ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 15. marca 2017
v zasadačke Obecného úradu v Košeci
Prítomní
Mgr. Radomír Brtáň, starosta obce

Mgr. Miroslava Švehlová, poslankyňa

Ing. Jozef Ďurech, poslanec

Mária Kalamenová, poslankyňa

Ing. Janka Kantoríková, poslankyňa

Radovan Kolembus, poslanec

Dárius Kutej, poslanec

Pavol Ostrovský, poslanec

Katarína Turzová, poslankyňa

Mgr. Zuzana Dianová, prednostka

Neprítomní
Mgr. Dana Bajzíková

Alena Dobrodejová, HK

Hostia
Viď prezenčná listina
ROKOVANIE
1/ Otvorenie
Otvorenie dnešného plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva vykonal starosta obce
Mgr. Radomír Brtáň a privítal hostí. Konštatoval, že z celkového počtu 9 poslancov sú
prítomní 8 poslanci a preto uznal dnešné zasadnutie OZ za uznášaniaschopné. Zasadnutia OZ
sa nezúčastnila a vopred sa ospravedlnila Mgr. Dana Bajzíková.
2/ Schválenie programu rokovania
Starosta sa spýtal poslancov, či sú z ich stany pripomienky k programu, ktorý bol uvedený na
pozvánke. Ing. Kantoríková navrhla presunúť hlavné body rokovania 7.4 Vyhodnotenie
pripomienok k návrhu rozpočtu na rok 2017 a výhľadové roky 2018 a 2019 a k návrhu
programového rozpočtu na rok 2017 a výhľadové roky 2018 a 2019 ako bod 7.1 a bod 7.5
Návrh rozpočtu na rok 2017 a výhľadové roky 2018 a 2019 a Návrh programového rozpočtu
na rok 2017 a výhľadové roky 2018 a 2019 ako bod 7.2.
Uznesenie č. 20/2017
OZ k o n š t a t u j e, že :
Zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu na pozvánke s presunom hlavných bodov
rokovania 7.4 Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu na rok 2017 a výhľadové roky
2018 a 2019 a k návrhu programového rozpočtu na rok 2017 a výhľadové roky 2018 a 2019
ako bod 7.1 a bod 7.5 Návrh rozpočtu na rok 2017 a výhľadové roky 2018 a 2019 a Návrh
programového rozpočtu na rok 2017 a výhľadové roky 2018 a 2019 ako bod 7.2, čím sa
zmení číslovanie ostatných bodov.
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Za: 8
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:
Predseda – Radovan Kolembus
Člen – Katarína Turzová
Člen – Ing. Janka Kantoríková
Uznesenie č. 21/2017
OZ v o l í:
Predseda – Radovan Kolembus
Člen – Katarína Turzová
Člen – Ing. Janka Kantoríková
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Za overovateľov zápisnice boli určení:
1/ Mgr. Miroslava Švehlová
2/ Dárius Kutej
Písaním zápisnice poveril: Bc. Emíliu Laskovičovú
4/ Kontrola plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení zodpovednými
pracovníkmi
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ vykonal starosta obce:
Starosta postupne prešiel všetky uznesenia, ktoré boli schválené na predchádzajúcom
zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 27.02.2017.
Uznesenie č. 22/2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
5/ Názory občanov
Starosta odovzdal slovo prítomným hosťom.
p. Jakuš chcel vedieť, či sa obec bude snažiť ďalej pokračovať v ceste digitalizácie
a elektronizácie a či sa nezamýšľa nad pasportizáciou cintorína v rámci digitalizácie.
Starosta odpovedal, že sme vstúpili do rokovania s niekoľkými spoločnosťami, ktoré
poskytujú tieto služby, dokonca aj tento týždeň v piatok má dohodnuté stretnutie. Uvidíme,
akým spôsobom sa nám podarí dať dohromady nejaké ponuky, aby sme sa im potom
venovali a vybrali pre nás z toho tú najvhodnejšiu. Poskytovateľov je už relatívne dosť, každý
poskytuje kvázi to isté, ale je to zaobalené do ďalších vecí, každý je v inom systéme. S touto
myšlienkou sa už zaoberáme dlhšie a my čísla hrobov máme. Máme spracovanú aj našu
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internú pasportizáciu hrobových miest, je to robené v rámci našich možností, ale zatiaľ nám
to postačovalo, aj keď je to dosť zložité, keď človek potrebuje vyhľadávať. Ten
informatizačný systém dokáže urobiť veľa vecí úplne automatizovanie, aj čo sa týka zmlúv aj
čo sa týka ďalších vecí.
p. Jakuš sa ďalej spýtal ohľadom petičného práva, už to tu niekoľkokrát spomínal, či by sa to
nedalo nejako urobiť, že by bola vytvorená sekcia petície na zverejňovanie na webovom
sídle, aby mali ľudia prehľad o tom, ako sa tá petícia vybavuje a vôbec prehľad o všetkých
petíciách, ktoré boli.
Starosta odpovedal, že to bude zapísané v zápisnici. Zatiaľ nám to tam chýba a v skorej dobe
určite urobíme nápravu. Zároveň poďakoval za pripomienku.
Do tohto bodu sa už nezapojil nikto z prítomných občanov, preto sa rokovanie posunulo
k ďalším bodom.
6/ Správa hlavného kontrolóra v súlade s § 18f zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
v znení neskorších predpisov
Hlavná kontrolórka obce p. Alena Dobrodejová poverila prednostku OcÚ Mgr. Dianovú, aby
z dôvodu jej neprítomnosti predložila Správu hlavného kontrolóra č. 01/2017 z výkonu
kontroly – Kontrola vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu obce Košeca za rok 2016.
Uznesenie č. 23/2017
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Správu hlavného kontrolóra č. 01/2017 z výkonu kontroly – Kontrola vyúčtovania dotácií
poskytnutých z rozpočtu obce Košeca za rok 2016.
B: Berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra č. 01/2017 z výkonu kontroly – Kontrola vyúčtovania dotácií
poskytnutých z rozpočtu obce Košeca za rok 2016.
7/ Hlavné body rokovania
7.1 Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu na rok 2017 a výhľadové roky 2018
a 2019 a k návrhu programového rozpočtu na rok 2017 a výhľadové roky 2018 a 2019
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu na rok 2017 a výhľadové roky 2018 a 2019
a k návrhu programového rozpočtu na rok 2017 a výhľadové roky 2018 a 2019 v krátkosti
zhrnula prítomným prednostka OcÚ Mgr. Dianová.
Vyhodnotenie pripomienok bolo poslancom zaslané i v príprave na OZ a je v písomnej
podobe prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 24/2017
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu obce Košeca na rok 2017 a výhľadové roky
2018-2019.
