Kultúrnym domom, revitalizácii verejných
priestranstiev.
Bc. Ondrejka – žiadosť na schválenie otváracích hodín v prevádzke MusicBar Vináreň,
žiadateľa Ľudovíta Čepelu, DRAKOstav, Sadová 184/48, Košeca
Uznesenie č. 25/2012
OZ schvaľuje otváracie hodiny v prevádzke MusicBar Vináreň Košeca nasledovne:
Pondelok – štvrtok: 15.00 – 24.00 hod.
Piatok, Sobota:
15.00 – 05:00 hod.
Nedeľa:
15.00 – 24.00 hod.
Za: 9
Zdržal sa: 0
Proti: 0
p. Kalamenová informovala o žiadostiach doručených sociálnej komisii, odsúhlasili vianočný
príspevok, finančný príspevok pre sociálne slabšieho občana a momentálne riešia jednu
žiadosť od občianky, ktorá teraz žije v Trenčíne a plánuje sa tam presťahovať. Ak tak učiní,
príspevok jej nebude poskytnutý.
Mgr. Palčeková informovala poslancov o žiadosti od p. Pagáča, ktorá jej bola ale doručená
len včera. Žiadosť dostali na vyjadrenie komisie výstavby a finančná, budú sa im venovať na
svojich zasadnutiach. Ďalej sa komisia venovala kúpnej zmluve na odpredaj parciel pod
budúcu miestnu komunikáciu. Návrh zmluvy bude poslancom zaslaný mailom.
Uznesenie č. 26/1012
OZ berie na vedomie predloženú správu komisie financií, investícií a rozvoja pri OcÚ Košeca o
realizácií a kontrole plnenia opatrení NKÚ z júla 2009 za IV. štvrťrok 2011.
Ing. Kantoríková sa spýtala na fungovanie telocvične počas snehovej kalamity, aké úpravy
a v akom rozsahu tam boli vykonané, či k tomu bolo aj stavebné povolenie a či po tých
úpravách bola telocvičňa skolaudovaná. Požiadala o stanovisko.
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Starosta – aktivity, ktoré boli urobené nespadali pod stavebné povolenie. Realizáciu
potrebných úprav riadila škola svojpomocne a sponzorsky. Vykonané úpravy boli následne
opäť overené statikom a na základe jeho potvrdenia bola telocvičňa opäť otvorená so
zapracovaním podmienok prevádzky od statika do prevádzkového poriadku telocvične.
Telocvičňa bola uzatvorená a znovu otvorená na základe statických posudkov a nie na
základe stanoviska od stavebného úradu.
Mgr. Popovičová sa spýtala na fungovanie telocvične počas silných snehových prehánok.
Videla v telocvični svietiť počas silného sneženia. Spýtala sa ako to funguje v týchto
prípadoch. Starosta má informácie od riaditeľky, že v prípade nasneženia je telocvičňa
uzatvorená. Môže sa stať, že odhádzané nebolo v danom momente, ale aj počas využívania
telocvične počas prenájmu sa situácia priebežne rieši.
p. Surový prečítal poslancom podnet od p. Ladislava Brtáňa, ktorý sa sťažoval na smrad
z fekálií, ktoré sú vypúšťané do potoka. Požiadal o prešetrenie miesta vzniku a vyžiadanie
potvrdenia o nakladaní s odpadovými vodami od občanov. Komisia sa podnetu bude
venovať. Urobia niekoľko náhodných kontrol.
Komisia rieši žiadosti o výrub stromov v lokalite Bytovky aj v areáli základnej školy.
Starosta v súvislosti s priebehom dnešného zasadnutia pripraví na najbližšie OZ návrh
uznesenia na hĺbkový audit obce a spoločnosti Fanta, s. r. o. od roku 2004.
Ostatným návrhom na uznesenia sa bude OZ venovať až po schválení rozpočtu.
Starosta pripraví všetky požadované doklady. Pripomenul poslancom niekoľko návrhov
zasielaných mailom – dni obce, výročie obce, zníženie zadĺženia obce, využitie areálu bývalej
tehelne.
Behanová požiadala poslancov o posúdenie a prípadnú zmenu systému odpadového
hospodárstva v obci. Pošle poslancom informácie mailom.
p. Gajdoš - vyjadril rozčarovanie pri hodnotení práce ekonomického úseku. Podľa jeho
názoru je tu veľa zásadných nedostatkov. Spýtal sa, či obec platí audítora a ak áno, tak za čo
berie peniaze.
Starosta – audítor sa k uzávierke vyjadruje každoročne. Zo záverov HK vyvodí dôsledky
a bude ich riešiť. On pri svojej náplni práce nemá čas kontrolovať účtovníctvo obce.
p. Vrábliková – oboznámila prítomných so svojimi informáciami o tehelni, garážach...
10/ Interpelácia poslancov - diskusia
11/ Ukončenie zasadnutia
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Radomír Brtáň, ktorý poďakoval
prítomným za účasť. (22.30 hod.)
Starosta obce: Radomír Brtáň

Zapisovateľ: Andrea Behanová

Overovatelia:

__________________________
Mgr. Miroslava Švehlová

________________________
Jozef Surový

V Košeci, 23. 2. 2012
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