ZÁPISNICA
z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo
dňa 26. marca 2015 v zasadačke Obecného úradu v Košeci
Prítomní
Bc. Radomír Brtáň, starosta obce

Mgr. Miroslava Švehlová, poslankyňa

Mgr. Dana Bajzíková, 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

Hostia
Viď prezenčná listina
ROKOVANIE
1/ Otvorenie
Otvorenie dnešného plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva vykonal starosta obce Bc.
Radomír Brtáň a privítal hostí. Konštatoval, že z celkového počtu 9 poslancov je prítomných 8
poslancov a preto uznal dnešné zasadnutie OZ za uznášaniaschopné. Začiatku zasadnutia OZ sa
nezúčastnil Ing. Ďurech.
2/ Schválenie programu rokovania
Starosta sa spýtal poslancov, či sú z ich stany pripomienky k programu, ktorý bol uvedený na
pozvánke.
Uznesenie č. 76/2015
OZ k o n š t a t u j e, že :
Zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu na pozvánke.
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 – Mgr. Miroslava Švehlová
Člen – Dárius Kutej
Člen – Pavol Ostrovský
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Uznesenie č. 77/2015
OZ v o l í:
Predseda – Mgr. Miroslava Švehlová
Člen – Dárius Kutej
Člen – Pavol Ostrovský
Za:
8
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Za overovateľov zápisnice boli určení:
1/ Katarína Turzová
2/ Radovan Kolembus
Písaním zápisnice starosta poveril: Bc. Emíliu Laskovičovú
O 17:34 hod. sa na zasadnutie OZ dostavil Ing. Jozef Ďurech, čím sa počet prítomných poslancov zvýšil
na 9.
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 19.02.2015 a následne uznesenia schválené dňa 26.02.2015.
Uznesenie č. 78/2015
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plnenie kontrolu uznesení.
5/Názory občanov
Starosta odovzdal slovo prítomným hosťom.
p. Palček sa prihlásil do diskusie v súvislosti s prevodom vlastníckych práv domény www.koseca.sk. P.
Palček ako vlastník domény oboznámil prítomných s tým, ako doména vznikla, ako je spravovaná
a následne oboznámil OZ s požiadavkami, za ktorých je možné previesť vlastnícke práva domény do
vlastníctva obce. K predmetnej téme prebehla diskusia, pričom záverom bolo dohodnuté, že
k predmetnej téme bude samostatné stretnutie p. Palčeka s poslancami OZ /celá diskusia je
zverejnená v audio nahrávke uverejnenej na stránke www.koseca.sk/.
p. Belková – oboznámila prítomných poslancov s problémom, ktorý súvisí s cestou, ktorá je vo
vlastníctve obce, ale je postavená na pozemkoch vo vlastníctve p. Belkovej /ide o dlhoročnú
požiadavku/. Oboznámila prítomných s tým, že ak sa uvedená vec nevysporiada, bude musieť cestu
zahradiť. Starosta následne oboznámil prítomných s genézou tohto problému, ako aj s tým, že
predmetný problém je potrebné riešiť komplexne, nakoľko takýchto pozemkov je na území obce
veľa.
Po diskusii sa p. Belková vyjadrila, že ako vhodnú formu vysporiadania vidí v zámene pozemkov.
p. Ďurech – je potrebné, aby sa najskôr zabezpečil súpis všetkých pozemkov a až na základe tohto
stavu je možné prijať nejaké opatrenia.
Z diskusie vyplynula požiadavka, aby bola zverejnená verejná výzva pre všetkých vlastníkov, ktorí
majú pozemky, na ktorých sa nachádzajú verejné komunikácie, aby v stanovenom termíne do
30.06.2015, zaslali žiadosti na Obecný úrad. /celá diskusia je zverejnená v audio nahrávke
uverejnenej na stránke www.koseca.sk/.
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p. Hajdúch /externý informatik Obecného úradu/– vyjadril sa v diskusii k požiadavkám poslancov OZ
k pripojeniu na internet /poslanci majú vytvorenú samostatnú zabezpečenú sieť/, ako aj k možnosti
pasívneho prístupu pre poslancov obce do niektorých modulov programu URBIS, v ktorom pracujú
zamestnanci obecného úradu.
p. Bednár – vzniesol požiadavku k úprave cesty smerom na ihrisko. Z dôvodu bezpečnosti /nakoľko sa
tam v zimnom období stala havária/ navrhuje, aby táto cesta bola jednosmerná. K predmetnej
problematike sa vyjadril p. poslanec Kutej. P. Bednár upozornil aj na problém s trhoviskom v obci.
Ďalej upozornil na požiadavku úpravy Hlavnej cesty, ktorá z dôvodu budovania kanalizácie
a vodovodu je v zlom stave. K problematike trhoviska, ako aj budovania kanalizácie a vodovodu
v obci sa vyjadril starosta, p. Palček ako aj p. Kantoríková /celá diskusia je zverejnená v audio
nahrávke uverejnenej na stránke www.koseca.sk/.
p. Bugala – vzniesol požiadavku k stretnutiam dôchodcov v novom kultúrno-športovom centre
v Košeci. K téme sa vyjadrila p. poslankyňa Turzová a Mgr. Bajzíková.
p. Bajzík – spýtal sa na situáciu ohľadom ulice za Parkom. Predmetný problém sa bude riešiť
v hlavných bodoch rokovania OZ.
Starosta obce informoval o potrebe pasportizácie dopravného značenia v obci. Na základe
pasportizácie by bolo upravené vodorovné a zvislé dopravné značenie v obci.
p. Jakuš – reagoval na doplnenie správ na webe. Ďalej reagoval na bod programu – komisia za časť
Nozdrovice. Zaujímal sa, či obec neuvažuje o Dni otvorených dverí Obecného úradu, ako aj inštitúcií,
ktoré spadajú pod obec, ako je škola, alebo športový areál.
Starosta informoval, že v minulosti bol na úrade Deň otvorených dverí, ale nebol o toto záujem.
p. Jakuš sa informoval o možnosti stanovenia presného času hlásenia oznamov v obecnom rozhlase,
o strategickom dokumente týkajúcom sa pozemných komunikácií. Ďalej sa informoval, či sa na
obecnom úrade aplikuje program RIS SAM.
p. Podmajerská informovala, že rozpočet a výstupy z účtovníctva sme povinní spracovávať cez RIS
SAM.