B: Berie na vedomie
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu obce Košeca na rok 2017 a výhľadové roky
2018-2019.
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Ing. Ďurech sa vyjadril, že tie pripomienky si prešiel a v podstate s nimi nesúhlasí a takže ich
ani neberie na vedomie. Predložili nejaký návrh, teraz sa chce spýtať, predložený návrh, tie
zmeny rozpočtu sú ako neakceptovateľné?
Mgr. Dianová odpovedala, že zákon o obecnom zriadení hovorí, že ako navrhovateľ rozpočtu
a ako orgán, ktorý je zodpovedný za zákonnú prípravu rozpočtu, vyhodnotíme pripomienky.
Tie, ktoré sme teda uznali, že sú akceptovateľné, tak sme takto upravil návrh rozpočtu.
Samozrejme to vám nebráni, aby ste si predložili vlastný návrh a ho schválili. My
predkladáme ten, za ktorý zodpovedáme.
Ing. Kantoríková zaregovala, že ten s tými akceptovanými úhradami.
Mgr. Dianová odpovedala áno s tými, ktoré teraz predložila, čiže znížené bežné výdavky
o 17.450 eur. To nebráni tomu, aby ste si predložili vlastný návrh.
Ing. Ďurech sa vyjadril, že nemyslí vlastný návrh rozpočtu, ale pripomienky.
Starosta odpovedal, že sme ich vyhodnotili.
Ing. Kantoríková zareagovala, že to je v poriadku, že ste ich vyhodnotili, ale my nesúhlasíme
s tým vyhodnotením.
Ing. Ďurech sa vyjadril, že návrh rozpočtu sa dá pripomienkovať priamo na zastupiteľstve.
Mgr. Dianová odpovedala áno, vyhodnotila pripomienky, to jej prikazuje zákon a na základe
toho teda predkladáme upravený návrh rozpočtu, toho vyveseného, pretože zákon nám už
neprikazuje, aby sme vyvesili nový návrh rozpočtu.
Ing. Kantoríková sa vyjadrila, že v podstate chcú dať hlasovať aj o tých pripomienkach, ktoré
zaslali. Poslala ich aj Milke, v podstate tie pripomienky sa absolútne nezmenili v porovnaní
s tým, čo poslali, máte to zaslané, ak bude treba môže poslať aj excelovský súbor.
Ing. Kantoríková prečítala návrh uznesenia o pozmeňujúcich návrhoch poslancov k návrhu
rozpočtu, keďže do diskusie sa nikto z poslancov neprihlásil dal o tomto návrhu uznesenia
starosta hlasovať:
Uznesenie č. 25/2017
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a
A: Schvaľuje
Pozmeňujúce návrhy poslancov k návrhu rozpočtu Obce Košeca na rok 2017.
Ide o tie isté návrhy, ktoré poslanci zaslali dňa 17.01.2017 pred rokovaním OZ dňa
19.01.2017 prednostke obce Košeca a ku ktorému OcÚ spracoval stanovisko a to zaslal
poslancom dňa 27.02.2017.
Uvedené návrhy sú neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia a zápisnice zo zasadnutia OZ
dňa 15.03.2017.
B: Upozorňuje
Návrh rozpočtu obce Košeca na rok 2017, kedy je ho možné schváliť, je prvý krát predložený
na rokovanie OZ až dňa 15.03.2017 v hlavných bodoch rokovania, nakoľko dňa 19.01.2017
bol stiahnutý z programu rokovania OZ starostom obce a ostatnými predkladateľmi
rozpočtu.
C: Schvaľuje
týmito pozmeňujúci návrhmi nasledovné kapitálové výdavky v rozpočte obce Košeca na rok
2017, ktoré pre tieto vymenované položky schvaľuje ako maximálne:
1. Realizácia nových stavieb - ulica za Parkom Nozdrovice – 120.000 eur s DPH
2. Realizácia nových stavieb - chodník Zliechovská ulica – 50.000 eur s DPH
3. Realizácia nových stavieb - most pri ŠA – 70.000 eur s DPH
4. Rekonštrukcia a modernizácia - ulica Železničná – 220.000 eur s DPH
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D: Oznamuje
Občanom obce, že v predložených a schvaľovaných návrhoch nie sú aktuálne vyčlenené
prostriedky na niektoré zámery ako:
1. kamerový systém (neboli predložené žiadne konkrétne návrhy, riešenia, cenové
ponuky a pod., do zadania, k pripomienkovaniu a vyhodnoteniu nebola zapojená
komisia bezpečnosti...)
2. územný plán (starosta obce podpísal zmluvu o obstaraní územného pánu, ktorá je
pre obec nevýhodná a zaväzuje obec realizovať plnenia z nej aj keď by sme nedostali
dotáciu z ministerstva dopravy, navyše vyhlásil obstarávanie bez splnenia
Uznesenia č. 14/2017 /o predložení 3 cenových ponúk na dokončenie UP/, vybral
víťaznú firmu a podpísal zmluvu napriek tomu, že v rozpočte neboli dostatočné
prostriedky)
3. vykurovanie požiarnej zbrojnice (pri realizácií prístavby PZ starosta obce prečerpal
schválený rozpočet /45 000 Eur/ na realizáciu prístavby, prekročenie o cca 8.500
Eur)
4. na všetky pre obec potrebné investície je OZ pripravené uvoľňovať dostupné
finančné prostriedky, pokiaľ budú projekty predkladané a realizované
transparentne.
Za: 5 (Ing. Ďurech, Ing. Kantoríková, p. Kutej, p. Ostrovský, p. Turzová)
Proti: 3 (p. Kalamenová, p. Kolembus, Mgr. Švehlová)
Zdržal sa: 0
7.2 Návrh rozpočtu na rok 2017 a výhľadové roky 2018 a 2019 a Návrh programového
rozpočtu na rok 2017 a výhľadové roky 2018 a 2019
K návrhu rozpočtu a návrhu programového rozpočtu obce Košeca na rok 2017 a výhľadovo
na roky 2018 a 2019 už neprebehla žiadna diskusia, následne predložila prednostka OcÚ
Mgr. Dianová návrh uznesenia, o ktorom dal starosta hlasovať:
Uznesenie č. 26/2017
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Návrh rozpočtu obce Košeca a rozpočtových organizácii obce na rok 2017 a výhľadové roky
2018 a 2019 vrátane programov so zapracovanými zmenami, ktorým navrhovateľ rozpočtu
vyhovel v rámci Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu obce Košeca na rok 2017
a výhľadové roky 2018-2019.
B: Schvaľuje
Rozpočet obce Košeca a rozpočtových organizácii obce na rok 2017 vrátane programov so
zapracovanými zmenami, ktorým navrhovateľ rozpočtu vyhovel v rámci Vyhodnotenie
pripomienok k návrhu rozpočtu obce Košeca na rok 2017 a výhľadové roky 2018-2019.
Rozpočet obce Košeca a rozpočtových organizácií obce na rok 2017 a vyhodnotenie
pripomienok k návrhu rozpočtu obce Košeca na rok 2017 tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto
uznesenia.
Rozpočet obce Košeca a rozpočtových organizácií obce na výhľadové roky 2018 a 2019
vrátane programov.
Za: 3 (p. Kalamenová, p. Kolembus, Mgr. Švehlová)
Proti: 5 (Ing. Ďurech, Ing. Kantoríková, p. Kutej, p. Ostrovský, p. Turzová)
Zdržal sa: 0
