ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo
dňa 17. marca 2011 v zasadačke Obecného úradu v Košeci
Prítomní
p. Radomír Brtáň, starosta

Mgr. Miroslava Švehlová, poslankyňa

Ing. Janka Kantoríková, poslankyňa

Mgr. Jaroslava Pajgerová, poslankyňa

Mgr. Júlia Palčeková, poslankyňa

Mária Kalamenová, poslankyňa

Mgr. Helena Popovičová, poslankyňa

Katarína Turzová, poslankyňa

Jozef Surový, poslanec

Ing. Jaroslav Gábel, hlavný kontrolór

Neprítomní
Bc. Pavol Ondrejka, poslanec

Hostia
p. Jozef Bartoš,

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
7 poslancov a preto uznal dnešné zasadnutie OZ za uznášaniaschopné. Zo zasadnutia sa
ospravedlnil Bc. Ondrejka. Mgr. Pajgerová sa na zasadnutie dostavila neskôr.
2/ Schválenie programu rokovania
Starosta sa spýtal poslancov, či sú z ich stany pripomienky k programu, ktorý bol uvedený na
pozvánke, ktorá bola vyvesená aj v obci obvyklým spôsobom. Za: 7
Uznesenie č. 47
OZ k o n š t a t u j e, že :
Zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu uvedeného na pozvánkach na zasadnutie.
Za: 8
3/ Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Starosta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie, ktorá prednesie návrh na uznesenie
z dnešného zasadnutia:
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Mgr. Helena Popovičová – predseda
Katarína Turzová – člen
Mgr. Júlia Palčeková – člen
Za:8
17.16 sa na OZ dostavila Mgr. Pajgerová, čím sa počet prítomných poslancov zvýšil na 8.
Uznesenie č. 48
OZ v o l í:
Návrhovú komisiu v zložení:
Mgr. Helena Popovičová – predseda
Katarína Turzová – člen
Mgr. Júlia Palčeková – člen
Za overovateľov zápisnice boli určení :
1/ Mgr. Miroslava Švehlová
2/ Mária Kalamenová
Písaním zápisnice bola poverená :
Andrea Behanová
4/ Kontrola plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení zodpovednými
pracovníkmi
Uznesenie č. 40 OZ
a) berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra v súlade s §18f zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení
neskorších predpisov. Správu o kontrole NKÚ za 4. kvartál 2010.
b) ukladá
pripraviť plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2011 do 2.3.2011 a predložiť správu
hlavného kontrolóra za rok 2010 /podľa zákona SNR č. 369/1990 Z.z., do 60 dní od ukončenia
roku/ na pripomienkovanie.
Uznesenie č. 45
OZ schvaľuje jednorazový sociálny príspevok vo výške 150,- € pre našu občianku Agnesu
Škrovánkovú. Tento príspevok bude poukázaný na účet číslo 2626030497/1100
zdravotníckemu zariadeniu neziskovej organizácie Refugium so sídlom Súvoz č. 739, Trenčín,
v ktorom je p. Škrovánková umiestnená.
Uznesenie č. 46
OZ schvaľuje poskytnutie mimoriadneho príspevku pre p. Katarínu Lackovú vo výške 40,- €,
t. j. 20,- € pre každé vnúča, ktoré má v pestúnskej starostlivosti.
Uznesenie č. 49 OZ berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení OZ v Košeci.
5/ Názory občanov
p. Bartoš sa spýtal ako to bolo s tým výrubom, na ktorý sa pýtal na minulom OZ. Starosta ho
informoval, že na danom mieste nebol výrub povolený. Podniká potrebné kroky, aby sa táto
vec vyriešila v zmysle platnej legislatívy.
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6/ Správa hlavného kontrolóra v súlade s §18f zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
v znení neskorších predpisov.
Správu hlavného kontrolóra v súlade s §18f zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení
neskorších predpisov prednesie hlavný kontrolór na najbližšom OZ za dva mesiace.
K dnešnému dňu ju nemohol pripraviť. Predniesol poslancom správu hlavného kontrolóra za
rok 2010, ktorá je v programe v bode 7.6.
Uznesenie č. 50 OZ berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra za rok 2010.
Poslanci požiadali o zasielanie správ mailom pred zastupiteľstvom.
7/ Hlavné body rokovania určené Plánom práce OZ a predchádzajúcimi uzneseniami OZ,
1. TOZ „Dni zvýšenej pracovnej aktivity“
S plánom prác v rámci vyhlásenie technicko-organizačného predpisu Dní zvýšenej pracovnej
aktivity oboznámila poslancov zástupkyňa starostu Mgr. Miroslava Švehlová. S deťmi plánujú
akcie na Deň zeme.
p. Bartoš pripomienkoval tuje na cintoríne, ktoré môžu od kmeňa vysychať. Starosta
poďakoval za pripomienku a prisľúbil nápravu.
