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Z Á P I S N I C A 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 

dňa 22. marca 2007 v Osvetovej besede v Nozdroviciach 

 
 

Prítomní: 
Radomír Brtáň, starosta    p. Magdaléna Belková, poslankyňa 
p. Ladislav Brtáň, poslanec     Ing. Ivan Janke, poslanec 
Ing. Zuzana Jurčáková, poslankyňa   Ing. Janka Kantoríková, poslankyňa 
p. Miroslava Štepanovičová, poslankyňa  Mgr. Miroslava Švehlová, poslankyňa 
Ing. Jaroslav Gábel , hlavný kontrolór 

 
 

Ospravedlnení: 
p. Róbert Jakuš, poslanec    Ing. Vladimír Fusek, poslanec 

 
 

Hostia 
Občania bývajúci v časti obce Nozdrovice: JUDr. Letková, p. Letko, p. Chalupka, p. Súchár, 
p. Bajzík, p. Žiačková, p. Otrubová, p. Sláviková, p. Račková, p. Kukučková, Dušan Koňuch, 
p. Januščák, p. Bartoš, ................. 
 
 
 

J E D N A N I E 
 
 
1/ Otvorenie 
Otvorenie dnešného riadneho zasadnutia OZ vykonal starosta obce p. Radomír Brtáň. 
Konštatoval, že z celkového počtu 9 poslancov je prítomných 7 a preto uznal dnešné 
zasadnutie OZ za uznášaniaschopné. 
 
Starosta sa spýtal poslancov, či sú z ich strany pripomienky k programu, ktorý bol uvedený na 
pozvánke. 
K uvedenému programu poslanci nemali žiadne pripomienky. 
 
Za overovateľov zápisnice určil pp. Belková Magdaléna, Mgr. Švehlová Miroslava. 
Písanám zápisnice poveril sl. Pavlíkovú. 
 
Do návrhovej komisie starosta navrhol schváliť: 
Ing. Zuzana Jurčáková   - predseda 
p. Brtáň Ladislav   -  člen 
p. Štepanovičová Miroslava  - člen  
 
Poslanci členov návrhovej komisie jednohlasne zvolili. 
 
2/ Kontrola uznesenia 
Na minulom zasadnutí OZ neboli uložené žiadne konkrétne úlohy. 
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3/ Interpelácia 
Z poslancov sa do interpelácie neprihlásil nikto. Prihlásil sa starosta, ktorý informoval 
poslancov o súdnom pojednávaní na Okresnom súde v Trenčíne kde obec je navrhovateľom 
a odporcom 8 účastníkov rodiny Krupičkovej, ohľadom vrátenia finančných prostriedkov 
obci, ktoré jej boli neodôvodnene stiahnuté z účtu. 
 Jedná sa o cca 1,200.000,- Sk.  V utorok 27.3.2007 by mal Okresný súd v Trenčíne vyniesť 
rozsudok. 
 
4/ Správa o činnosti stavebnej komisie 
Nakoľko z dnešného zasadnutia OZ bol osprevedlnený predseda tejto komisie uvedenú správu 
predniesla zástupkyňa starostu Mgr. Miroslava Švehlová. K prednesenej správe neboli zo 
strany poslancov vznesené žiadne pripomienky. OZ správu zobralo na vedomie. 
 
5/ TOZ „Dní zvýšenej pracovnej aktivity“ 
Predniesla zástupkyňa starostu Mgr. Švehlová Miroslava. Pripomienky k prednesenému TOZ: 
okrem p. Otrubovej za vykonanie práce týkajúcich sa OB v Nozdroviciach a jej okolia bude 
zodpovedná ešte Ing. Zuzana Jurčáková a Mgr. Júlia Palčeková. 
Poslanci TOZ „Dní zvýšenej pracovnej aktivity“ zobrali na vedomie. 
 
6/ Schválenie VZN č. 1/2007 ohľadom prideľovania bytov v 12 b.j.  
Všetci poslanci dostali na preštudovanie uvedené VZN. Toto VZN upravuje podmienky 
nájmu v nájomných bytoch vybudovaných z prostriedkov získaných štátnou dotáciou 
Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania. 
K uvedenému VZN neboli zo strany poslancov vznesené žiadne pripomienky, ktoré by bolo 
potrebné zapracovať do uvedeného VZN. 
Poslanci jednohlasne Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2007 schválili. 
 
7/ Plán práce Hlavného kontrolóra na rok 2007 
Plán práce predniesol hlavný kontrolór Ing. Jaroslav Gábel. K prednesenému plánu práce 
neboli zo strany poslancov žiadne pripomienky a tento zobrali na vedomie. 
 