Uznesenie nebolo schválené.
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Návrh uznesenia poslancov OZ Ing. Ďurecha, Ing. Kantoríkovej, p. Kuteja, p. Ostrovského a p.
Turzovej k návrhu rozpočtu a návrhu programového rozpočtu obce Košeca na rok 2017
a výhľadové roky 2018 a 2019 predložila Ing. Kantoríková, ku ktorému už neprebehla žiadna
diskusia a následne dal o tomto návrhu starosta hlasovať:
Uznesenie č. 27/2017
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Upravený návrh rozpočtu obce Košeca a rozpočtových organizácii obce na rok 2017
a výhľadové roky 2018 a 2019 vrátane programov so zmenami schválenými v uznesení č.
25/2017 predložených poslancami OZ Košeca.
B: Schvaľuje
Upravený rozpočet obce Košeca a rozpočtových organizácii obce na rok 2017 a výhľadové
roky 2018 a 2019 vrátane programov so zmenami schválenými v uznesení č. 25/2017
predložených poslancami OZ Košeca.
Rozpočet obce Košeca a rozpočtových organizácií obce na výhľadové roky 2018 a 2019
vrátane programov.
Za: 5 (Ing. Ďurech, Ing. Kantoríková, p. Kutej, p. Ostrovský, p. Turzová)
Proti: 3 (p. Kalamenová, p. Kolembus, Mgr. Švehlová)
Zdržal sa: 0
7.3 Informácia starostu obce o možnostiach získania nenávratných finančných príspevkov
pre obec v aktuálne vyhlásených výzvach (dotácie, granty, ...)
Starosta obce Mgr. Brtáň informoval prítomných o možnostiach získania nenávratných
finančných príspevkov pre obec v aktuálne vyhlásených výzvach, napr. výzva na znižovanie
energetickej náročnosti verejných budov, preventívne opatrenia na ochranu pred
povodnňami, výzva zameraná na nakladanie s komunálnym odpadom a nelegálne skládky,
podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry, do ktorej sa chce určite zapojiť.
Informácia bola poslancom zaslaná i v príprave na OZ a v písomnej forme je prílohou
zápisnice.
Uznesenie č. 28/2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie prípravu a následné predloženie žiadosti o finančný
príspevok v rámci projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry.
7.4 Informácia starostu obce o podaných žiadostiach na získanie dotácií a ich aktuálny stav
Starosta obce Mgr. Brtáň o podaných žiadostiach na získanie dotácií ako aj o výsledkoch.
Informácia bola zaslaná poslancom i v príprave na OZ a v písomnej forme je prílohou
zápisnice.
7.5 Informácia starostu obce o rozpracovaných investičných aktivitách obce a ich aktuálny
stav
Starosta obce Mgr. Brtáň ďalej informoval prítomných o rozpracovaných investičných
aktivitách obce. Obec Košeca v súčasnosti pripravuje všetky potrebné povolenia a
dokumenty k investíciám: Košeca – Nozdrovice, cesta na Ulici Za parkom, stavebné úpravy;
Novostavba mosta a priľahlej komunikácie v obci Košeca (ulica Športovcov pri ŠA). Práce
bude možné začať v závislosti od počasia koncom marca/resp. začiatkom apríla 2017.
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Hotový je projekt k investícii na Železničnej ulici – pripravuje sa začatie verejného
obstarávania na dodávateľa predmetnej stavby.
Informácia bola poslancom zaslaná i v príprave na OZ a v písomnej forme je prílohou
zápisnice.
Uznesenie č. 29/2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
a) informáciu starostu obce o možnostiach získania nenávratných finančných príspevkov
pre obec v aktuálne vyhlásených výzvach (dotácie, granty, ...),
b) informáciu starostu obce o podaných žiadostiach na získanie dotácií a ich aktuálny
stav,
c) informáciu starostu obce o rozpracovaných investičných aktivitách obce a ich aktuálny
stav.
7.6 Vyhodnotenie rozpočtu obce za rok 2016
S vyhodnotením rozpočtu obce vrátane programov oboznámila prítomných prednostka OcÚ
Mgr. Zuzana Dianová. Poslanci prediskutovali a vzali vyhodnotenie na vedomie.
Uznesenie č. 30/2017
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Vyhodnotenie rozpočtu obce vrátane programov k 31.12.2016 a hodnotiacu správu
programového rozpočtu k 31.12.2016.
B: Berie na vedomie
Vyhodnotenie rozpočtu obce vrátane programov k 31.12.2016 a hodnotiacu správu
programového rozpočtu k 31.12.2016.
7.7 Žiadosti týkajúce sa nakladania s majetkom obce
Žiadosti týkajúce sa nakladania s majetkom obce predložil starosta obce Mgr. Radomír Brtáň.
Žiadosť p. Jaroslava Zemanoviča, Dolný majer 724/1, Košeca na odkúpenie pozemku, zo dňa
1.10.2015, zaevidovaná pod číslom 1691/2015
V rámci diskusie určili poslanci kúpnu cenu na 20,00 Eur/m2 a prednostka OcÚ predložila
návrh na odôvodnenie osobitného zreteľa, s ktorým poslanci súhlasili. Následne bolo prijaté
uznesenie:
Uznesenie č. 31/2017
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Spôsob a zámer prevodu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) a §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 na základe na základe uznesenia č. 235/2015, zo dňa
5.10.2015, uznesenia č. 60/2016, zo dňa 5.5.2016 a uznesenia č. 8/2017, zo dňa 19.1.2017.
B: Schvaľuje
Spôsob prevodu v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Košeca a to:
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Pozemok KNC 1283/1 záhrada o výmere 436 m2, odčleneného GP č. 71/2016,
vyhotoveným Ing. Gabrielom Vankom ml., Ilava, zo dňa 20.06.2016, overený
Okresným úradom Ilava, katastrálny odbor, pod číslom 399/2016 z pozemku parc. č.
KNC 1283/1 záhrada o výmere 732 m2
nachádzajúci sa v k.ú. Košeca, zapísaný na LV č. 1, kupujúcemu Jaroslav Zemanovič, Dolný
Majer 724/1, 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 20,00/m2.
Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Košeca ako prípad hodný osobitného zreteľa
bude zverejnený najmenej na 15 dní pred schvaľovaním zmluvy o kúpnej zmluve na úradnej
tabuli obce a na internetovej stránke obce.
Odôvodnenie osobitného zreteľa: Obec pozemok desiatky rokov nevyužíva, slúži ako
záhrada, o ktorú sa celé obdobie stará žiadateľ p. Zemanovič a platí za nehnuteľnosť daň
z nehnuteľnosti. Predmetný pozemok priamo susedí s pozemkom žiadateľa.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
-