Mgr. Pajgerová sa spýtala na možnosť osadenia odpadkového koša na chodník od školy
smerom na ulicu Sadovú kde je pravidelne veľmi veľa odpadkov. Starosta: skúsime osadiť
odpadkový kôš a uvidíme či to bude mať účinok.
Starosta požiadal poslancov o aktivitu ohľadom úpravy okolia pri svojich domoch –
pozametanie ulíc a pod. Pokúsiť sa zapojiť susedov.
P. Turzová sa spýtala na vŕby pri lávke z ulice Sadovej na ulicu Školskú a Bálentovu kde sú
veľmi rozrastené, tienia a zasahujú do toku aj na chodník.
Starosta: ak stromy zasahujú do vodného toku je to v kompetencii Povodia Váhu. Osloví ich.
Zároveň informoval poslancov a prihlásení obce do pilotného projektu ochrany pred
povodňami, kde každá obec má možnosť získať 120.000,- €. Uvidíme či budeme úspešní.
Poslanci požiadali o zaslanie podkladov, aby sa s projektom oboznámili. Ďalšou možnosťou je
zapojenie nezamestnaných v rámci paragrafu 50j., ktorí by boli určení na úpravu vodných
tokov.
Uznesenie č. 51 OZ berie na vedomie
TOZ dní zvýšenej pracovnej aktivity.
2. Správa o činnosti komisie výstavby a územného plánovania
Starosta požiadal o návrhy na členov tejto komisie aby mohla fungovať aj bez predsedu.
Požiadal o prípadné zaslanie návrhu mailom.
3. Hodnotenie plnenia plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce mailom. V skratke oboznámil poslancov
s víziami, ktoré z tohto dokumentu, ktorý bol pripravovaný v spolupráci s občanmi, vzišli.
Súčasne zhodnotil jeho plnenie a informoval o podniknutých krokoch k jednotlivým bodom.
S PHSR súvisí aj územný plán obce. Súčasný územný plán je potrebné digitalizovať a následne
aktualizovať. Poslanci požiadali o predbežnú informáciu ohľadom sumy. Starosta požiadal
o poverenie ohľadom podniknutia potrebných krokov a požiadal o vyjadrenie, čo konkrétne
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poslanci potrebujú. Poslanci požiadali o organizáciu stretnutia ohľadom územného plánu,
ktoré by zároveň spojili so stretnutím ohľadom ROEP. OZ odporúča starostovi obce získať
prehľad o nákladoch na digitalizáciu a aktualizáciu územného plánu, možnosti a rozsah
aktualizácie, doplnenia či úpravy a zároveň zvolať pracovné stretnutie spojené k téme ROEP
v našej obci.
Uznesenie č. 52 OZ berie na vedomie
Hodnotenie plnenia plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.
4. Správa o hospodárení za rok 2010
S hospodárením obce za rok 2010 oboznámila poslancov predsedkyňa finančnej komisie
Mgr. Júlia Palčeková. Správu poslanci dostali aj elektronickou formou.
Uznesenie č. 53 OZ berie na vedomie
Predloženú správu o hospodárení obce za rok 2010.
Starosta pripomenul poslancom jeho požiadavku na vykonanie hĺbkového auditu. Požiadal
ich o zváženie a danie stanoviska. Zároveň je potrebné vykonať audit, ktorý musíme robiť
každoročne v zmysle zákona o účtovníctve.
Uznesenie č. 54 OZ schvaľuje
Vykonanie auditu účtovníctva obce za rok 2010 audítorkou Ing. Máriou Duvačovou.
Za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0
Ing. Kantoríková navrhla aby sa záverečný účet schvaľoval už v máji, aby sme to nerobili na
poslednú chvíľu. Starosta navrhol posunutie aprílového a májového OZ o týždeň neskôr proti
plánu práce. Poslanci zmenu odsúhlasili. Záverečný účet musí byť vyvesený 15 dní pred
schvaľovaním na mieste obvyklom.
5. Úlohy v spracovaní a aktualizácii interných predpisov – štatút obce a odmeňovací
poriadok poslancov
Dokumenty boli pripravené na pracovnom stretnutí poslancov. Dokumenty sú v písomnej
forme prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 55 OZ schvaľuje
Zásady odmeňovania poslancov obce Košeca.
Za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0
Dokument štatút obce bol priamo na OZ čiastočne upravený a doplnený.
Uznesenie č. 56 OZ schvaľuje
Štatút obce
Za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0
6. Správa hlavného kontrolóra za rok 2010
Hlavný kontrolór predniesol poslancom správu za rok 2010 namiesto bodu 6, ktorého obsah
prednesie na nasledovnom OZ za dva mesiace.
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8/ Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov
Mgr. Júlia Palčeková oboznámila poslancov so žiadosťou p. Mária Bartoša z Košeckého
Podhradia, ktorý požiadal o prenájom pozemku na umiestnenie novinového stánku pri
