ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 14. marca 2019
v zasadačke Obecného úradu v Košeci

Prítomní

Mgr. Radomír Brtáň, starosta obce

Alena Dobrodejová, HK

PaedDr. Miroslava Švehlová, poslankyňa

Mgr. Dana Bajzíková, poslankyňa

Mária Kalamenová, poslankyňa

Radovan Kolembus, poslanec

Miroslav Vančík, poslanec

Jana Rýdza, poslankyňa

Miloš Mucina, poslanec

Róbert Jurena, poslanec

Mgr. Božena Gábelová, poslankyňa

Ing. Eva Podmajerská, ekonóm a rozpočtár obce

Neprítomní

Hostia
Podľa prezenčnej listiny
ROKOVANIE
1/ Otvorenie
Otvorenie dnešného plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva vykonal starosta obce
Mgr. Radomír Brtáň. 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 strany pripomienky k programu, ktorý bol uvedený na
pozvánke. Poslanci návrh programu jednohlasne schválili.
Uznesenie č. 23/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 12 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. konštatuje, že zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu na pozvánke.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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3/ Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Uznesenie č. 24/2019
OZ v Košeci podľa § 15 Zákona o obecnom zriadení
1. Zriaďuje návrhovú komisiu v zložení
Róbert Jurena – predseda
Mgr. Dana Bajzíková - člen
Radovan Kolembus - člen
2. Vymedzuje úlohy návrhovej komisie nasledovne:
- sledovať priebeh zasadnutia a predkladať k prerokúvaným bodom programu
a k postupu rokovania návrhy uznesení.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 25/2019
OZ v Košeci podľa § 15 Zákona o obecnom zriadení
1. Zriaďuje volebnú komisiu v zložení
PaedDr. Miroslava Švehlová - predseda
Miroslav Vančík - člen
Jana Rýdza - člen
2. Vymedzuje úlohy volebnej komisie nasledovne:
- dohliadať na priebeh volieb podľa Zákona o obecnom zriadení, overiť sčítanie hlasov
a podať ustanovujúcemu zasadnutiu správu o výsledku volieb.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Overovateľmi zápisnice sú poverení Miroslav Vančík a Mgr. Božena Gábelová.
4/ Kontrola plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení zodpovednými
pracovníkmi
Uznesenie č. 26/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Košeca berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení OZ v Košeci
a podanie správ o plnení uznesení zodpovednými pracovníkmi.
5/ Názory občanov
Andrej Jakuš – spýtal sa na fázu prípravy výstavby chodníkov, nakoľko si všimol návrh na
vydanie územného rozhodnutia. Starosta – aktuálne prebiehajú prípravné konania,
stretnutia, vyjadrovania sa a je proces pripomienkovania. Akonáhle budú vydané stavebné
rozhodnutia, budeme o tom informovať.
Ďalej sa spýtal na obecnú stránku obce, na ktorej by mal byť zverejnený každý zámer
nakladania s obecným majetkom. Uvítal by, aby v budúcnosti obsahovala tieto informácie,
aby bol pre občanov jednoduchší prehľad o hospodárení obce s majetkom.
Starosta – obec si povinnosť zverejňovania plní, všetky zámery sú zverejnené na webe v časti
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úradná tabuľa. Chápe jeho pripomienku, v blízkej dobe plánujeme nový vzhľad a funkcie web
stránky obce. Prehľadnejší prístup k týmto informáciám je dobrý nápad.
6/ Správa hlavného kontrolóra v súlade s §18 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
v znení neskorších predpisov
HK informovala prítomných o prebiehajúcej kontrole Rokovacieho poriadku obecného
zastupiteľstva a návrhu nového Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 27/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Košeca berie na vedomie informáciu HK obce o kontrole
a návrhu nového Rokovacieho poriadku OZ
7/ Hlavné body rokovania
7.1 Predloženie výročnej správy hlavného kontrolóra obce Košeca za rok 2018
V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., par. 18f, bod 1, písmeno e), predložila