Žiadosť od spoločnosti SLOVLAK Košeca, a.s., Továrenská 545/9, Košeca o zámenu parcely, zo
dňa 1.2.2017, zaevidovaná pod číslom 275/2017
V rámci diskusie starosta a poslanci prešli pozemky vo vlastníctve obce a žiadateľa. Zároveň
starosta uviedol, že bude potrebné dať vypracovať znalecký posudok a geometrický plán na
náklady žiadateľa, s týmto návrhom poslanci súhlasili a prijali uznesenie:
Uznesenie č. 32/2017
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo
A: Prerokovalo
Žiadosť od spoločnosti SLOVLAK Košeca, a.s., Továrenská 545/9, Košeca o zámenu parcely č.
KNC 866/3 za parcelu č. KNC 873, zo dňa 1.2.2017, zaevidovaná pod číslom 275/2017.
B: Schvaľuje
Prípravu geometrického plánu a znaleckého posudku na pozemky uvedené v žiadosti za
účelom zámeny pozemkov, ktorých financovanie bude znášať žiadateľ SLOVLAK Košeca, a.s.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Žiadosť p. Petra Pišša o prenájom pozemku (medzi bytovkou s. č. 316 a Domom služieb), zo
dňa 1.3.2017, zaevidovaná pod číslom 475/2017
V rámci diskusie sa vyjadril p. Kutej, že nesúhlasí s prenájmom predmetného pozemku,
nakoľko tento priestor si predstavuje využiť ako obecné trhovisko. K tomuto vyjadreniu sa
priklonili aj ostatní poslanci. Následne poslanci prijali uznesenie:
Uznesenie č. 33/2017
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Žiadosť p. Petra Pišša o prenájom pozemku parc. č. KNC 683/1 (medzi bytovkou s. č. 316
a Domom služieb) za účelom umiestnenia malého drevo domčeka, ktorý by slúžil ako mini
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predajňa: papiernictvo, kopírovanie, domáce potreby, zo dňa 1.3.2017, zaevidovaná pod č.
475/2017.
B: Neschvaľuje
prenájom pozemku parc. č. KNC 683/1 za účelom umiestnenia malého drevo domčeka
v zmysle žiadosti p. Petra Pišša.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Cenové ponuky na demoláciu tehlového komína
Prednostka OcÚ Mgr. Dianová informovala, že boli predložené dve cenové ponuky na
demoláciu tehlového komína, kde už bolo v minulosti odsúhlasené uznesenie. Oslovili sme tri
firmy, dali sme si vypracovať cenové ponuky.
Prvá ponuka prišla od firmy MATRIX Slovakia, s.r.o., so sídlom Letecká 35/2052, 052 01
Spišská Nová Ves, ktorá ponúkla za likvidáciu komína sumu 5.000,00 EUR, spôsob odstrelom.
Druhá ponuka prišla od ERPOS, spol. s r.o., so sídlom Vysokoškolákov 4, 01 08 Žilina vo výške
14.584,60 EUR bez DPH, spôsob postupného rozoberania. Tretia spoločnosť, ktorú sme
oslovili doposiaľ neposlala žiadnu ponuku.
V rámci diskusie sa poslanci pýtali na prvú ponuku, či je to cena s DPH. Starosta opätovne
osloví túto spoločnosť o upresnenie informácie, či cena v predloženej ponuke bola koncová,
alebo bude ešte dopočítaná DPH.
p. Ostrovský sa vyjadril, že to je výhodná ponuka, ja keby si to nezobrali za tých päťtisíc, ten
materiál by sme možno mohli pošrotovať na makadam, lebo máme dosť takých ciest, že by
sme sa vedeli nejako dohodnúť, že by sa to použilo, je to dobrý materiál, nie je nebezpečný,
netreba sa báť.
Ing. Kantoríková sa spýtala, či nejaké tie zabezpečovacie práce ešte nenavýšia tú cenu.
Starosta odpovedal, že napísali, že to je kompletné.
Mgr. Dianová z tejto ponuky prečítala, že cena obsahuje vybavenie potrebných povolení,
vypracovanie potrebnej dokumentácie, vrtné práce, dodávku výbušnín, výkon odstrelu
a naloženie, odvoz a uloženie odpadu.
p. Kutej si myslí, že tá suma je úplne ideálna na to, čo sme pôvodne plánovali. Asi by bolo
vhodné nejakým spôsobom to dať a osloviť tú firmu. Zdá sa mu, že peniaze na to sú tam.
Konkrétnu ponuku by chceli poslanci schvaľovať až na ďalšom zasadnutí OZ po zistení, či už
je tá cena konečná, či sa nebude ešte nejakým spôsobom navyšovať. Na dnešnom zasadnutí
poslanci zobrali uznesením predložené cenové ponuky na vedomie.
Uznesenie č. 34/2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie predložené cenové ponuky na demoláciu tehlového
komína.
7.8 Informácia o inventarizácii za rok 2016
Prednostka OcÚ Mgr. Zuzana Dianová ako predseda ústrednej inventarizačnej komisie
predniesla správu Ústrednej inventarizačnej komisie. Táto bola poslancom zaslaná
i v príprave na OZ. Správa je v písomnej forme prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 35/2017
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu berie na vedomie Správu
Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu
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majetku a záväzkov k 31. 12. 2016.
7.9 Návrh dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2016 o komunálnych
odpadoch
Návrh dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2016 o komunálnych odpadoch
predložila prednostka OcÚ Mgr. Zuzana Dianová. Ten bol poslancom zaslaný i v príprave na
OZ a je v písomnej forme spolu s dôvodovou správou prílohou zápisnice.
V rámci tohto bodu prebehla diskusia poslancov so starostom ako aj so špecialistom na
odpadové hospodárstvo p. Kurincom, ktorý zároveň zodpovedal otázky k tejto téme. Poslanci
následne prijali uznesenie:
Uznesenie č. 36/2017
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2016 o komunálnych odpadoch.
B: Schvaľuje
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2016 o komunálnych odpadoch.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7.10 TOZ „Dni zvýšenej pracovnej aktivity“
S technicko-organizačným zabezpečením „Dni zvýšenej pracovnej aktivity“ oboznámila
prítomných zástupkyňa starostu Mgr. Miroslava Švehlová. Poslanci TOZ vzali na vedomie a v
písomnej forme je prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 37/2017
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Vyhodnotenie „Dní zvýšenej pracovnej aktivity“.
B: Berie na vedomie
Vyhodnotenie „Dní zvýšenej pracovnej aktivity“.
8/ Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov
Návrhy uznesení poslancov OZ Ing. Ďurecha, Ing. Kantoríkovej, p. Kuteja, p. Ostrovského a p.
Turzovej
Uznesenie č. 38/2017
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a odporúča prednostke obce Košeca, zamestnancom
OcÚ a starostovi obce Košeca vypracovať návrh a plán riešenia telefonickej komunikácie na
Obecnom úrade v Košeci medzi jednotlivými oddeleniami a zamestnancami.
Ide o modernizáciu telefónnej ústredne, jej príslušenstva a ostatných komponentov. Cieľom
je zvýšiť efektivitu a komfort práce pre zamestnancov obce a skvalitniť služby pre občanov.
Návrh by mal obsahovať minimálne:
1. Popis riešenia
2. Zoznam nových komponentov
3. Cenové ponuky – min. 3
4. Možnosti financovania
Zodpovedná: Prednostka Ocú Košeca
10