6/ Hlavné body rokovania
6.1 TOZ „Dni zvýšenej pracovnej aktivity“
S technicko-organizačným zabezpečením „Dní zvýšenej pracovnej aktivity“ oboznámila prítomných
zástupkyňa starostu Mgr. Miroslava Švehlová. Poslanci TOZ vzali na vedomie a v písomnej forme je
prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 79/2015
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
TOZ „Dni zvýšenej pracovnej aktivity“.
B: Berie na vedomie
TOZ „Dni zvýšenej pracovnej aktivity“.
6.2 Vyhodnotenie rozpočtu vrátane programov k 31.12.2014
S vyhodnotením rozpočtu obce vrátane programov oboznámila prítomných ekonómka a rozpočtárka
obce Ing. Eva Podmajerská. Poslanci prediskutovali a vzali vyhodnotenie na vedomie.
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Uznesenie č. 80/2015
Obecné zastupiteľstvo
A: prerokovalo
Vyhodnotenie rozpočtu obce vrátane programov k 31.12.2014.
B: berie na vedomie
Vyhodnotenie rozpočtu obce vrátane programov k 31.12.2014.
6.3 Návrh VZN č. 1/2015 o postupe pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní, vybavovaní
a kontrole vybavovania sťažností fyzických osôb a právnických osôb v podmienkach samosprávy
obce Košeca
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2015 o postupe pri podávaní, prijímaní, evidovaní,
prešetrovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických osôb a právnických osôb
v podmienkach samosprávy obce Košeca predložil poslanec OZ p. Dárius Kutej.
Uznesenie č. 81/2015
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2015 o postupe pri podávaní, prijímaní, evidovaní,
prešetrovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických osôb a právnických osôb
v podmienkach samosprávy obce Košeca.
B: Schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o postupe pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní,
vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických osôb a právnických osôb v podmienkach
samosprávy obce Košeca.
Za:
9
Proti:
0
Zdržal sa:
0
6.4 Návrh Dodatku č. 4 k VZN č. 5/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce
Košeca
Mgr. Zuzana Dianová - návrh bol zaslaný na pripomienkovanie a zverejnený bol aj webovej stránke a
na úradnej tabuli obce. Pripomienky doručené neboli. Priblížila zmeny, ktorých sa dodatok týka.
S návrhom dodatku súvisí aj žiadosť ZŠ s MŠ na poskytnutie finančných prostriedkov na nové
pracovné miesto asistenta pre dieťa v MŠ.
Žiadosť Základnej školy s materskou školou Košeca, Školská 243/1, Košeca o navýšenie rozpočtu na
materskú školu
Finančné prostriedky sú potrebné na nové pracovné miesto asistenta pre dieťa v MŠ na dobu od
1.2.2015 do 30.6.2015 a od 1.9.2015 do 31.12.2015 na 4 hodiny denne. Náklady na túto novú
pracovnú silu predstavujú na uvedené obdobie sumu 4.788,00 EUR.
Uznesenie č. 82/2015
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Žiadosť Základnej školy s materskou školou Košeca, Školská 243/1, Košeca zo dňa 24.2.2015
o navýšenie rozpočtu na materskú školu na nové pracovné miesto asistenta pre dieťa v MŠ na dobu
od 1.2.2015 do 30.6.2015 a od 1.9.2015 do 31.12.2015 na 4 hodiny denne vo výške 4.788,00 EUR.
B: Schvaľuje
Žiadosť Základnej školy s materskou školou Košeca, Školská 243/1, Košeca o navýšenie rozpočtu na
materskú školu na nové pracovné miesto asistenta pre dieťa v MŠ na dobu od 1.2.2015 do 30.6.2015
a od 1.9.2015 do 31.12.2015 na 0,72 % úväzok vo výške 4.788,00 EUR.
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Za:
Proti:
Zdržal sa:

9
0
0

Uznesenie č. 83/2015
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Návrh dodatku č. 4 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení zriadených na
území obce Košeca.
B: Schvaľuje
Dodatok č. 4 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení zriadených na
území obce Košeca.
Za:
9
Proti:
0
Zdržal sa:
0
6.5 Zmeny rozpočtu
S návrhom zmeny rozpočtu v zmysle aktuálnych požiadaviek oboznámila prítomných ekonómka
a rozpočtárka obce Ing. Eva Podmajerská. Súčasťou zmien rozpočtu boli aj návrhy na zmenu rozpočtu
predložené poslancom OZ Ing. Jozefom Ďurechom. Poslanci prerokovali a schválili:
Uznesenie č. 84/2015
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Návrh zmien rozpočtu podľa zmenového listu č. 4.
B: Berie na vedomie
Zmeny rozpočtu podľa zmenového listu č. 4, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia.
Uznesenie č. 85/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vypustenie položky 633010-03200-4100 vo výške 1.300,00 EUR zo
zmenového listu č. 5.
Za:
6
(Ing. Ďurech, Ing. Kantoríková, p. Kolembus, p. Kutej, p. Ostrovský, p.
Turzová)
Proti:
3
(Mgr. Bajzíková, p. Kalamenová, Mgr. Švehlová)
Zdržal sa:
0
Uznesenie č. 86/2015
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Návrh zmien rozpočtu podľa zmenového listu č. 5 a č. 6.
B1: Schvaľuje
Zmeny rozpočtu podľa zmenového listu č. 5 po úprave s vypustením položky 633010-03200-4100 vo
výške 1.300,00 EUR, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia.
B2: Schvaľuje
Zmeny rozpočtu podľa zmenového listu č. 6, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia.
Za:
5
(Ing. Ďurech, Ing. Kantoríková, p. Kutej, p. Ostrovský, p. Turzová)
Proti:
0
Zdržal sa:
4
(Mgr. Bajzíková, p. Kalamenová, p. Kolembus, Mgr. Švehlová)
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6.6 Žiadosti týkajúce sa nakladania s majetkom obce/žiadosti o poskytnutie dotácie
Žiadosti týkajúce sa nakladania s majetkom obce predložil starosta obce Bc. Radomír Brtáň.
Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Progresívnej školy pri gymnáziu, Školská 2, 018 41 Dubnica nad
Váhom zaevidovanej pod podacím číslom 425/2015
Príspevok vo výške 650,00 EUR sa použije na krytie nákladov spojených s účasťou na Svetovom finále
Odysey mysle v USA, ktorej sa zúčastnia aj dve občianky našej obce.
Komisia financií a komisia pre šport, mládež majú súhlasné stanovisko k tejto žiadosti.
Uznesenie č. 87/2015
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Žiadosť Progresívnej školy pri gymnáziu, Školská 2, 018 41 Dubnica nad Váhom o dotáciu na rok 2015
vo výške 200,00 EUR.
B: Schvaľuje
Dotáciu na rok 2015 pre Progresívnu školu pri gymnáziu, Školská 2, 018 41 Dubnica nad Váhom vo
výške 200,00 EUR.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
0
1