hlavná kontrolórka obce správu o kontrolnej činnosti za rok 2018. Výročná správa je
v písomnej forme prílohou zápisnice. Starosta obce požiadal poslancov aby správu HK obce
Košeca za rok 2018 schválili.
Uznesenie č. 28/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Košeca schvaľuje výročnú správu hlavného kontrolóra obce
Košeca za rok 2018.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7.2 Informácia o inventarizácii majetku obce Košeca za rok 2018
Výsledok inventarizácie majetku obce predložila prítomným p. Dana Segíňová. Správa
ústrednej inventarizačnej komisie je v písomnej forme prílohou zápisnice. Poslanci správu
vzali na vedomie.
Miroslav Vančík sa spýtal na stav domu smútku. Starosta – budovy by si zaslúžila novú
fasádu, osvetlenie. P. Gábelová navrhla zvážiť vykurovanie/temperovanie budovy. P.
Kalamenová informovala o stave okien. Poslanci prediskutovali ďalšiu potrebu údržby a
opráv tejto budovy.
Uznesenie č. 29/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Košeca berie na vedomie Správu Ústrednej inventarizačnej
komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12.
2018.
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7.3 TOZ „Dni zvýšenej pracovnej aktivity“ v obci Košeca
S technicko-organizačným zabezpečením jarných dní zvýšenej pracovnej aktivity v obci
oboznámila prítomných zástupkyňa starostu obce PaedDr. Miroslava Švehlová a v písomnej
forme je prílohou zápisnice. Poslanci informácie vzali na vedomie.
Uznesenie č. 30/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Košeca berie na vedomie TOZ „Dni zvýšenej pracovnej aktivity“
v obci Košeca.
7.4 Informácie starostu obce o podaných žiadostiach na získanie dotácií
Avizované podanie žiadosti na Úrad vlády SR v súvislosti s aktuálnou výzvou sme zrealizovali
s predstihom. Elektronický formulár vyplnila a žiadosť zostavila pani Andrea Bušíková.
V rámci troch možných podprogramov sa uchádzame o dotácie na multifunkčné ihrisko
(celková žiadaná suma = 37.764,- EUR), ďalej na vonkajšie fitness ihrisko (celková žiadaná
suma = 5.733,- EUR) a na detské ihrisko do areálu MŠ (celková žiadaná suma = 9.956,- EUR).
Zajtra (t.j. 15.3.2019) uplynie lehota na predkladanie žiadostí a následne výberová komisia
určí žiadosti, ktoré budú podporené.
Žiadosť o dotáciu na vyhotovenie územného plánu obce Košeca sme taktiež doručili na
príslušné ministerstvo a žiadaná suma je 4.787,20 EUR. Je možné žiadať už len na
nezrealizované etapy, takže doterajšie práce na územnom pláne sme uhradili výlučne
z vlastných zdrojov. Je veľkou škodou, že v minulom volebnom období poslanci neschválili
potrebné uznesenie, ktoré bolo povinnou prílohou žiadosti a tak sme sa nemohli uchádzať
o zdroje takmer trojnásobnej výšky oproti súčasnej žiadosti. O výsledkoch všetkých
podaných žiadostí budeme informovať, akonáhle sa ich dozvieme. Poslanci informácie vzali
na vedomie.
Uznesenie č. 31/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Košeca berie na vedomie informácie starostu obce o podaných
žiadostiach na získanie dotácií.
7.5 Informácie starostu obce o otvorenom liste pani ministerke ohľadom havarijnej
situácie s telocvičňou, nedostatočných kapacít jedálne a kuchyne pre zabezpečenie
„obedov zadarmo“
Dňa 31.1.2019 som sa prostredníctvom otvoreného listu obrátil v mene všetkých obyvateľov
našej obce na ministerku školstva, vedy, výskumu a športu SR. List bol zverejnený aj
v celoslovenskom vydaní Obecných novín na titulnej strane. Predmetom listu bola
požiadavka o návod, ako postupovať vo veci 4 najväčších nedostatkov, s ktorými sa na úseku
školstva v našej obci stretávame. Sú nimi havarijný stav telocvične, nedostatočná kapacita
tried budovy základnej školy, nedostatočná kapacita jedálne a kuchyne pre poskytovanie
stravy všetkým žiakom s nárokom na stravu od septembra 2019. Odpoveď od ministerstva
sme obdržali dňa 22.2.2019. V zásade sme sa nič nové nedozvedeli. Odporučili nám sledovať
webovú stránku ministerstva a čakať na výzvy.