8/ Zásady hospodárenia s majetkom obce a majetkom štátu zvereným obci 
Všetci poslanci dostali na preštudovanie Zásady hospodárenia s majetkom obce. Pripomienky 
zo strany poslancov k uvedeným zásadám: Ing. Ivan Janke: Článok 5 treba doplniť o bod 3  
v znení:Výber nadobúdateľa v prípade predaja majetku obce bude vykonávaný formou 
výberového konania, kde potenciálny nadobúdatelia navrhnú výšku ceny v zalepenej obálke. 
Obálka sa bude otvárať na zasadnutí OZ za prítomnosti hlavného kontrolóra obce.  
Po doplnení tohto bodu poslanci Zásady hospodárenia s majetkom obce jednohlasne schválili. 
 
9/ R ô z n e  
Starosta oboznámil poslancov so VZN č. 2/2007 o podmienkach evidencie psov 
a znečisťovania priestranstiev na území obce Košeca a časti obce Nozdrovice. Zo strany 
poslancov neboli k uvedenému VZN vznesené žiadne pripomienky. Poslanci VZN 
jednohlasne schválili. 
 
Starosta – v mesiaci február 2007 bol Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Považská 
Bystrica schválený Prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce Košeca. V tomto sú 
upravené služby poskytované prevádzkovateľom pohrebiska, pochovávanie, ukladanie tiel do 
hrobu a hrobky, ukladanie spopolnených pozostatkov, exhumácia, užívanie hrobového miesta, 
povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska, povinnosti nájomcu pri starostlivosti o prepožičané 
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miesto, doba sprístupnenia pohrebiska verejnosti, správanie sa na pohrebisku, zrušenie 
pohrebiska. 
 
Starosta – pri príležitosti výročia prvej zmienky o obci Košeca  v novembri 2007 by mala byť 
vydaná kniha o obci Košeca. 
Je potrebné, aby poslanci schválili  Zmluvu o vydaní monografie. Poslanci  uvedenú zmluvu 
jednohlasne schválili. 
 
p. Miroslava Štepanovičová – sociálna komisia na svojom zasadnutí prerokovávala  žiadosť 
nášho občana p. Antona Fuska o poskytnutie jednorázovej finančnej výpomoci. Soc. komisia 
doporučila OZ schváliť poskytnutie finančnej výpomoci vo výške 1.000,- Sk a to formou 
nákupu potravín. Poslanci poskytnutie príspevku jednohlasne schválili. 
 
Starosta: na dnešnom zasadnutí OZ je potrebné, aby bol zvolený predseda Redakčnej rady 
a jej členovia. 
Za predsedu navrhol poslancom zvoliť Mgr. Miroslavu Švehlovú.K prednesenému návrhu 
neboli zo strany poslancov žiadne pripomienky. Mgr. Miroslava Švehlová bola poslancami 
jednohlasne zvolená za predsedu Redakčnej rady. 
Za členov Redakčnej rady starosta navrhol zvoliť: pp. Slávikovú Janku, Kalamenovú Máriu, 
PeadDr. Podskočovú Annu a sl. Pavlíková Helenu. K prednesenému návrhu neboli zo strany 
poslancov žiadne pripomienky. Za členov Redakčnej rady poslanci jednohlase zvolili: 
p. Slávikovú, Kalamenoú, PeadDr. Podskočovú a Pavlíkovú. 
 
Pani Belková – Ľudia sa jej pýtaju ako je to s platením za vývoz PDO. V našje obci sú 
občania, ktorí si uvedený poplatok neplatia. Ako potom teda likvidujú odpad, ktorý 
produkujú? 
Starosta – pripravuje sa vybudovať zberný dvor a stiahnutie veľkoobjemových kontajnérov. 
Ing. Kantoríková – z finančného hľadiska je nutné separovať zber a znižovať množstvo 
odpadu. Obec na vývoz PDO dopláca nie malou finančnou čiastkou. 
Pán Brtáň Ladislav - je treba, aby občania napísali menovite /ak vedia o niekom, kto neplatí 
za vývoz PDO/  sťažnosť na komisiu životného prostredia. /Jedná sa o občanov, ktorí nemajú 
smetnú nádobu/. 
 
Ing. Janke – čo sa týka oplotenia Osvetovej besedy v Nozdrovicia dľa geometrického plánu 
predtým bude potrebné priestor vyklčovať, vyrovnať, odviezť prebytočný materiál a zeminu. 
 