Termín predloženia podkladov a cenových ponúk do: 31.05.2017
Za: 5 (Ing. Ďurech, Ing. Kantoríková, p. Kutej, p. Ostrovský, p. Turzová)
Proti: 0
Zdržal sa: 3 (p. Kalamenová, p. Kolembus, Mgr. Švehlová)
Uznesenie č. 39/2017
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a odporúča prednostke obce Košeca a zamestnancom
OcÚ informovať o dotáciách a grantoch o ktoré by sa obec Košeca mohla uchádzať
nasledovným spôsobom:
1. Čo ponúka vyhlásená aktuálna výzva - čo je jej obsahom
2. Link na výzvu
3. Možnosti využitia pre Košecu /organizácie/, združenia - návrhy alternatívnych
riešení
4. Či obec /organizácia/, združenie (pôsobiace v obci) je oprávneným žiadateľom
5. Všetky relevantné termíny
6. Podmienky k podaniu žiadosti
7. 3 cenové ponuky
8. Predpokladaná spoluúčasť obce a návrh z čoho ju budeme financovať
Zodpovedná: Prednostka Ocú Košeca
Termín predloženia podkladov do: priebežne podľa aktuálnych výziev
Za: 5 (Ing. Ďurech, Ing. Kantoríková, p. Kutej, p. Ostrovský, p. Turzová)
Proti: 0
Zdržal sa: 3 (p. Kalamenová, p. Kolembus, Mgr. Švehlová)
Uznesenie č. 40/2017
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 27.02.2017 a 15.03.2017 prerokovalo a
konštatuje výtku voči spôsobu práce starostu obce Košeca R. Brtáňa a Obecného úradu
v Košeci za nekvalitnú a neúplnú prípravu podkladov k podaniu žiadosti o dotáciu na
spracovanie územného plánu obce Košeca, ktoré zaslali poslancom dňa 22.02.2017.
V podkladoch nebol najdôležitejší dokument – návrh zmluvy:
Zmluva_o_dielo_uzemnoplanovacia_dokumentacia_Atelier_Olympia
Ďalej podklady neobsahovali informáciu o stave žiadosti a podkladoch k žiadosti, o finálnej
cene za celý územný plán.
Za: 5 (Ing. Ďurech, Ing. Kantoríková, p. Kutej, p. Ostrovský, p. Turzová)
Proti: 2 (p. Kalamenová, Mgr. Švehlová)
Zdržal sa: 1 (p. Kolembus)
Diskusia
Ing. Kantoríková navrhla, aby sa vrátili k debate o zatepľovaní a obrátila sa na p.
Ostrovského, ktorý sa vyjadril, že starosta už nejaké návrhy, podklady dal. Opýtal sa ho, čo by
mohli odsúhlasiť, aby dal nejaký návrh.
Starosta odpovedal, že predsa schválili uznesenie, na čo Ing. Kantoríková zareagovala, že to
bolo všeobecne.
Ing. Ďurech sa vyjadril, že niekedy nestačí poslať link, pretože nemajú relevantné informácie.
Napr. teraz ohľadne toho zateplenia ste povedali, že bude treba spraviť energetický audit,
ale zdá sa mu, že už bol robený audit na dve budovy minimálne. A toto by bolo vhodné ako
príklad. Pokiaľ je nejaká výzva, tak by bolo dobré, ak by tam bolo k tomu dodané: už máme
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spravené toto, máme spravenú takúto štúdiu, takýto projekt atď., pretože celé to
preštudovať a potom zistiť, že tam treba tri štyri činnosti ďalej spraviť a my nevieme, ktoré
sú už vykonané, potom sa o tom veľmi ťažko rozhoduje, čo sa má odsúhlasiť alebo čo sa má
dorábať.
Starosta odpovedal, že rozumie. Čo sa týka týchto podkladov z tých dvoch rokov dozadu, bol
to cca r. 2014-2015, tie energetické audity sú už nepoužiteľné pre túto výzvu, preto ich ani
neuvádzal, že ich máme spracované, pretože ich bude treba spracovať nanovo. Máme teda
nulovú štartovaciu čiaru pri týchto veciach a jednoducho každá výzva je špecifická, tie dva
roky dozadu sa robili tie energetické audity kvôli tomu, že sme chceli, nakoniec sa teda
nepodávalo nič, ale teraz tá výzva obsahuje nejaké prvky, ktoré musíme naplniť.
Všetko je v tých výzvach, ktoré dostávate, aj tie odkazy, nič iné nezostáva, iba si to
preštudovať, stretnúť sa na komisiách. Komisie máte tvorené z radov odborníkov a tie
komisie aj v spolupráci s obecným úradom, veľmi rád na tú komisiu príde, pripravia podklady
pre vás, pre rozhodovanie, ktoré už bude jednoduché o dvihnutí ruky a všetko to budete mať
vopred predpripravené.
Ing. Ďurech sa vyjadril, že debatu v takomto duchu sme tu už mali v minulosti. Podľa neho by
z obecného úradu mali poslať aspoň nejaké komentáre, podklady, ktoré sa týkajú tých
žiadostí. Poslať len link a čakať, že to spravia komisie a poslanci je také alibistické.
p. Ostrovský zareagoval, že k tomu by na komisiu potreboval, aby tu už padol alebo sa
schválil nejaký návrh, že dajme to spracovať tomu a tomu. Napadlo ho, aby sa oslovila firma,
ktorá to robila aj predtým, aj uznesením, nech to obnovia podľa nových noriem a nech dajú
aj cenu.
Starosta odpovedal, že sa na to treba dívať aj z tohto pohľadu, už to spomínal, ak budeme
chystať výzvu, je veľmi nevyhnutné, aby tvorca energetických auditov intenzívne pracoval