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Uznesenie č. 32/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Košeca berie na vedomie informácie starostu obce o otvorenom
liste pani ministerke ohľadom havarijnej situácie s telocvičňou, nedostatočných kapacít
jedálne a kuchyne pre zabezpečenie „obedov zadarmo“.
7.6 Informácie starostu obce o priebehu a aktuálnom stave rozpracovaných aktivít (projekt
odborné učebne a školská knižnica, projekt kompostéry, projekt prístavby budovy
základnej školy, projekt prístavby a nadstavby budovy materskej školy)
V súčasnosti sa v našej obci realizuje niekoľko projektov, na ktoré sme získali finančné
príspevky/dotácie/nenávratné prostriedky. Prvým je projekt „odborných učební a školskej
knižnice“, ktorý je poväčšine v štádiu výberu zhotoviteľov prostredníctvom verejného
obstarávania. Predpoklad ukončenia realizácie (t.j. rekonštrukcie bývalej kotolne na novú
knižnicu, vybudovania odbornej učene na 2. NP a dodanie nábytku, učebných pomôcok do
špecializovaných učební,...) je august 2019. Druhým projektom je zabezpečenie kompostérov
pre domácnosti na domáce kompostovanie. Dodávateľ zatiaľ potvrdil termín dodania na
mesiac máj 2019. Následne bude potrebné zrealizovať distribúciu do jednotlivých
domácností. Tretím projektom so spolufinancovaním štátu je rekonštrukcia požiarnej
zbrojnice. Práve sme v procese prípravy podkladov pre verejné obstarávanie.
V rámci tohto bodu by som rád informoval aj o stave prípravy projektov pre stavebné
povolenia na investície: prístavba budovy základnej školy a tiež druhého projektu – prístavby
a nadstavby budovy materskej školy (kuchyňa, jedáleň a triedy). Projekt pre prístavbu
základnej školy je v stave prebiehajúcich stavebných konaní (konanie na vydanie územného
rozhodnutia). Po jeho ukončení projektanti začnú so spracovávaním projektu pre vydanie
stavebného povolenia. Projekt na prístavbu budovy materskej školy je v stave prípravy
projektu pre vydanie stavebného povolenia. Po včerajšej pracovnej porade poslancov so
zhotoviteľom diela bola vybratá alternatíva štúdie, s ktorou sa bude pracovať ďalej. Bude
pozostávať z viacerých stavebných objektov a to umožní realizovať prístavbu a nadstavbu vo
viacerých etapách. Prioritou je pre nás na september 2019 pripraviť priestory rozšírenia
kuchyne a jedálne, aby sme mohli poskytovať predpokladaný počet obedov v súvislosti
s nárokom každého žiaka na tzv. „obed zadarmo“. Pre obec táto formulácia určite neplatí,
pretože kvôli zvýšeniu kapacít jedálne aj kuchyne budeme musieť urobiť stavebné úpravy
v hodnote niekoľkých desaťtisíc až stotisíc EUR.
Uznesenie č. 33/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Košeca berie na vedomie informácie starostu obce o priebehu
a aktuálnom stave rozpracovaných aktivít (projekt odborné učebne a školská knižnica,
projekt kompostéry, projekt prístavby budovy základnej školy, projekt prístavby a nadstavby
budovy materskej školy).
7.7 Informácie starostu obce o pripravovaných žiadostiach na získanie dotácií v rámci
aktuálnych výziev a o pláne požiadaviek obce na poskytnutie finančných prostriedkov na
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
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Vieme o niekoľkých výzvach, ktoré sú aktuálne a v ktorých sa môžeme uchádzať
o prostriedky na rôzne plánované aktivity v našej obci. Sledujeme priebežne potrebné
webové stránky a snažíme sa v rámci našich kapacitných možností pripraviť žiadosti na čo
najviac z nich. Do konca marca sú to výzvy z Ministerstva financií SR, Grantový program
COOP Jednoty, neskôr ešte programy cezhraničnej spolupráce s ČR, a pod.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ešte na tento rok nezverejnilo žiadnu výzvu
/napr. na rekonštrukciu telocviční ako tomu bolo v posledných 3 rokoch/, preto iniciatívne
plánujeme osloviť ministerstvo so žiadosťami o poskytnutie finančných prostriedkov na