(p. Turzová)

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Farského úradu CZ ECAV Košeca, Dolný majer 754/6, Košeca
zaevidovanej pod podacím číslom 473/2015
Cirkevný zbor ECAV Košeca žiada finančnú dotáciu vo výške 3.470,00 EUR na pokrytie nákladov na
prípojku kanalizácie a vody v dĺžke 20 bm na Farskú budovu (1.100,00 EUR) a na prípojku kanalizácie
a vody v dĺžke 25bm pre Kostol (2.370,00 EUR).
Uznesenie č. 88/2015
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Žiadosť Farského úradu CZ ECAV Košeca, Dolný majer 754/6, Košeca o dotáciu na rok 2015 vo výške
3.500,00 EUR.
B: Schvaľuje
Dotáciu na rok 2015 pre Farský úrad CZ ECAV Košeca, Dolný majer 754/6, Košeca vo výške 2.370,00
EUR na prípojku kanalizácie a vody pre Kostol.
Za:
8
Proti:
1
(p. Kolembus)
Zdržal sa:
0
Uznesenie č. 89/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu na rok 2015 pre Farský úrad CZ ECAV Košeca, Dolný majer
754/6, Košeca vo výške 1.100,00 EUR na prípojku kanalizácie a vody pre Farskú budovu.
Za: 5 (Ing. Ďurech, Ing. Kantoríková, p. Kutej, p. Ostrovský, p. Turzová)
Proti: 4 (Mg.Bajzíková, p. Kalamenová, p. Kolembus, Mgr. Švehlová)
Zdržal sa: 0
Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Dobrovoľného hasičského zboru Košeca, Krúžok 501/3, Košeca pod
podacím číslom 575/2015
Kolektív DHZ Košeca žiada o poskytnutie finančného príspevku vo výške 5.000,00 EUR. Tieto finančné
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prostriedky budú použité na financovanie rozvoja hasičstva, hasičského športu a podporu kultúrnych
podujatí v obci v roku 2015. K predmetnej žiadosti prebehla diskusia.
Uznesenie č. 90/2015
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru Košeca, Krúžok 501/3, Košeca o dotáciu na rok 2015 vo
výške 5.000,00 EUR.
B: Neschvaľuje
Dotáciu na rok 2015 pre Dobrovoľný hasičský zbor Košeca, Krúžok 501/3, Košeca vo výške 5.000,00
EUR.
Za:
4
(Mg.Bajzíková, p. Kalamenová, p. Kolembus, Mgr. Švehlová)
Proti:
5
(Ing. Ďurech, Ing. Kantoríková, p. Kutej, p. Ostrovský, p. Turzová)
Zdržal sa:
0
Uznesenie č. 91/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje príspevok pre neziskovú organizáciu DHZ na výstroj a výbavu pre
deti potrebnú pre vykonávanie súťažnej činnosti a cestovné a štartovné na súťaže v Trenčianskom
kraji vo výške 3.000,00 EUR.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

