ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo
dňa 19. marca 2009 v zasadačke na OcÚ
Prítomní
p. Radomír Brtáň, starosta

Ing. Janka Kantoríková, poslankyňa

p. Magdaléna Belková, poslankyňa

Ing. Jaroslav Pápy, poslanec

p. Anna Mikulová, poslankyňa

p. Ladislav Brtáň, poslanec

p. Miroslava Štepanovičová, poslankyňa

Mgr. Miroslava Švehlová, poslankyňa

Ing. Ivan Janke, poslanec

Ing. Jaroslav Gábel, hlavný kontrolór

Neprítomní
Ing. Zuzana Jurčáková, poslankyňa – ospravedlnená

Hostia
Pavel Bugala ml.
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 8
poslancov a preto uznal dnešné zasadnutie OZ za uznášaniaschopné.
Starosta sa spýtal poslancov, či sú z ich stany pripomienky k programu, ktorý bol uvedený na
pozvánke. K programu dnešného zasadnutia OZ poslanci nemali žiadne pripomienky. Za
overovateľov zápisnice určil: Ing. Ivana Jankeho a Annu Mikulovú
Písaním zápisnice poveril: seba

Do návrhovej komisie starosta navrhol schváliť:
Ladislav Brtáň – predseda
Mgr. Miroslava Švehlová – člen
Miroslava Štepanovičová – člen
Poslanci návrhovú komisiu jednohlasne schválili.

2/ Kontrola uznesení
Uznesenie č. 2/2009
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Schvaľuje odpredaj obecného majetku na parc. č. 428/2 objektu pestovateľskej pálenice číslo
súpisné 179 s príslušenstvom a pozemku parc. č. 428/2 v k.ú. Košeca, účastníkovi výberového
konania, ktorý splnil podmienky účasti v súťaži a ponúkol najvyššiu cenu 53.110, 27 € (1.600.000,Sk), zaevidovanou pod číslom 5 – p. Ladislavovi Ďuranovi bytom Košeca 259.
OZ splnomocňuje starostu obce na podpísanie kúpno-predajnej zmluvy s víťazom súťaže najneskôr
k dátumu 31. 3. 2009.
Návrh kúpno-predajnej zmluvy bol zaslaný kupujúcemu. Na podpis zmluvy je stanovený termín do
31. 3. 2009.
V priebehu 13. týždňa bude spísaný odovzdávací protokol a následne uhradená čiastka na účet
obce.
Uznesenie č. 7
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančné príspevky nasledovným organizáciám v sumách:
1. Stolno-tenisový klub a aerobic
500,00 €
2. Turisti
700,00 €
3. Futbalový klub
8.300,00 €
4. Únia žien
1.200,00 €
5. Záhradkári
240,00 €
6. Rybári
70,00 €
7. Klub dôchodcov
500,00 €
8. ZOZZP Ilava
100,00 €
9. Dobrovoľný hasičský zbor
1.700,00 €
Podmienkou pridelenia dotácie je predloženie žiadosti, rozpočet za uplynulý rok a rozpočtu na
aktuálny rok.
Príspevky budú organizáciám vyplatené po splnení podmienok.
Uznesenie č. 8
OZ schvaľuje odpredaj pozemku, parc. č. 328/13 o výmere 97 m2 za sumu 3,32 €/m2 žiadateľovi
Ladislavovi Brtáňovi.
V riešení.
Uznesenie č. 9
OZ schvaľuje odpredaj časti pozemku parc. č. 2/2 vyčleneného geometrickým plánom
a označeného novým parcelným číslom 2/8 o výmere 28 m2 žiadateľovi p. Vychopeňovi.
V riešení.
Uznesenie č. 10
OZ schvaľuje vyhlásenie súťaže na nákup traktorového fekálneho prívesu o objeme 8 m3 vrátane
potrebného príslušenstva pre traktor ZETOR Proxima Plus 66 KWh. Ponuky môžu záujemcovia
posielať do termínu 23. marec 2009. Jediným parametrom výberu je ponúknutá cena.
Súťaž je vyhlásená, ponuky sa budú otvárať 24. marca o 10.00 hod. na OcÚ.
Uznesenie č. 11
OZ schvaľuje prípravu projektovej dokumentácie na rekonštrukciu telocvične.
Na projekte sa už pracuje.
Všetky ostatné uznesenia boli splnené, prípadne sa priebežne plnia.