a spolupracoval s projekčnou kanceláriou, ktorá bude navrhovať to riešenie, o ktoré budeme
žiadať. Preto chce, aby sa stretli a aby sme povedali, ideme na obecný úrad žiadať na
zateplenie. Energetický audit nám odhalí, že bude treba urobiť napr. nové vykurovanie alebo
rekuperáciu alebo bude treba urobiť zateplenie strechy atď. a na základe toho my môžeme
pripraviť žiadosť. Ale my nemôžeme a to sa ani nedá, dať vám v príprave nejaké veci, všetky
veci obsahuje konkrétne tá výzva - do čoho obec môže ísť, akým spôsobom sa dá zapojiť, aké
sú spolufinancovania zo strany obce a už je na samospráve ako sa dohodne, do ktorého
pôjde projektu a čo tam bude chcieť riešiť v rámci tej nehnuteľnosti, aby splnila podmienku
tej energetickej efektívnosti A1, nevie, či B je ešte akceptovateľné za určitých okolností
v niektorých výzvach.
Toto všetko je blok, ktorý musíme spoločne preštudovať, to sa nedá, že jeden to urobí a vy sa
k tomu vyjadríte. Nedá sa pracovať v kolektíve na tom tak, že niekto sa potom pripojí do
procesu, ktorý je už dávno začatý, od začiatku sa musí robiť v nejakej skupine, tíme, ktorý si
to zoberie na starosť a bude na základe súčinnosti aj s obcou chystať všetky veci k tomu, aby
tá žiadosť mohla byť podaná a aby sme vedeli, čo v tej žiadosti chceme žiadať.
p. Ostrovský zareagoval, že v komisii môže navrhnúť akurát to, čo už starosta povedal, že
v prvom rade bude treba spracovať projekt a vybrať buď fyzickú osobu alebo organizáciu,
ktorá na základe toho projektu vypracuje žiadosť na tú dotáciu.
Starosta ďalej uviedol, že ide o to, ďalšia vec, ktorú už aj písal a aj hovoril, ak chceme ísť do
tohto všetkého, povie iba odhady – energetický audit možno niekoľko stoviek až tisícpäťsto
na jednu nehnuteľnosť, čo sa týka stavebného projektu rozmedzie sedem až pätnásťtisíc,
záleží od veľkosti stavby a keď si to spočítame, máme už veľkú sumu a bez tohto sa
jednoducho tie žiadosti o dotácie nedajú podať, aj keď sa spomínal dvojkolový systém.
A obec už dopredu stojí nemalé finančné prostriedky príprava tej žiadosti a nie sú to malé
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peniaze a nikde nie je zaručené, že my tú dotáciu dostaneme, aj toto treba mať na mysli.
Ing. Kantoríková sa ešte vyjadrila k tomu všeobecnému uzneseniu o dotáciách a grantoch
a o tom, čo sa tu hovorilo. Osobne si myslí, že nestačí poslať link a niekto musí byť nejakým
gestorom, garantom tej aktivity, ktorá by sa mala začať realizovať a komisie to nemôžu byť.
Po prvé, sú tam ľudia, ktorí možno v živote tie projekty nevideli alebo nerobili. Vedia si to
prečítať, vedia sa okolo toho pobaviť, ale myslí si, že tie prvotné informácie by mali vyjsť
z obce alebo teda z obecného úradu a nejakým spôsobom to zastrešovať. Komisia nie je na
to. Komisia je na to, keď sa predložia nejaké konkrétne podklady, že ako by to mohlo - nejaké
cenové relácie, proste čo by sa tam mohlo riešiť, tak potom sa k tomu môže vyjadriť každý
člen komisie a nejakým spôsobom sa to potom predloží poslancom na posúdenie a na
schválenie. Podľa nej by to mohlo fungovať nejako takto, je to jej názor.
Starosta odpovedal, že úplne súhlasí s tým, čo práve odznelo, ale jednoznačne z toho
všetkého, čo povedala, vyplýva, bez toho, aby mal krytie v rozpočte na zazmluvnenie vecí
týkajúcich sa stavebných projektov, dokumentácií a energetického auditu, nedokáže im toto
všetko poskytnúť. Nedokáže to vypracovať.
Ing. Kantoríková zareagovala, že to pôjde po fázach, to nepôjde naraz.
Starosta odpovedal, že áno, ale tú fázu ste povedali ako prvú. Vy chcete dostať podklady, ku
ktorým sa komisia vyjadrí. Ale nedokáže im tie podklady pripraviť, lebo nie je stavbár a ani na
úrade nie je nikto zo zamestnancov takto vzdelaný, aby vám toto všetko dokázal pripraviť
tak, ako vám to pripraví projektant alebo audítor alebo ľudia, ktorí nám na základe
objednávky poskytnú práve toto plnenie.
Mgr. Dianová zareagovala, že chcú, aby sme im pripravili aká je výzva, aké sú možnosti a aké
asi my predpokladáme financovanie toho.
Starosta odpovedal, že ani v tejto chvíli to nedokáže povedať.
Ing. Ďurech sa vyjadril, že nebolo povedané ani myslené tým uznesením, že aby boli
predložené konkrétne projekty, energetické audity alebo vôbec ďalšie, ale aby bolo
predložené – v tejto žiadosti treba ako príklad energetický audit, treba štúdiu, treba už
konkrétny projekt na stavebné povolenie atď. Toto je potrebné predložiť poslancom a do