9
0
0

Uznesenie č. 92/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje príspevok pre neziskovú organizáciu DHZ na aktívnu prezentáciu
činnosti DHZ Košeca v obci, organizáciu kultúrnych podujatí vo výške 200,00 EUR.
Za:
9
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na podporu činnosti aerobiku zaevidovanej pod podacím číslom
530/2015
Mgr. Júlia Palčeková žiada o poskytnutie dotácie na činnosť aerobiku, ktorý je registrovaný ako súčasť
Športového klubu Nozdrovice. Nakoľko bol pre tento rok odsúhlasený finančný príspevok len pre
Stolnotenisový klub Nozdrovice, radi by dodatočne požiadali o pridelenie dotácie i na činnosť
aerobiku, na ktorý sa odsúhlasený príspevok nevzťahuje, nakoľko plánujú zapojiť do cvičenia aj širšiu
verejnosť (aerobik maratón, detský aerobik) a radi by činnosť tohto útvaru zachovali aj v ďalšom
období.
Žiadosť bola najskôr presunutá na ďalšie zasadnutie OZ z dôvodu doplnenia žiadosti na základe
požiadaviek komisie financií. Z diskusie nakoniec vyplynulo, že v zmysle schválené VZN o poskytovaní
dotácie, je možné poskytnúť tomu istému subjektu dotácie len raz ročne.
Žiadosť Základnej organizácie Klubu dôchodcov v Košeci o preplatenie autobusu zaevidovanej pod
podacím číslom 569/2015
Výbor Klubu dôchodcov sa obrátilo na OZ s písomnou žiadosťou o preplatenie autobusu na zájazd na
termálne kúpalisko v Bieliciach.
Na rok 2015 už raz žiadali dotáciu a podľa VZN č. 1/2012 môže organizácia požiadať o dotáciu v tom
istom kalendárom roku iba raz.
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Žiadosť CAST IRON vodárenské tvarovky, s.r.o., Jána Zemana 50/2366, 911 01 Trenčín, IČO: 34123741
o odkúpenie nehnuteľnosti zaevidovanej pod podacím číslom 2102/2014
Spoločnosť CAST IRON vodárenské tvarovky, s.r.o., Jána Zemana 50/2366, 911 01 Trenčín, IČO:
34123741 zastúpená konateľom p. Stanislavom Galbom žiada o odkúpenie nehnuteľnosti - pozemku
parcela KNC č. 438/175 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 18m2 v k.ú. Košeca vytvorenou
geometrickým plánom č. 70/2014 zo dňa 30.9.2014 vypracovanom Bc. Milan Masaryk, geodetické
práce, Horný Moštenec 71, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 37718193, úradne overenom Katastrálnym
odborom Okresného úradu Ilava dňa 28.10.2014 pod číslom 464/2014, z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov na prístupovej ceste k skladovým priestorom spoločnosti v areáli
bývaleho družstva Košeca.
Uznesenie č. 93/2015
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Žiadosť spoločnosti CAST IRON vodárenské tvarovky, s.r.o., Jána Zemana 50/2366, 911 01 Trenčín,
IČO: 34123741 o odkúpenie nehnuteľnosti - pozemku parcela KNC č. 438/175 Zastavané plochy
a nádvoria o výmere 18 m2 v k.ú. Košeca.
B: Neschvaľuje
Predaj nehnuteľnosti - pozemku parcela KNC č. 438/175 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2
v k.ú. Košeca v zmysle žiadosti prijatej pod podacím číslom 2102/2014 od spoločnosti CAST IRON
vodárenské tvarovky, s.r.o., Jána Zemana 50/2366, 911 01 Trenčín, IČO: 34123741. (na základe
záporných stanovísk poradných orgánov obce)
Za:
9
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Žiadosť PD Košeca, a.s., Zliechovská cesta 384, 018 64 Košeca, IČO: 36348716 o odkúpenie pozemku
zaevidovanej pod podacím číslom 632/2015
PD Košeca, a.s. žiada o odkúpenie pozemku v k.ú. Košeca vedeného pod parcelným číslom 469/505
ostatné plochy o výmere 414 m2. Dôvodom záujmu je, že v danej lokalite je PD Košeca, a.s.
vlastníkom nehnuteľností.
Uznesenie č. 94/2015
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Žiadosť PD Košeca, a.s., Zliechovská cesta 384, 018 64 Košeca, IČO: 36348716 o odkúpenie pozemku
parcelné číslo 469/505 Ostatné plochy o výmere 414 m2 v k.ú. Košeca.
B: Neschvaľuje
Predaj pozemku parcelné číslo 469/505 Ostatné plochy o výmere 414 m2 v k.ú. Košeca v zmysle
žiadosti prijatej pod podacím číslom 632/2015 od PD Košeca, a.s., Zliechovská cesta 384, 018 64
Košeca, IČO: 36348716.
Za:
9
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Žiadosť p. Pavla Bulicu, Prúdy 286/34, 018 64 Košeca o odkúpenie obecného pozemku parc. č. 2195
zaevidovanej pod podacím číslom 588/2015
p. Pavol Bulica žiada OZ o prerokovanie jeho návrhu o odúpenie pozemku parcelné č. 2195 LV 3447
o výmere 102 m2, ktorej vlastníkom v podiele 1/1 je obec Košeca. Daná parcela sa nachádza vedľa
jeho pozemku, preto by ju rád od obce odkúpil z dôvodu, že na jeho pozemku chce stavať rodinný
dom.
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Uznesenie č. 95/2015
A: Prerokovalo
Žiadosť p. Pavla Bulicu, Prúdy 286/34, 018 64 Košeca o odkúpenie obecného pozemku parc. č. 2195,
LV 3447 o výmere 102 m2.
B: Berie na vedomie:
Žiadosť p. Pavla Bulicu, Prúdy 286/34, 018 64 Košeca o odkúpenie obecného pozemku parc. č. 2195,
LV 3447 o výmere 102 m2.
Predmetná žiadosť bude ešte predmetom rokovania stavebnej komisie.
Žiadosť p. Michala Vašeka, Partizánska 1280/10,018 41 Dubnica nad Váhom o odkúpenie obecných
pozemkov parc. č. KNC 274/2 a 273/2
p. Vašek žiada o odkúpenie časti obecných pozemkov na parcelách č. 274/2 (areál bývalej tehelne)
a 273/2 (areál ihrisko) v k.ú. Košeca. Predmetné pozemky má záujem odkúpiť a zastavať v súlade
s predloženým návrhom zástavbovej štúdie IBC pri starej tehelni Košeca.
Uznesenie č. 96/2015
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Žiadosť p. Michala Vašeka, partizánska 1280/10,018 41 Dubnica nad Váhom o odkúpenie obecných
pozemkov parc. č. KNC 274/2 a 273/2
B: Neschvaľuje
Predaj obecných pozemkov na parcelách 274/2 (areál bývalej tehelne) a 273/2 (areál ihrisko) a
v zmysle žiadosti prijatej od p. Michala Vašeka, Partizánska 1280/10, 018 41 Dubnica nad Váhom na
základe záporných stanovísk poradných orgánov obce.
Za:
9
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Žiadosť o spoluprácu p. Petra Vráblika a p. Veroniky Skovajsovej - náhradné umiestnenie autobusovej
zastávky Košeca - Bendov mlyn zaevidovanej pod podacím číslom 262/2015
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť p. Petra Vráblika a Veroniky Skovajsovej, Medňanská 520,
019 01 Ilava zaevidovanú pod podacím číslom 262/2015, týkajúcu sa realizácie náhradného
umiestnenia autobusovej zastávky Košeca-Bendov mlyn, aby sa presun zastávky uskutočnil v zmysle
projektovej dokumentácie na chodník na Zliechovskej ulici. Obhliadku skutkového stavu na mieste
samom vykonali členovia komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.
K predmetnej žiadosti prebehla diskusia.
Žiadosť Ing. Jaroslava Schreibera, Sadová 162/51, 018 64 Košeca o odkúpenie pozemkov parc. č. KNC
98/14 a 157/2 zaevidovanej pod podacím číslom 1702/2014
Uznesenie č. 97/2015
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Žiadosť Ing. Jaroslava Schreibera, Sadová 162/51, 018 64 Košeca o odkúpenie pozemkov parc. č. KNC
98/14 vodné plochy o výmere 321 m2 v k.ú. Košeca na LV 3447 a KNC 157/2 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 163 m2 v k.ú. Košeca na LV 3447.
B: odporúča
pripraviť možnosti spôsobu odpredaja dotknutých parciel.
Za:
9
Proti:
0
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Zdržal sa:

0

Žiadosť p. Ladislava Bugalu, Železničná 626/16, 018 64 Košeca o opravu odvodnenia Železničnej ulice
zaevidovanej pod podacím číslom 583/2015
K žiadosti sa vyjadril p. Ostrovský, pričom komisia výstavby, územného plánovania a životného
prostredia je niekoľko variánt, pričom do budúcna bude navrhnutý jednotný postup.
Uznesenie č. 98/2015
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Žiadosť p. Ladislava Bugalu, Železničná 626/16, 018 64 Košeca o opravu odvodnenia Železničnej ulice
zaevidovanej pod podacím číslom 583/2015.
B: Berie na vedomie
Stanovisko komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.
Žiadosť Ing. Jozefa Ďuriša, Pri tehelni 144/24, 018 64 Košeca o odstránenie živého plota na križovatke
ulíc Športovcov a Pri tehelni zaevidovanej pod podacím číslom 533/2015
Žiadosť presunutá na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva.
6.7 Zriadenie komisie obecného zastupiteľstva pre časť Nozdrovice, voľba predsedu, členov
komisie a určenie náplne práce
Mgr. Dana Bajzíková - obyvatelia obce Košeca - časť Nozdrovice, ktorí iniciovali založenie tejto
komisie očakávajú na dnešnom zasadnutí OZ od poslancov jasné stanovisko k schváleniu resp.
neschváleniu navrhovanej komisie. V dostatočnom časovom predstihu bol zaslaný mailom návrh na
jej zriadenie a aj všetky materiály týkajúce sa návrhov na uznesenie v súvislosti s jej schvaľovaním.
Vytvorenie tejto komisie neovplyvní zásadne rozpočet obce, hlavne ak jej členovia budú ochotní túto
činnosť robiť bezodplatne.
K predmetnému návrhu prebehla diskusia.
Uznesenie č. 99/2015
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Návrh poslankyne Mgr. Dany Bajzíkovej na zriadenie stálej OZ Komisie pre časť Nozdrovice.
B: Nezriaďuje
stálu Komisiu pre časť Nozdrovice.
Za:
4
(Ing. Kantoríková, p. Kutej, p. Turzová, p. Ostrovský)
Proti:
4
(Mgr. Bajzíková, p. Kalamenová, p. Kolembus, Mgr. Švehlová)
Zdržal sa:
1
(Ing. Ďurech)
O 21.43 hod. bolo prerušené rokovanie dnešného zasadnutia.
Uznesenie č. 100/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prerušenie rokovania dnešného zasadnutia a schvaľuje termín
pokračovania na 1.4.2015 o 17.30 hod. v Zasadačke obecného úradu v Košeci na 1. poschodí.
Za:
8
(Ing. Kantoríková, Mgr. Švehlová, Ing. Ďurech, p. Ostrovský, p. Kolembus, p.
Kalamenová, p. Kutej)
Proti:
1
(Mgr. Bajzíková)
Zdržal sa:
0
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Pokračovanie rokovania zasadnutia OZ 1.4.2015, ktoré bolo prerušené dňa 26.3.2015 uznesením č.
100/2015
Prítomní
Bc. Radomír Brtáň, starosta obce

Mgr. Miroslava Švehlová, poslankyňa

Mgr. Dana Bajzíková, 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
7/ Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov
Prerokovanie a súhlas s ukončením podnikateľskej činnosti obce Košeca
Prednostka predložila materiál týkajúci sa ukončenia podnikateľskej činnosti obce Košeca.
Obec Košeca podniká na základe živnostenského oprávnenia č. OŽP-C/2007/02153-2CR1. Predmetom
podnikateľskej činnosti je prevádzkovanie kúpaliska, predaj nápojov na priamu konzumáciu, predaj
na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravených mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj
bezmäsitých jedál.
V roku 2014 k 30.09. obec Košeca vykázala v podnikateľskej činnosti stratu z prevádzkovania
kúpaliska a v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Celkové výnosy
3379,09 EUR
Celkové náklady
6515,31 EUR
Hospodársky výsledok – strata
- 3136,22 EUR
Nakoľko stratu nebolo možné vyrovnať do konca rozpočtového roka /t.j. do konca r. 2014/, obec
musela podniknúť opatrenia na ukončenie podnikateľskej činnosti a to tak, že podala žiadosť na
živnostenský úrad o zrušenie činnosti. Živnostenský úrad k zrušeniu podnikania potrebuje súhlas
obecného zastupiteľstva, preto je predkladaný na rokovanie predmetný materiál.
Starosta obce upresnil informácie týkajúce sa ukončenia podnikateľskej činnosti a prevádzkovania
kúpaliska. K uvedenej problematike prebehla diskusia.
Uznesenie č. 106/2015
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
V zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ukončenie podnikateľskej činnosti obce
Košeca z dôvodu vykázanej straty k 30.9.2014.
B: Súhlasí
S ukončením podnikateľskej činnosti obce Košeca v nadväznosti na § 28 ods. 3 zákona č. 523/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Za:
9
Proti:
0
Zdržal sa:
0
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7/ Návrh poslanca Ing. Jozefa Ďurecha
Ing. Jozef Ďurech predložil v bode 7/ rokovania návrh na uznesenie týkajúci sa miestnych
komunikácií, ktorý predniesol a spolu s p. Ostrovským priblížili uvedenú problematiku. Týmto
návrhom chcú zabezpečiť predovšetkým stavebný dozor pri vykonávaní výstavby, respektíve
rekonštrukcií miestnych komunikácií prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, ktorá by vykonávala
stavebný dozor na základe zmluvného vzťahu s obcou. Ako odborne spôsobilú osobu navrhujú p. Ing.
Laurenčíka, ktorý je aj členom komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.
Návrhom chcú zabezpečiť, aby opravy alebo výstavba miestnych komunikáciách boli vopred
odsúhlasené Obecným zastupiteľstvom.
K predmetnému bodu pred hlasovaním o uznesení prebehla diskusia /celá diskusia je zverejnená
v audio nahrávke uverejnenej na stránke www.koseca.sk/
Hlavné body diskusie:
p. Kantoríková sa zaujímala o to, ako sa budú vykonávať opravy miestnych komunikácií.
Navrhla sa dohodnúť so zhotoviteľom, ako bude prebiehať vysprávka týchto ciest, predovšetkým sa
dohodnúť na kvalite týchto vysprávok. Toto je dôvod, prečo je predložené toto uznesenie, nakoľko
bude dobré, aby sme mali k dispozícií človeka, ktorý je odborníkom a ktorý sa bude zaoberať po
odbornej stránke vysprávkami miestnych komunikácií a bude aj rozumieť tejto problematike.
Starosta obce zrekapituloval uvedenú problematiku. Bude rád, ak bude mať človeka, ktorý je
odborníkom v stavebnej problematike. Víta túto aktivitu a snahu. Budeme ale musieť upraviť aj
rozpočet, aby sme mali na túto oblasť peniaze.
Rozhodovanie Obecného zastupiteľstva o vysprávkach miestnych komunikácií je zo zákona plne
v kompetencii obecného zastupiteľstva. V tomto starosta nemôže konať bez poslancov.
Ing. Ďurech –
komunikácií.