vyriešenie našich problémov spomenutých v hlavných bodoch rokovania (č. 7.5.). Uvidíme
ako sa k financovaniu potrebných investícií súvisiacich s preneseným výkonom štátnej správy
postaví samotný štát. Nie je donekonečna možné, aby požadoval od zriaďovateľov školy, aby
nahrádzali povinnosti štátu v oblasti zabezpečenia potrebných priestorov pre výučbu detí
počas povinnej školskej dochádzky.
Uznesenie č. 34/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Košeca berie na vedomie informácie starostu obce
o pripravovaných žiadostiach na získanie dotácií v rámci aktuálnych výziev a o pláne
požiadaviek obce na poskytnutie finančných prostriedkov na Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR.
7.8 Vyhodnotenie čerpania rozpočtu obce Košeca za rok 2018
Uznesenie č. 35/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Košeca:
A: Prerokovalo Vyhodnotenie rozpočtu obce za rok 2018
B: Berie na vedomie Vyhodnotenie rozpočtu obce za rok 2018
7.9 Predloženie stanoviska hlavného kontrolóra obce k Návrhu rozpočtu obce Košeca na
rok 2019 a výhľadovo na roky 2020 a 2021
Hlavná kontrolórka obce p. Alena Dobrodejová predložila poslancom stanovisko k návrhu
rozpočtu so záverom, že odporúča predložený návrh schváliť.
Uznesenie č. 36/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Košeca berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce
k Návrhu rozpočtu obce Košeca na rok 2019 a výhľadovo na roky 2020 a 2021.
7.10 Prerokovanie a schvaľovanie rozpočtu obce Košeca na rok 2019 a výhľadovo na roky
2020 a 2021
Návrh rozpočtu obce bol zákonne zverejnený, pripomienky doručené neboli.
Uznesenie č. 37/2019
A: Prerokovalo
Návrh rozpočtu obce Košeca a programového rozpočtu a vrátane rozpočtu rozpočtových
organizácii na rok 2019, 2020, 2021
B: Schvaľuje
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Rozpočet obce Košeca a programový rozpočet vrátane rozpočtu rozpočtových organizácii na
rok 2019
C: Berie na vedomie
Rozpočet obce Košeca vrátane programov a rozpočet rozpočtových organizácii na roky
2020, 2021
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7.11 Prerokovanie a schvaľovanie žiadostí organizácií o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce
na rok 2019
Uznesenie č. 38/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. a Všeobecne záväzného nariadenia obce Košeca
číslo 1/2012 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce
A: Prerokovalo Žiadosť Futbalového klubu Košeca o dotáciu na rok 2019 vo výške 15.000,00
EUR.
B: Schvaľuje Dotáciu na rok 2019 pre Futbalový klub Košeca vo výške 15.000,00 EUR.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 39/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. a Všeobecne záväzného nariadenia obce Košeca
číslo 1/2012 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce
A: Prerokovalo Žiadosť Klubu slovenských turistov Košeca o dotáciu na rok 2019 vo výške
1.870,00 EUR.
B: Schvaľuje Dotáciu na rok 2019 pre Klub slovenských turistov Košeca vo výške 1.870,00
EUR.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 40/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. a Všeobecne záväzného nariadenia obce Košeca
číslo 1/2012 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce
A: Prerokovalo Žiadosť ZO Únie žien v Košeci o dotáciu na rok 2019 vo výške 2.620,00 EUR.
B: Schvaľuje Dotáciu na rok 2019 pre ZO Únie žien v Košeci vo výške 2.620,00 EUR.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 41/2019
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Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. a Všeobecne záväzného nariadenia obce Košeca
číslo 1/2012 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce
A: Prerokovalo Žiadosť Združenia záhradkárov Košeca o dotáciu na rok 2019 vo výške 600,00
EUR.
B: Schvaľuje Dotáciu na rok 2019 pre Združenie záhradkárov Košeca vo výške 600,00 EUR.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 42/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. a Všeobecne záväzného nariadenia obce Košeca