komisií a potom sa vyjadrovať. Ideálne by bolo, keby tam ešte boli predpokladané hodnoty
týchto všetkých činností a až potom nastupuje to, čo hovoril starosta, že bude potrebovať
krytie v rozpočte. To nikto nespochybňuje, že treba peniaze. Ale aby sa nerobilo okolo tej
žiadosti a nakoniec sa zistí, že tam bol treba ešte energetický audit atď., pretože členovia
tých komisií nemajú čas, by prechádzali tie jednotlivé výzvy, ktoré sú niekoľko desiatok
stránkové, ale ten rešerš z nich by ste mohli spraviť na úrade a podať v tom prvom kole, čo
všetko k tomu treba, vždy je to niečo iné. Každá tá výzva obsahuje nejaké podmienky, ktoré
by mali spracované, nielen termíny. Treba si fakt uvedomiť, akože jednak tí poslanci, jednak
tí ľudia v tých komisiách, všetci chodia do zamestnania a venujú sa tomu, tejto činnosti vo
voľnom čase. Kdežto na obecnom úrade by ste si mohli nájsť ten čas a si to prečítať a urobiť
z toho výcuc. Na to netreba byť ani stavbár, ani elektrikár a ani nič podobné.
Starosta odpovedal, že si otvoril výzvu, ktorú im posielal 27.2., osobne, keby bol poslanec
a dostal by takýto link na výzvu, tak samozrejme by ho zaujímalo, či sme oprávnený žiadateľ,
to tam všetko uvedené je. Tak isto sú tam oprávnené aktivity realizácie projektu, kde je jasne
napísané, že tam je zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií.
To všetko, čo ste povedali, v tom linku máte prehľadne spracované od riadiaceho orgánu tej
výzvy - je tam oprávnenosť výdavkov realizácie, je tam oprávnenosť miesta realizácie, sú tam
kritéria pre výber, všetko tabuľkovo spracované, spôsob financovania, ďalšie podmienky
poskytnutia.
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Jediné, čo vám my dokážeme urobiť, a to nechcite od nás, aby sme robili dupľovanú robotu,
že my vám túto tabuľku skopírujeme do wordu a pošleme vám ju zvlášť. Vy si to môžete
otvoriť na linke, ktorá je vám k dispozícii a vy len letmým pohľadom na to, si môžete, ktorá je
áno na niekoľko strán. Ak niekoho niečo zaujme, tak si to buď vytlačí a poznačí alebo napíše
iba jednoduchý mail predsedovi komisie - zaujalo ma to atď.
Následne sa spýtal predsedov komisií z tých, ktoré majú čo k tomu povedať, koľkí takto
poslali jeho správu alebo ten link členom svojich komisií.
Starosta ďalej pokračoval, že nikto a toto je problém, ktorý je najdôležitejší a najzávažnejší.
Vy nemôžete chcieť od nás, aby my sme vám pripravovali veci, ktoré vy už máte jasne
pripravené a jasne sú stanovené a my by sme vám ich iba skopírovali do tabuľky a poslali vo
worde alebo pdf. Jedno, čo máte urobiť je, poslať svojim členom komisie iba moju správu
a napísať - starosta nám ako poslancom poslal toto, radi by sme sa s vami stretli, určime
miesto atď., ak vás napadne v súvislosti s touto výzvou niečo, budeme radi. Ak vy zvoláte
komisie, už na tú komisiu vieme pripraviť podklady pre tých členov. A ostatné veci vyplynú
z toho procesu, z prípravy tej žiadosti. Vy nemôžete od nás žiadať ani chcieť, nemáme na to
kapacity ani ľudské ani profesionálne, aby my sme vám k tomuto vypracovávali ešte ďalšie
elaboráty. My sa tu na úrade takisto oboznamujeme iba s tým, čo máme k dispozícii. Čo sú
jednoduchšie projekty, po prečítaní a preštudovaní materiálov, v prípade, že to môžeme
podať a nie je tam potrebná nejaká finančná spoluúčasť, čo sa týka prípravy projektov, tak si
ich už robíme samy. Ale toto sú veľké projekty, na ktoré nemáme kapacitu a šancu stihnúť
určite pripraviť kvalitne ani do druhého kola bez externých spoločností. A toto hovoril už
dávno a toto je problém, ktorý musíme vyriešiť.
Ing. Kantoríková v tejto téme ďalej uviedla, že minulý rok v novembri riešili uznesením na tú
energetickú úsporu materskej škôlky. Bola nejaká výzva, mala nejaké časové obdobie, veľa
vecí bolo predebatovaných, pripravených. Za to, že to predložili poslanci, sa to niekomu
nepáčilo. Chce vedieť, aký je rozdiel medzi tou pôvodnou výzvou a touto novou, keď sme to
neriešili predtým a zrazu to chceme riešiť.
Starosta odpovedal, že je to úplne iná výzva. Jediný argument, ktorý je reálny, faktický
a podložený, vy ste síce schválili uznesenie o príprave nejakej žiadosti na zvýšenie
energetickej efektívnosti budovy materskej školy, ale vôbec ste nevyčlenili prostriedky
presne na to, čo potrebujeme urobiť predtým, aby sme tú žiadosť podali. Tým, že starosta
pozastavil výkon tohto uznesenia súvisela aj ďalšia výzva, do ktorej sme sa chceli zapojiť.