informoval, že by bolo dobré dodať aj harmonogram rekonštrukcie miestnych

p. starosta harmonogram nemá k dispozícií, napriek jeho snahám. Preto bude rád za akúkoľvek
pomoc.
Ing. Kantoríková – sa spýtala, či bude zhotoviteľ súhlasiť s tým, že nám spraví niektoré cesty.
p. starosta – budeme iniciovať stretnutie po veľkonočných sviatkoch. Firma, ktorá robí kanalizáciu
a vodovod potrebuje, aby k stavebnému konaniu boli prebraté cesty, takže mi na základe pasportu
ciest, ktorý sa robil pred začatím stavebných prác, budeme žiadať, aby cesty boli dané do pôvodného
stavu a preto cesty nepreberieme len v provizórnom stave.
Ing. Kantoríková prečítala návrh na uznesenie. V pôvodnom návrhu v C1 bola uvedená formulácia
uzatvoriť dohodu o vykonaní práce s p. Laurenčíkom. Po diskusii a po odporúčaní starostu, bola
dohoda o vykonaní práce nahradená príkaznou zmluvou.
Uznesenie č. 107/2015
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo:
Potrebu prípravy plánu aktivít na začatie a realizáciu procesu rekonštrukcie a výstavby nových
miestnych komunikácií v obci.
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B: Schvaľuje
Návrh poslancov Dáriusa Kuteja, Pavla Ostrovského, Ing. Jozefa Ďurecha, Ing. Janky Kantoríkovej a
Kataríny Turzovej
B1: aby komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia zabezpečovala stavebný
dozor prípravy a realizácie rekonštrukcie a výstavby nových miestnych komunikácií v obci.
B2: aby celý proces prípravy a realizácie rekonštrukcie a výstavby nových miestnych komunikácií
v obci podliehal odsúhlaseniu obecným zastupiteľstvom.
C: odporúča:
C1: starostovi obce Košeca uzatvoriť s členom komisie výstavby, územného plánovania a životného
prostredia Ing. Laurenčíkom príkaznú zmluvu za účelom toho, aby Ing. Laurenčík zabezpečoval
stavebný dozor v procese prípravy a realizácie rekonštrukcie a výstavby miestnych komunikácií
v obci.
C2: starostovi obce v spolupráci s príslušnou komisiou a stavebným dozorom pripraviť proces
realizácie rekonštrukcie a výstavby nových miestnych komunikácií v obci a časový harmonogram +
finančný odhad investícií.
Termín: do 15.04.2015
Za:
Proti:
Zdržal sa:

9
0
0

Po predložení návrhu ešte k predmetnému bodu prebehla diskusia aj s občanmi prítomnými na
zasadnutí.
7/ Návrh na uznesenie poslancov p. Ostrovského, Ing. Ďurecha, p. Kuteja, p. Turzovej a Ing.
Kantoríkovej, týkajúci sa cesty za parkom:
P. Ostrovský priblížil a vysvetlil určité súvislosti tejto problematiky.
Ing. Kantoríková pre občanov ozrejmila, že uvedeným návrhom sa chcú poslanci dohodnúť
s občanmi, akým spôsobom bude riešená cesta za Parkom v Nozdroviciach, teda na konkrétnom
postupe, prípadne aj finančných požiadavkách. Vyzvala prítomných občanov, aby sa vyjadrili k tejto
problematike.
p. Ostrovský predložil dve alternatívy úpravy cesty Za parkom. Za prvoradé považuje odvodnenie
/odvod pozemnej vody/ a upraviť cestu na dočasné užívanie a dať vypracovať projekt s ktorým budú
súvisieť geodetické práce a vysporiadanie pozemkov.
K uvedenej problematike prebehla diskusia s občanmi, ktorí sa zúčastnili zasadnutia. Do diskusie sa
aktívne zapojili predovšetkým p. Ing. Košút Miroslav, p. Bajzík Peter, p. Palčeková Júlia /celá diskusia
je zverejnená v audio nahrávke uverejnenej na stránke www.koseca.sk/.

Na základe diskusie vyplynul návrh na stanovisko obecného zastupiteľstva, akým spôsobom sa bude
riešiť uvedený problém – cesty Za parkom. P. Ostrovský dal z komisie návrh, aby starosta jednal
s vlastníkmi pozemkov.
Starosta po diskusii poprosil p. Ostrovského, aby doplnil výstup z komisie o nákres, kde by sa malo
začať kopať.
Vyčistenie jestvujúceho rigola je možné spraviť z bežného rozpočtu na základe objednávky.
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Uznesenie č. 108/2015
Obecné zastupiteľstvo
Po predložení uvedených návrhov:
Prerokovalo:
Na základe požiadaviek občanov dotknutej ulice nutnosť riešenia problému ulice Za parkom –
odvodnenie miestnej komunikácie.
Schvaľuje:
Použitie prostriedkov z bežného rozpočtu obce – z položky údržba miestnych komunikácií na
vyčistenie odvodňovacieho žľabu ulice Za parkom v časti od osvetovej besedy smerom k hlavnej ceste
po jestvujúci žľab.
Termín: do 30.04.2015
Za:
Proti:
Zdržal sa:

9
0
0

Z diskusie k uvedenej problematike vyplynul návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 109/2015
Obecné zastupiteľstvo
Súhlasí:
S dobrovoľníckym prispením aktívnych občanov Nozdrovíc, v spolupráci s DHZ a Obecným úradom,
vykonať čistiace práce na jestvujúcom odvodňovacom žľabe ulice Za parkom.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