3/ Interpelácia
Do interpelácie sa neprihlásil nikto.
4/ Hlasovanie o nových VZN (návrhy VZN č. 1/2009 a č. 2/2009)
Starosta informoval o návrhoch, ktoré viseli 15 dní na úradnej tabuli a rovnako boli zverejnené na
oficiálnej webovej stránke obce Košeca www.koseca.sk.
Nakoľko neprišli žiadne písomné pripomienky k predkladaných návrhom, dal hlasovať o prijatí VZN
v podobách, ktoré boli zverejnené obvyklým spôsobom:
Uznesenie č. 12
OZ schvaľuje VZN č. 1/2009. Platnosť nadobudne VZN 15 dní po vyvesení a účinnosť od 1.6.2009.
Uznesenie č. 13
OZ schvaľuje VZN č. 2/2009. Platnosť a účinnosť nadobudne VZN 15 dní po vyvesení.
5/ TOZ „Dni zvýšenej pracovnej aktivity“
Starosta požiadal Mgr. Miroslavu Švehlovú o predloženie plánu a TOZ na dni zvýšenej pracovnej
aktivity. Mgr. Švehlová v krátkosti priblížila najdôležitejšie termíny a zodpovedné osoby za splnenie
jednotlivých úloh. OZ zobralo plán a TOZ na vedomie. TOZ je prílohou zápisnice.
6/ Správa o činnosti komisie pre rozvoj, podnikanie a cestovný ruch
Starosta požiadal predsedu komisie pre rozvoj, podnikanie a cestovný ruch Ing. Ivana Jankeho
o predloženie správy.
Ing. Janke oboznámil poslancov s činnosťou komisie za posledné mesiace a poukázal na veci, ktoré
komisia musela riešiť. Tiež sa zamyslel, či by sa nedali spojiť dve komisie, napr. tá jeho s komisiou
životného prostredia. Správa o činnosti je prílohou zápisnice.
Námety počas predloženia správy:
V miestnej časti Nozdrovice –vyasfaltované ihrisko v strede Nozdrovíc vedľa starých potravín –
návrh na stretnutie s majiteľmi a prerokovanie budúceho využitia pre obec.
Návrh na doplnenie komisie – predseda komisie navrhol sl. Behanovú.
7/ Zhodnotenie práce dobrovoľného hasičského zboru za rok 2008
Starosta požiadal predsedu DHZ v Košeci o zhodnotenie práce za rok 2008.
Pán Bugala pochválil aktívny prístup obce pri riešení problémov DHZ v Košeci. Vyzdvihol pomoc
starostu obce pri omladzovaní kolektívu DHZ.
Celé zhodnotenie je prílohou tejto zápisnice.
OZ zobralo zhodnotenie na vedomie
Rozprava o možnostiach – starosta načrtol využitie DHZ pre brigády a práce v obci
P. Bugala informoval o tom, že na ZŠ by sa mohol otvoriť krúžok mladých hasičov.
8/ Správa o činnosti správcu nájomných bytov v 12 bytovke
Starosta podal informáciu o stave nájomnej bytovky. Momentálne je jeden 2-izbový byt od
1.5.2009 k dispozícii. Máme už záujemcu, ktorý spĺňa podmienky stanovené Štátnym fondom
rozvoja a bývania.
OZ správu zobralo na vedomie.