číslo 1/2012 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce
A: Prerokovalo Žiadosť ZO SZZP Ilava o dotáciu na rok 2019 vo výške 200,00 EUR.
B: Schvaľuje Dotáciu na rok 2019 pre ZO SZZP Ilava vo výške 200,00 EUR.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 43/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. a Všeobecne záväzného nariadenia obce Košeca
číslo 1/2012 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce
A: Prerokovalo Žiadosť Klubu dôchodcov Košeca o dotáciu na rok 2019 vo výške 1.200,00
EUR.
B: Schvaľuje Dotáciu na rok 2019 pre Klub dôchodcov Košeca vo výške 1.200,00 EUR.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 44/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. a Všeobecne záväzného nariadenia obce Košeca
číslo 1/2012 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce
A: Prerokovalo Žiadosť Slovenského rybárskeho zväzu, Dubnica nad Váhom o dotáciu na rok
2019 vo výške 200,00 EUR.
B: Schvaľuje Dotáciu na rok 2019 pre Slovenský rybársky zväz, Dubnica nad Váhom vo výške
200,00 EUR.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 45/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. a Všeobecne záväzného nariadenia obce Košeca
číslo 1/2012 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce
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A: Prerokovalo Žiadosť Rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ Košeca o dotáciu na rok 2019 vo
výške 900,00 EUR.
B: Schvaľuje Dotáciu na rok 2019 pre Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Košeca vo výške
900,00 EUR.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7.12 Prerokovanie majetkových žiadostí
Predaj pozemku p. Košík, p. Ďuranová
Uznesenie č. 46/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu schvaľuje:
A: Prevod nehnuteľností vo vlastníctve obce Košeca a to pozemku:
- pozemok parc. č. KNC 1099/2 záhrady o výmere 232 m2 , ktorý vznikol oddelením od
pôvodného pozemku parc. č. KNC 1099/2 záhrady o výmere 379 m2 a to na základe GP č.
80/2018, vyhotoveného Ing. Igorom Ďuríkom, Košeca, zo dňa 01.10.2018, nachádzajúci sa
v k.ú. Košeca, zapísaný na LV č. 1, kupujúcemu č. 1 František Košík, Železničná 574/1, 018
64 Košeca 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.
- pozemok parc. č. KNC 1099/6 záhrady o výmere 147 m2 , ktorý vznikol oddelením od
pozemku parc. č. KNC 1099/2 záhrady o výmere 379 m2 a to na základe GP č. 80/2018,
vyhotoveného Ing. Igorom Ďuríkom, Košeca, zo dňa 01.10.2018, nachádzajúci sa v k.ú.
Košeca, zapísaný na LV č. 1, kupujúcemu č. 2 Bc. Janka Ďuranová, Školská 259/33, 018 64
Košeca 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 cena je stanovená vo výške 4,00 €/m2, v celkovej sume 1.516,00 EUR (kupujúci č. 1
zaplatí 928 eur a kupujúci č. 2 zaplatí 588 eur).
Poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti hradia kupujúci.
Zámer previesť nehnuteľnosť bol schválený uznesením č. 12/2019 a bol zverejnený dňa
22.1.2019.
Odôvodnenie osobitného zreteľa Pozemky sú dlhodobo v užívaní žiadateľov a obec nemá
záujem využívať pozemky na verejné účely. Prístup na predmetné pozemky je možný iba cez
súkromné pozemky vo vlastníctve žiadateľov.
B:
Kúpnu zmluvu, ktorej predmetom je prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Košeca a to
pozemku:
- pozemok parc. č. KNC 1099/2 záhrady o výmere 232 m2 , ktorý vznikol oddelením od
pôvodného pozemku parc. č. KNC 1099/2 záhrady o výmere 379 m2 a to na základe
GP č. 80/2018, vyhotoveným Ing. Igorom Ďuríkom, Košeca, zo dňa 01.10.2018,
nachádzajúci sa v k.ú. Košeca, zapísaný na LV č. 1, kupujúcemu č. 1 František Košík,
Železničná 574/1, 018 64 Košeca ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle
ustanovenia § 9a ods. 8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
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-