9
0
0

Uznesenie č. 110/2015
Obecné zastupiteľstvo
Odporúča:
po vzájomnej dohode s dotknutým vlastníkom/vlastníkmi parcely/parciel ulice Za parkom na
vykonanie výkopových prác za účelom odvedenia pozemnej vody mimo zastavané územie.
Schvaľuje:
Použiť na túto aktivitu použitie finančných prostriedkov z bežného rozpočtu obce na údržbu
komunikácií v max. výške 1 000 EUR bez DPH.
Za:
9
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Po odsúhlasení uznesenia sa do diskusie prihlásila p. Júlia Palčeková.
7/ Návrh na uznesenie poslancov p. Ostrovského, Ing. Ďurecha, p. Kuteja, p. Turzovej a Ing.
Kantoríkovej, týkajúci sa výstavby chodníka na Zliechovskej ceste:
p. Ostrovský predložil návrh na výstavbu chodníka, pričom návrh sa týka predovšetkým zistenia
vlastníkov pozemkov, kde by bol vystavaný chodník.
Po predložení návrhu prebehla diskusia /celá diskusia je zverejnená v audio nahrávke uverejnenej na
stránke www.koseca.sk/.
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Uznesenie č. 111/2015
Obecné zastupiteľstvo
Po predložení návrhu:
A: Prerokovalo:
Stanovisko Komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia zo dňa 12.2.2015 –
výstavba chodníka po Zliechovskej ceste.
B: Odporúča:
B1: Starostovi obce zistiť vlastníkov pozemkov po Zliechovskej ceste v smere na Zliechov po ľavej
strane po cestný most na ceste III. triedy.
B2: Vyžiadať písomný súhlas od vlastníkov dotknutých pozemkov v súvislosti so zámerom realizácie
výstavby chodníka.
Termín: do 31.05.2015
Za:
Proti:
Zdržal sa:

9
0
0

Starosta k tomuto bodu odporúča verejné vypočutie do telocvične, kde sa zistia názory ľudí, za akých
podmienok by boli ochotní vysporiadať cestu na výstavbu chodníka na Zliechovskej ulici.
7/ Návrh na uznesenie poslancov p. Ostrovského, Ing. Ďurecha, p. Kuteja, p. Turzovej a Ing.
Kantoríkovej, týkajúci sa skládky stavebného materiálu a zeminy:
Ing. Kantoríková predniesla ďalší návrh na uznesenie, ktorý doplnil p. Ostrovský, ktorý uvedenú
problematiku prebral na komisii výstavby, územného plánovania a životného prostredia.
Starosta priblížil uvedený stav týkajúci sa skládky stavebného materiálu.
Skládky zmonitoroval a bol si osobne pozrieť aj p. Kutej, ktorý informoval o tejto problematike.
K návrhu uznesenia prebehla diskusia /celá diskusia je zverejnená v audio nahrávke uverejnenej na
stránke www.koseca.sk/.
Uznesenie č. 112/2015
Obecné zastupiteľstvo
Po predložení návrhu:
A: Prerokovalo:
Z dôvodu realizácie prác na výstavbu vodovodu a kanalizácie i budúcich realizácií opravy a výstavby
miestnych komunikácií potrebu určiť vhodné obecné pozemky ako dočasné skládky na uloženie
stavebného materiálu a zeminy.
B: Odporúča:
Komisii výstavby, územného plánovania a životného prostredia a starostovi obce navrhnúť a predložiť
Obecnému zastupiteľstvu na schválenie vhodné obecné pozemky ako dočasné skládky na uloženie
stavebného materiálu a zeminy.
Termín: do najbližšieho OZ
Za:
Proti:
Zdržal sa:

9
0
0
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Po odsúhlasení uznesenia starosta informoval ešte o aktivitách, ktoré sa týkajú problematiky
skladovania stavebného materiálu a zeminy a využívania stavebného materiálu pri úpravách terénov
v obci.
8/ Rôzne – dôležité údaje a informácie starostu a účastníkov rokovania
Návrh p. Dáriusa Kuteja o odstránenie tehlového komína v areáli bývalej tehelne
Návrh predložil a problematiku priblížil p. Kutej, pričom celý materiál bol zaslaný na preštudovanie
Dňa 04.11.2010 sa konalo zasadnutie OZ obce Košeca, kde bolo vydané a schválené Uznesenie č.
77/2010, ktoré odporučilo starostovi podpísať zmluvu o dielo s firmou oprávnenou na zbúranie
tehlového komína v areáli bývalej tehelne z dôvodu jeho havarijného stavu a zároveň schválilo
investíciu vo výške 10.000,-€ na jeho realizáciu. Do dnešného dňa však k žiadnemu posunu v tejto
veci nedošlo a teda predmetné uznesenie nebolo zrealizované.
Vzhľadom k tomu, že súčasný stav tehlového komína v areáli bývalej tehelne je naozaj v havarijnom
stave, pričom môže dôjsť k ohrozeniu nielen zdravia a životov občanov, ale i k nemalým škodám na
ich majetku, treba v predmetnej veci urýchlene konať.
V prílohe je uvedený postup ako komunikovať s dotknutými inštitúciami, ktoré majú vydať potrebné
povolenia k odstráneniu komína a taktiež aj vzor zmluvy o dielo, ktorú (alebo jej časti) môžeme
aplikovať v Zmluve o dielo medzi obcou Košeca a zhotoviteľom.
Starosta sa vyjadril k uvedenej problematike, aj k uzneseniu z roku 2010.
K návrhu uznesenia prebehla diskusia medzi poslancami. Nakoľko nie všetci poslanci boli stotožnení
s pôvodným návrhom dať odstrániť celý komín v areáli bývalej tehelne, bol na hlasovania predložený
okrem návrhu p. Kuteja aj návrh na odstránenie časti komína. Do diskusie sa prihlásili aj občania /p.
Vančík, p. Palčeková/, pričom diskusia sa uberala cestou posúdenia sanácie celého komína asanácie
celého komína alebo časti komína /celá diskusia je zverejnená v audio nahrávke uverejnenej na
stránke www.koseca.sk/.
Starosta dal hlasovať o predloženom návrhu p. Kuteja na odstránenie celého komína.
Uznesenie č. 113/2015
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Odstránenie celého tehlového komína v areáli bývalej tehelne verejným obstarávaním.
B: Neschvaľuje
Návrh poslancov Dáriusa Kuteja, Pavla Ostrovského, Ing. Jozefa Ďurecha, Ing. Janky Kantoríkovej
a Kataríny Turzovej na odstránenie celého tehlového komína v areáli bývalej tehelne verejným
obstarávaním.
C: Odporúča
Starostovi obce Košeca v termíne do 31.05.2015 začať v predmetnej veci konať. Na zrýchlenie
postupu ako aj samotnej realizácie zasielam v prílohe postup akým smerom sa uberať.
Za:
Proti:

3
6

Zdržal sa:

0

(p. Ostrovský, p. Kutej, Ing. Ďurech)
(p. Kalamenová, Mgr. Švehlová, Mgr. Bajzíková, Kolembus, Ing. Kantoríková,
p. Turzová)
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Po neschválení prvotného návrhu, dal starosta hlasovať o návrhu na uznesenie na odstránenia časti
komína a následne o návrhu na vypracovanie rozboru materiálu nachádzajúceho sa v stavbe komína.
Uznesenie č. 114/2015
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Odstránenie časti tehlového komína v areáli bývalej tehelne.
B: Schvaľuje
Odstránenie časti tehlového komína v areáli bývalej tehelne v rozsahu ohrozujúcom bezpečnosť t.j.
vrchnú časť komína.
Za:

5

Proti:
Zdržal sa:

3
1

(Ing. Kantoríková, Mgr. Švehlová, Mgr. Bajzíková, p. Kalamenová, p.
Kolembus)
(p. Kutej, Ing. Ďurech, p. Ostrovský)
(p. Turzová)

Uznesenie č. 115/2015
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Vypracovanie rozboru materiálu nachádzajúceho sa v stavbe komína v areáli tehelne z dôvodu
určenia miery nebezpečnosti v rámci schválenej výdavkovej položky štúdie, expertízy, posudky,
ekonomická klasifikácia 637011.
Za:

7

Proti:
Zdržal sa:

1
1

(Ing. Kantoríková, Mgr. Švehlová, Mgr. Bajzíková, p. Kalamenová, p. Turzová,
p. Kolembus, Ing. Ďurech)
(p. Ostrovský)
(p. Kutej)

9/ Interpelácia poslancov – diskusia
p. Kalamenová – treba sa zamyslieť nad investíciou pri pamätníku, nakoľko tento rok nás čakajú aj
oslavy 70 výročia oslobodenia. Išlo by o výmenu dlažby a zútulnenia priestoru.
Starosta navrhol, aby sa tejto problematike venovala komisia výstavby, územného plánovania
a životného prostredia.
Starosta informoval poslancov ohľadom výzvy Úradu vlády a stavbu multifunkčného ihriska.
Uznesenie č. 116/2015
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Umiestnenie multifunkčného ihriska v prípade úspechu podanej žiadosti do areálu školy.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

9
0
0
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Starosta informoval o najdôležitejších veciach /požiadavkách/, ktorým je potrebné sa v najbližšej
dobe venovať.:
 Je to predovšetkým problematika obstarania vriec na odpad, nutnosť zakúpenia ďalšej
úradnej tabule , nakoľko už dlhodobo máme problém so zverejňovaním dokumentov na
úradnej tabuli, nakoľko obec má iba jednu úradnú tabuľa, ktorej kapacita nestačí na
zverejňovanie dokumentov .
 Ďalej starosta informoval o mailoch, ktoré rozposlal poslancom ohľadom grantov, pričom je
potrebné sa tejto veci venovať a zasielať nápady/názory o aké projekty by bolo vhodné sa
pokúsiť.
 Požiadal o vyjadrenie sa k zasielaniu podkladov /materiálov/ na zasadnutie OZ.
 Ďalšia informácia bola podaná v súvislosti s obecným rozhlasom /problémy so starou
kabelážou, preto je potrebné hľadať možnosti, ako riešiť tento problém a akou formou.
 Ďalšia požiadavka vyplynula z debát s rodičmi a týka sa možnosti vytvorenia materského
centra.
 Zameranie sa na bezpečnosť nielen ciest ale aj lávok.
 Starosta rozpošle materiál týkajúci sa strategických dokumentov, cieľov a úloh, ktoré by mali
pomôcť skvalitniť život v obci. Treba sa tejto problematike intenzívne venovať. Starosta
načrtol problémové okruhy, ktorým sa treba intenzívne venovať /plán hospodárskeho
a sociálneho rozvoja, protipovodňové opatrenia, trhové miesto, posúdenie využitia areálu
býval tehelne, pasportizácia dopravného značenia, zabezpečenie nových zvonových
kontajnerov, dotácia na regeneráciu sídiel, rozšírenie kapacít MŠ a ZŠ, vodovod a kanalizácia
na uliciach, ktoré nie sú súčasťou terajšieho projektu, posúdenie použitia z fondu opráv na
opravu nájomnej bytovky, rekonštrukcia strechy obecného úradu
 Starosta podal informácie týkajúce sa sfunkčnenia obecnej studne
p. Kutej navrhol stretnutie s p. Pápyovou v súvislosti s jej žiadosťou, ktorá bola predložená na OZ.
p. Pápyová bola prítomná na zasadnutí a preto sa k predloženej požiadavke vyjadrila.
K predmetnej žiadosti prebehla diskusia /celá diskusia je zverejnená v audio nahrávke uverejnenej na
stránke www.koseca.sk/.
Uznesenie č. 117/2015
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Zmenu termínu zasadnutia OZ z 22. 4. 2015 na 7.5.2015 o 17:30 hod. Zasadnutie sa uskutoční
v Nozdroviciach v Osvetovej besede.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

7 (p. Kalamenová, p. Turzová, Mgr. Bajzíková, Mgr. Švehlová, p. Kolembus, p.
Ostrovský p. Kutej)
0
2 ( Ing. Ďurech, Ing. Kantoríková)

Mgr. Bajzíková pozvala všetkých na premiérový majáles, ktorý sa bude konať dňa 01.05.2015.
Ing. Ďurech ponúkol stretnutie ohľadom prevodu domény s p. Palčekom, pričom stretnutia by sa
zúčastnil aj p. Kutej a p. Kolembus.
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10/ Ukončenie zasadnutia
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Bc. Radomír Brtáň, ktorý poďakoval
prítomným za účasť. (22:00 hod.)
Starosta obce: Bc. Radomír Brtáň

Zapisovateľ prvej časti: Bc. Emília
Laskovičová

Prednosta obce: Mgr. Zuzana Dianová

Zapisovateľ druhej časti: Mgr. Zuzana
Dianová

Overovatelia:

__________________________
Katarína Turzová

________________________
Radovan Kolembus

V Košeci, 4.5.2015
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