 
10/ Diskusia 
p. Otrubová – aký je systém vývozu veľkoobjemových kontajnérov? Či vždy keď je plný to 
majú nahlásiť na Obecný úrad? 
Starosta – vývoz je potrebné nahlásiť na Obecný úrad. 
p. Koňuch Dušan – veľkoobjemový kontajnér v Nozdroviciach je potrebné premiestniť a to na 
ihrisko.  
p. Letko – v Nozdroviciach býval vždy veľký kontajnér. Teraz je tam malý. Treba preveriť 
i možnosť, či by nebolo možné pokiaľ sa nahlási, že kontajnér treba vyviezť doviezť prázdny 
a zobrať plný.  
Ing. Janke – kontajnér býva naplnení konármi, travou a iným materiálom, ktorý môže uhniť. 
p. Brtáň Ladislav – v mesiaci apríli alebo máji sa uskutoční prednáška ohľadne 
kompostovania niektorých druhov odpadu. 
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Koňuch Dušan – v mene občanov Nozdrovíc privítal starostu obce a poslancov na zasadnutí 
OZ, ktoré sa prvýkrát konalo v Nozdroviciach.  
MUDr. Letková – trápia ju dva problémy a to: znečisťovanie životného prostredia z Lomu 
Tunežice a z Cementárne Ladce. S týmto problémom sa na starostu /J. Palčeka/ obrátila už 
v minulosti, ale doposiaľ sa v tejto veci nič neudialo. O probléme čo sa týka Lomu Tunežice 
bol informovaný aj Krajský úrad ŽP v Trenčíne. O výsledku ju však neinformoval ani bývalý 
starosta ani KÚ ŽP Trenčín. 
Ďalej  mala dotaz, či by nebolo možné osvetliť informačnú tabulu OcÚ, aby sa informačný 
materiál sa  dal čítať aj po tme. 
Pán Jozef Koňuch – chcel by vedieť, či by nebolo možné zriadiť v Nozdroviciach predajnňu 
potravín. Čo sa týka predajne potravín v Nozdroviciach bol oslovený majiteľ predajne AMV 
v Košeci p. Matuška. Ambulantný predaj zabezpečuje i p. Fabuš. Bude potrebná u neho túto 
možnosť preveriť. Do júna 2007 by mal byť vybraný dodávateľ, ktorý bude túto službu 
zabezpečovať.  
p. Sláviková – v priestoroch Osvetobej besedy by bolo vhodné namontovať  deliacu stenu a 
dvere, aby sa takto vzniknutý priestor  mohol využívať na schôdzkovú činnosť a nemuseli sa 
vykurovať celé priestory v OB. 
p. Račková – počas daždivého počasia, topenia sa snehu po miestnej komunikácii pri jej 
rodinnom dome tečie prúd vody. Bolo by potrebné túto miestnu komunikáciu odvodniť. 
p. Kukučková – pri autobusovej zastávke nie sú žiadne smetné nádoby. Nie je kam 
odhadzovať odpadky.  
p. Jozef Koňuch – zastávka do Košece je na zlom mieste. Bolo by vhodné túto premiestniť.  
p. Suchár – či by nebolo možné osadiť na miestnej komunikácii dopravnú značku na 
obmedzenie rýchlosti. 
Miestne komunikácie v Nozdroviciach sú vo veľmi zlom stave. Nakoľko je plánovaná 
výstavba kanalizácie bolo by vhodné miestne komunikácie aspoň vysprávkovať. 
 
11. Uznesenie 
Obecné zastupiteľstvo: 
 
A/ Volí: 
Predsedu Redakčnej rady – Mgr. Miroslavu Švehlovú 
Členov Redakčnej rady- p. Kalamenovú Máriu, Slávikovú Janu, PaedDr. Podskočovú Annnu 
a Pavlíkovú Helenu. 
 
B/ Berie na vedomie: 
1/ Správu o činnosti stavebnej komisie 
2/  TOZ „Dní zvýšenej pracovnej aktivity“ 
3/ Plán práce hlavného kontrolóra na r. 2007 
 
C/ Schvaľuje: 

1. Program zasadnutia OZ 
2. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Zuzana Jurčáková, p. Miroslava Štepanovičová a p. 

Ladislav Brtáň 
3. Zapisovateľku sl. Helenu Pavlíkovú 
4. Overovateľov zápisnice: pp. Belková Magdaléna, Mgr. Švehlová Miroslava. 

 
Uznesenie č. 31 
VZN č. 1/2007 o prideľovaní nájomných bytov v 12 b.j. 
 

http://www.koseca.sk


  © 2007 http://www.koseca.sk 

Uznesenie č. 32 
Zásady hospodárenia s majetkom obce Košeca a majetkom štátu zverenýmn obci. 
 
Uznesenie č. 33 
VZN č. 2/2007 o podmienkach evidencie psov a znečisťovania priestranstiev na území obce 
Košeca a časti obce Nozdrovice. 
 
Uznesenie č. 34 
Poskytnutie finančného príspevku vo výške 1.000,- Sk pre nášho občana p. Antona Fuska 
formou nákupu potravín. 
 
Uznesenie č. 35 
Zmluvu o vydaní monografie. 
 
 
12/ Záver 
Nakoľko sa týmto program dnešného zasadnutia OZ vyčerpal, starosta obce zasadnutie 
ukončil. 
 
 
 
 
 
..................................................................   ..................................................... 
          Magdaléna Belková      Mgr. Miroslava Švehlová 
    Overovateľ           overovateľ 
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