križovatke z Hlavnej ulice na Zliechov. Finančná komisia prenájom neodporúča, pretože
nevidí prínos pre obec. Zároveň je to z dopravného hľadiska nešťastne zvolené miesto.
Starosta navrhol, aby sa navrhla alternatíva – umiestniť stánok vedľa zastávky na obecnom
pozemku, medzi bytovkou 318 a autobusovou zastávkou.
Uznesenie č. 57 OZ schvaľuje
priamy predaj časti obecného pozemku parc. č. KNC 683/4 o výmere 9 m2.
Za: 0, Zdržal sa: 0, Proti: 8
Uznesenie č. 58 OZ schvaľuje
prenájom časti obecného pozemku parc. č. KNC 683/4 o výmere 9 m2.
Za: 0, Zdržal sa: 0, Proti: 8
Uznesenie č. 59 OZ odporúča
Odpovedať žiadateľovi a navrhnúť mu alternatívu na prenájom časti pozemku parc. č. 683/1
o výmere 9 m2 vedľa autobusovej zastávky v smere Zliechov – Ilava.
Mgr. Palčeková – na komisii sa zaoberali možnosťami zabezpečenia vody pre Požiarnu
zbrojnicu. Z navrhovaných alternatív sa prikláňajú k vybudovaniu vlastnej studne. Poslanci
súhlasia s navrhnutou alternatívou. Požiadali o informáciu o predpokladaných nákladoch
a investíciu schvália na najbližšom OZ.
Finančná komisia súhlasí s dotáciou pre košeckú dychovku s podmienkou odohrania dvoch
akcií pre obec zdarma. Návrh uznesenia a odôvodnenie pripraví Mgr. Palčeková na najbližie
OZ.
Starosta zasielal poslancom návrh na výberové konanie na hlavného kontrolóra.
Uznesenie č. 60 OZ schvaľuje
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Košeca, ktorá sa uskutoční v súlade s § 18, ods. 1
zákona číslo 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, v zmysle návrhu vyhlásenia voľby,
ktorý je prílohou zápisnice.
Za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0
9/ Rôzne – dôležité údaje a informácie starostu a účastníkov rokovania
Ing. Kantoríková sa spýtala na najnovšie info ohľadom Hrubej Borše. Starosta poslal
poslancom vyjadrenie prokuratúry, ktorá zastavila konanie, pretože uznala naše VZN za
platné. Obec sa dovolá voči stanovisku Daňového úradu. Daňový úrad nám v odvolaní vytkol
veci, ktoré neboli vytknuté v prvom vyjadrení.
Mgr. Švehlová informovala poslancov o vyjadrení Považskej cementárne, a. s. Ladce, ktorú
žiadali o príspevok pre deti do školy v prírode. Príspevok zamietli, ale ponúkli jednorazovo
nasadenie zametacieho vozidla a cement vo forme daru.
Starosta – zasielal poslancom predfaktúru na dúchadlo do čističky k nájomnej bytovke, ktoré
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je nutné opraviť alebo vymeniť. Oprava by bola za približne polovicu nového so zárukou tri
mesiace.
Uznesenie č. 61 OZ schvaľuje
zakúpenie dúchadla do čističky odpadových vôd typ ND 1040 K v hodnote 1.152,- €
Za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0
Starosta informoval poslancov o tom, že ohľadom výstavby vodovodu a kanalizácie nie je
zatiaľ nič nové a stále čakáme na vyjadrenie Európskej komisie v Bruseli. Informoval
poslancov o príprave listu na PVS, a. s., ktorým by obec ich vyjadrenie k problematike
a záväzné stanovisko.
Mgr. Júlia Palčeková – predniesla poslancom návrh že by pripravila materiál ohľadom
životného prostredia a využívania biopalív. Videla by možnosť použitia v plánovanom
zbernom dvore kde bude viacero strojov a mohli by túto naftu využívať a veľa ušetriť. Spýtala
sa či by to poslancov zaujímalo a má pripraviť prezentáciu ohľadom výroby a ekonomiky.
Poslanci súhlasili.
p. Turzová sa spýtala na výzvy, ktoré im starosta zasielal, či by sa výzva z Ekofondu nemohla
využiť na rekonštrukciu MŠ.
Starosta – projekty sú spracované, využiť by sa mohli ale výzva sa týka len budov
postavených pred rokom 1983 a budova MŠ bola postavená v roku 1984.
Starosta požiadal poslancov o zamyslenie sa nad možnosťou stretávania sa s občanmi
pravidelne v kancelárii v Košeci aj v Nozdroviciach.
Ďalej informoval o rozdaní ďalších kompenzačných pomôcok invalidných vozíkov a rolátorov
občanom.
10/ Interpelácia poslancov – diskusia
11/ Ukončenie zasadnutia
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Radomír Brtáň, ktorý poďakoval
prítomným za účasť. (22.00 hod.)
Starosta obce: Radomír Brtáň

Zapisovateľka: Andrea Behanová

Overovatelia:

___________________________
Mgr. Miroslava Švehlová

_________________________
Mária Kalamenová

V Košeci, 17. 3. 2011
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