neskorších predpisov a čl. 6 bod 6) písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom obce Košeca.
pozemok parc. č. KNC 1099/6 záhrady o výmere 147 m2 , ktorý vznikol oddelením od
pozemku parc. č. KNC 1099/2 záhrady o výmere 379 m2 a to na základe GP č.
80/2018, vyhotoveným Ing. Igorom Ďuríkom, Košeca, zo dňa 01.10.2018,
nachádzajúci sa v k.ú. Košeca, zapísaný na LV č. 1, kupujúcemu č. 2 Bc. Janka
Ďuranová, Školská 259/33, 018 64 Košeca 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.

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Zámena pozemkov – p. Hanták
Uznesenie č. 47/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu schvaľuje:
A: Prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Košeca formou zámeny pozemkov
v zmysle čl. 6 bod 7) písm. a) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Košeca
a podľa § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov. Zámena sa týka nasledujúcich pozemkov:
parc. č. KNC 274/19 zastavané plochy o výmere 291 m2 odčlenená z pozemku parc. č. KNC
274/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 268 m2 , nachádzajúca sa v k.ú. Košeca,
zapísaná na LV č. 1, vo vlastníctve obce Košeca,
za pozemok parc. č. KNC 276/5 zastavané plochy o výmere 291 m2 odčlenený z pozemku
parc. č. KNC 276/2 zastavané plochy o výmere 561 m2, nachádzajúci sa v k.ú. Košeca,
zapísaný na LV č. 425 vo vlastníctve p. Ivana Hantáka a manželky Márie Hantákovej, v podiele
1/1, Pri tehelni 140/32, Košeca.
Pozemky vznikli odčlenením od pozemkov parc. č. KNC 274/2 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 16 268 m2,v k.ú. Košeca, zapísaného na LV č.1 a parc. č. KNC 276/2 zastavané
plochy o výmere 561 m2, v k.ú. Košeca, zapísaného na LV č. 425 na základe geometrického
plánu č. 18/2019, zo dňa 15.2.2019 vyhotoveného spoločnosťou Beveling s.r.o. Pruské 466.
Zámena sa uskutočňuje bez vzájomného finančného vyrovnania, nakoľko sa zamieňajú
pozemky rovnakej výmery v rovnakej lokalite.
Zámer previesť nehnuteľnosť bol schválený uznesením č. 13/2019 a bol zverejnený dňa
22.1.2019.
Zdôvodnenie osobitného zreteľa:
Zámenou pozemkov sa zachová verejný prejazd motorovými vozidlami na ul. Pri tehelni z
jednej strany (od ulice Sadovej) na druhú stranu (ulicu Športovcov). Na zamenenom
pozemku obec plánuje vybudovať miestnu komunikáciu.
B: Zámennú zmluvu, ktorej predmetom je zámena nehnuteľností vo vlastníctve Obce
Košeca, a to pozemok parc. č. KNC 274/19 zastavané plochy o výmere 291 m2 odčlenený
z pozemku parc. č. KNC 274/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 268 m2 za
nehnuteľnosť vo vlastníctve p. Ivana Hantáka a manželky Márie Hantákovej v podiele 1/1,
Pri tehelni 140/32, Košeca a to pozemok parc. č. KNC 276/5 zastavané plochy o výmere 291
m2 odčlenený z pozemku parc. č. KNC 276/2 zastavané plochy o výmere 561 m2. Zamieňané
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nehnuteľnosti sa nachádzajú v k.ú. Košeca a sú zapísané na Okresnom úrade Ilava,
Katastrálny odbor na LV č. 1 a LV č. 425.
Za: 8
Proti: 1 (Robert Jurena)
Zdržal sa: 0
8/ Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov
Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rady školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Základnej školy s materskou školou obce Košeca.
Predkladá: PaedDr. Miroslava Švehlová, zástupkyňa starostu obce
Uznesenie č. 48/2019
Obecné zastupiteľstvo v obci Košeca:
A) odvoláva v zmysle § 25 odst. 12 písmeno h) zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov p. Katarínu Turzovú
ako zástupcu zriaďovateľa v rade školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce: Základná škola
s materskou školou Košeca.
B) schvaľuje v zmysle § 25 zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov p. Radovana Kolembusa ako zástupcu
zriaďovateľa v rade školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce: Základná škola s materskou
školou Košeca.
C) berie na vedomie pokračovanie PaedDr. Miroslavy Švehlovej ako zástupcu zriaďovateľa v
rade školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce: Základná škola s materskou školou Košeca.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (Radovan Kolembus)
Plat starostu
Predkladá: PaedDr. Miroslava Švehlová, zástupkyňa starostu obce:
Uznesenie č. 49/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Košeca na základe paragrafu 11 ods. 4 písm. i/ Zákona
o obecnom zriadení a paragrafu 4 ods. 2, 2. veta zák. č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z. n. p. schvaľuje zvýšenie
minimálneho platu starostu o 50 %
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
9/ Rôzne – dôležité údaje a informácie starostu a účastníkov rokovania
Miroslav Vančík – návrh do Komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia
Uznesenie č. 50/2019
Obecné zastupiteľstvo v Košeci
A) prerokovalo návrh na členov Komisie výstavby, územného plánovania a životného
prostredia
Ing. Peter Rafaj
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Peter Palček
Ing. Ľubor Laurenčík
B) volí členov Komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia
Ing. Peter Rafaj
Peter Palček
Ing. Ľubor Laurenčík
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
10/ Interpelácia poslancov – diskusia
11/ Ukončenie zasadnutia
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Mgr. Radomír Brtáň, ktorý
poďakoval prítomným za účasť. (20:45 hod.)
Starosta obce: Mgr. Radomír Brtáň

Overovatelia:

__________________________
Mgr. Božena Gábelová

________________________
Miroslav Vančík

V Košeci, ..............
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