Hľadali sme možnosti ako to urobiť. Žiaľ, nespĺňali sme jednu zo základných podmienok, kde
koeficient návratnosti bol náš 11,45 a mal byť minimálne 15 pre Trenčiansky kraj. Tu sa treba
dohodnúť, čo treba, či chceme aj pristaviť niečo k materskej škole. A toto je práve priestor
pre to, aby sme sa stretli pracovne s odborníkmi z radov komisií a dohodli sa možno aj so
základnou školou, čo vlastne chceme, ako chceme robiť a aký ďalší postup bude v týchto
veciach.
Ing. Ďurech sa vyjadril, že to uznesenie, čo schválili a starosta nepodpísal ešte neznamenalo,
že by neboli potom vyčlenené peňažné prostriedky. Vôbec neboli vyčíslené, koľko bude
treba. Vôbec nebolo povedané, že napr. energetický audit bude treba nanovo spraviť,
pretože ten sme rátali, že už je spravený, koľko bolo na projekt. Nechcite, ako my teraz
schválime uznesenie, že ideme do nejakej výzvy a teraz trebárs spraviť takéto a takéto niečo.
Prečo by malo byť hneď krytie, keď ani nevieme, koľko to bude stáť.
Starosta zareagoval, že uznesenie bolo predložené priamo na zastupiteľstve a nemali
možnosti si ho pozrieť.
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p. Ostrovský sa vyjadril, že takýmto spôsobom sa nikam nepohneme a bude sa to robiť
dokola. Ak má zvolať komisiu na zateplenie materskej škôlky, tak tam budem potrebovať, čo
si povedal, môže sa tam stretnúť riaditeľka, mal by tam byť aspoň autor toho prvého
projektu lebo toho, čo robil štúdiu a budeme sa tam baviť, budeme mať nejaké návrhy.
Projektant bude vedieť povedať odhadom cenu a takto by to išiel riešiť. Treba sa dohodnúť
na termíne. Starosta s týmto súhlasil, treba mu dať termín, prispôsobí sa.
p. Ostrovský chcel ešte vedieť, kto zabezpečí toho projektanta, lebo robiť to bez neho nemá
zmysel.
Starosta mu odpovedal, že mu potvrdil presne to, čo povedal. My nedokážeme na obecnom
úrade pripraviť podklady pre komisiu, na čo p. Ostrovský, že dobre, netreba k tomu veľa
rozprávať. Ďalej uviedol, že treba projektanta, tak ho zavoláme a na základe jeho
vypracovanej štúdie, ktorú on spraví, tak sa zoženie človek, ktorý vybaví žiadosť.
Starosta zareagoval, že v komisii má projektanta, s čím p. Ostrovský nesúhlasil, aby sa to
robilo takto, aby to robil p. Rafaj. Starosta na to odpovedal, že nehovorí o tom, ale on má
tiež kontakty, ktoré nám môže poskytnúť a môže nám niekoho poradiť. Zároveň poprosil p.
Ostrovského o zaslanie termínu na zvolanie komisie a ak zoženie aj projektanta, bude len
rád.
Návrh uznesenia poslanca OZ Ing. Ďurecha
Uznesenie č. 41/2017
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 24.11.2016 prerokovalo a uznesením č.
164/2016 schválilo „Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom:
„Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v obci Košeca“. Obec pritom už
vynaložila finančné prostriedky napr. na energetický audit. Za toto uznesenie hlasovali
poslanci p. Ostrovský, p. Kantoríková, p. Ďurech, p. Kutej, p. Turzová. Toto uznesenie
nepodporili poslanci p. Švehlová, p. Bajzíková, p. Kalamenová, p. Kolembus, a to ani pri
opätovnom schvaľovaní tohto uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že starosta obce Radomír Brtáň nepodpísaním tohto
uznesenia a nepodaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok zamedzil obci Košeca
možnosť získania financií na zníženie energetickej náročnosti (zateplenie, rekonštrukcia
kotolne, svietidiel...) Materskej školy vo výške niekoľko desiatok tisíc eur.
Za: 5 (Ing. Ďurech, Ing. Kantoríková, p. Kutej, p. Ostrovský, p. Turzová)
Proti: 3 (p. Kalamenová, p. Kolembus, Mgr. Švehlová)
Zdržal sa: 0
Informácia o vzdaní sa členstva v komisii kultúry
Uznesenie č. 42/2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vzdanie sa členstva v komisii kultúry členkou
Zuzanou Galbavou, rod. Vašicovou a to ku dňu 10.3.2017.
9/ Rôzne – dôležité údaje a informácie starostu a účastníkov rokovania
V rámci tohto bodu neprebehla žiadna diskusia.
10/ Interpelácia poslancov – diskusia
V rámci tohto bodu neprebehla žiadna diskusia.
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11/ Ukončenie zasadnutia
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Mgr. Radomír Brtáň, ktorý
poďakoval prítomným za účasť. (19:40 hod.)
Starosta obce: Mgr. Radomír Brtáň

Zapisovateľ: Bc. Emília Laskovičová

Prednosta obce: Mgr. Zuzana Dianová

Overovatelia:
__________________________
Mgr. Miroslava Švehlová

________________________
Dárius Kutej

V Košeci, 17.3.2017
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