9/ Rôzne
Starosta informoval poslancov o vyhlásení výzvy na regeneráciu sídiel. Aj naša obec chce pripraviť
projekt na získanie nenávratného finančného príspevku na realizáciu aktivít v centrálnej časti našej
obce. K tomu je potrebné najskôr pripraviť štúdiu na základe našej vízie a potrebnú projektovú
dokumentáciu pre získanie stavebného povolenia. Starosta dal hlasovať o vyhlásení výberového
konania na prípravu stavebnej projektovej dokumentácie.
Uznesenie č. 14
OZ schvaľuje vyhlásenie výberového konania na dodávateľa pre prípravu stavebnej projektovej
dokumentácie pre podanie žiadosti na Regeneráciu sídiel v rámci opatrenia ROP 4.1.
Taktiež starosta informoval o vyhlásenej výzve v rámci Ministerstva životného prostredia SR.
Uznesenie č. 15
OZ schvaľuje vyhlásenie výberového konania na dodávateľa pre prípravu stavebnej projektovej
dokumentácie pre podanie žiadosti na vytvorenie zberného dvora v Košeci v rámci opatrenia ROP
3.2.
Ďalším bodom v rôznom bol príspevok pána Pápyho ako predsedu stavebnej komisie. Žiadosť pána
Šuleka na odkúpenie parciel je zatiaľ nemožné vybaviť, nakoľko predmetné parcely nie sú zapísané
na liste vlastníctva obce.
Pán Pápy navrhol pre pracovnú zaneprázdnenosť uvoľniť pána Róberta Kunca z postu člena
stavebnej komisie.
Uznesenie č. 16
OZ schvaľuje vystúpenie člena Róberta Kunca zo stavebnej komisie.
Navrhol prijať nového člena, ktorým by sa mal stať Peter Rafaj.
Uznesenie č. 17
OZ schvaľuje prijatie nového člena do stavebnej komisie p. Petra Rafaja.
Predseda komisie pre rozvoj Ing. Janke otvoril tému vybudovania chodníka a cesty k MŠ.
Starosta - obec osloví vlastníkov predmetných parciel medzi MŠ a cintorínom a navrhne možnosť
odkúpenia.
Ďalšou témou v rôznom boli možnosti služieb pre pozostalých v súvislosti s konaním pohrebov.
Pán Janke navrhol, aby sa obec dohodla s CHSED na uvoľnení jedného zo zamestnancov a tento by
bol zamestnancom obce. Navýšenie počtu zamestnancov obce však nesie zo sebou ďalšie výdavky.
Starosta navrhol, aby sa určil jednotný poplatok za kopanie hrobu, tento by bol záväzný, platil by
sa obci a následne by raz mesačne bola vyplácaná odmena Stanislavovi Palčekovi a Stanislavovi
Makásovi na základe podpísanej príkaznej zmluvy. Tak by nebolo nutné platiť za obec odvody do
poisťovní. Zjednodušilo by sa tým aj vybavovanie na úrade a uľahčila situácia pre pozostalých, ktorí
by si nemuseli sami hľadať ľudí na vykopanie hrobu.
Ladislav Brtáň informoval OZ o stretnutí s pánom Moňokom, ktorý prišiel na Ocú urobiť prednášku
o kompostovaní a separovaní odpadu. Do budúcna bude predseda komisie pre životné prostredie
čiastočne vykonávať aj funkciu kontrolnú vo veciach ochrany životného prostredia v spolupráci
s hlavným kontrolórom a ďalšími.

Starosta požiadal o schválenie jednorazovej finančnej čiastky na reprezentačné účely pre rok 2009.
Uznesenie č. 18
OZ schvaľuje použitie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na reprezentačné účely na
zaobstaranie reklamných predmetov a prezentov vo výške 400,-EUR.
Starosta predložil na schválenie OZ text, ktorým sa obec vyjadruje k preloženému zámeru na
rozšírenie dobývacieho priestoru lomu Ladce-Butkov.
Uznesenie č. 19
OZ schvaľuje text vyjadrenia obce Košeca na Ministerstvo životného prostredia SR v súvislosti so
zámerom ladeckej cementárne rozšíriť dobývací priestor lomu Ladce – Butkov. Znenie listu je
prílohou tejto zápisnice.
Ing. Janke položil otázku, čo je nové vo veci rokovania s predstaviteľmi štrkopieskov. Starosta sa
telefonicky spojil s p. Olivom a ten mu sľúbil stretnutie v blízkej dobe. Riešia momentálne otázku
prístupovej komunikácie k ťažobnému priestoru.
10/ Diskusia
11/ Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo
A/ Schvaľuje
1/ Program zasadnutia obecného zastupiteľstva
2/ Návrhovú komisiu v zložení: Ladislav Brtáň – predseda, Mgr. Miroslava Švehlová – člen,
Miroslava Štepanovičová – člen
3/ Zapisovateľa: Radomíra Brtáňa
4/ Overovateľov zápisnice: Ing. Ivana Jankeho a Annu Mikulovú
5/ Uznesenia č. 12 až 19
B/ Berie na vedomie
1/ Informáciu o TOZ dní zvýšenej pracovnej aktivity.
2/ Správu o činnosti komisie pre rozvoj podnikanie a cestovný ruch.
3/ Zhodnotenie práce DHZ v Košeci za rok 2008.
4/ Správu o 12 b.j.
C/ Odporúča
D/ Ukladá
11/ Záver
___________________________
Ing. Ivan Janke
V Košeci, 24. 3. 2009

_________________________
Anna Mikulová
Radomír Brtáň
starosta

