ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo
dňa 3. apríla 2014 v zasadačke Obecného úradu v Košeci
Prítomní
Mgr. Miroslava Švehlová, poslankyňa

Mária Kalamenová, poslankyňa

Mgr. Júlia Palčeková, poslankyňa

Jozef Surový, poslanec

Bc. Pavol Ondrejka, poslanec

Katarína Turzová, poslankyňa

Mgr. Zuzana Dianová, prednostka

Ing. Janka Kantoríková

Mgr. Jaroslava Pajgerová, poslankyňa

Ing. Katarína Mináriková, HK

Neprítomní
Mgr. Helena Popovičová
Hostia
Viď prezenčná listina
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. Zasadnutia OZ sa
nezúčastnila Mgr. Popovičová.
2/ Schválenie programu rokovania
Starosta sa spýtal poslancov, či sú z ich stany pripomienky k programu, ktorý bol uvedený na
pozvánke. Z dôvodu prítomnosti zástupcov DHZ Košeca, starosta navrhol presun boru 7.7 na
začiatok hlavných bodov rokovania ako bod 7.1 a posunúť číslovanie ostatných bodov.
Uznesenie č. 21/2014
OZ k o n š t a t u j e, že :
Zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu na pozvánke s presunom bodu 7.7 na 7.1.
a s posunutím ostatného číslovania.
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:
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Predseda – Bc. Pavol Ondrejka
Člen – Jozef Surový
Člen – Mgr. Júlia Palčeková
Uznesenie č. 22/2014
OZ v o l í:
Predseda – Bc. Pavol Ondrejka
Člen – Jozef Surový
Člen – Mgr. Júlia Palčeková
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Za overovateľov zápisnice boli určení :
1/ Mgr. Miroslava Švehlová
2/ Mária Kalamenová
Písaním zápisnice poveril: Emíliu Laskovičovú
4/ Kontrola plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení zodpovednými
pracovníkmi
Kontrolu plnenia schvaľovacích uznesení z predchádzajúceho OZ vykonal starosta obce:
Uznesením č. 6/2014 bol schválený rozpočet obce. Dňa 5. marca boli uznesenia podpísané,
čím bolo ukončené rozpočtové provizórium a obec sa od tohto dátumu riadi schváleným
rozpočtom.
Uznesením č. 8/2014 boli schválené dotácie pre organizácie v obci. Zmluvy o dotáciách sa
pripravujú postupne na konkrétne akcie organizácií po vzájomnej dohode. Financie sú
organizáciám poskytnuté ihneď po podpise zmluvy.
Uznesením č. 9/2014 bol schválený dodatok č. 2 k všeobecne 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.
Uznesením č. 10/2014 bola schválená zmena prílohy č. 1 Smernice č. 1/2014 sadzobník
poplatkov za odvysielanie správy pre FO v miestnom rozhlase.
Uznesením č. 11/2014 bola schválená smernica č. 1/2014 Sadzobník poplatkov za služby
vykonávané obcou Košeca.
Uznesením č. 12/2014 bola schválená smernica č. 2/2014 prevádzkový poriadok zberného
dvora obce Košeca.
Uznesením č. 13/2014 bolo schválené presunutie schvaľovania štatútu obce na nasledujúce
OZ a je teda v programe dnešného rokovania.
Uznesením č. 14/2014 bola schválená zmluva s firmou DCA Audit, predmetom ktorej je audit
účtovnej závierky.
Uznesením č. 19/2014 OZ uložilo prednostke obecného úradu spracovať výzvu na
predloženie cenovej ponuky na audit za rok 2014. Uznesenie je v riešení.
Uznesením č. 20/2014 bolo schválené presunutie OZ zo dňa 24.4. na 23.4.
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Uznesenie č. 23/2014
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení OZ v Košeci.
5/ Názory občanov
Starosta odovzdal slovo prítomným hosťom.
p. Škopinský – projektový manažér vodárenskej spoločnosti úvodom informoval o investícii,
ktorá sa práve realizuje v našej obci. V projekte sú nútení urobiť niektoré zmeny, nakoľko
v obci sa od doby kedy bola vypracovaná projektová dokumentácia udiali viaceré zmeny, či
už výstavba objektov, ktoré teraz stavbe prekážajú alebo zmeny vlastníkov pozemkov, cez
ktoré má ísť kanalizácia. Z dôvodu nesúhlasu vlastníka pozemku medzi Košecou
a Nozdrovicami nesúhlasí s využitím jeho pozemku menia trasu a prejdú na opačnú stranu čo
bude výhodou pre nehnuteľnosti, ktoré sú na tejto strane postavené. Ďalšia zmena je na
Železničnej ulici, kde bude podzemná prečerpávacia stanica. K pozemku, na ktorom by mala
stáť zaslali na obec žiadosť o jeho odkúpenie. Jedná sa o rozlohu približne 6x7 m. V obci
momentálne prebieha ROEP a pozemok sa odkúpiť nedá. Požiadal však aspoň o predbežný
súhlas, že im obec pozemok predá po skončení ROEPu. Bez toho nemôžu odsúhlasiť
navrhnuté technické riešenie.
Starosta: Dnes bol na Katastrálnom úrade, kde získal údaje o predmetných parcelách. Jedna
z ich je neknihovaná parcela a po skončení ROEPu bude zapísaná na LV obce. Druhú bude
treba pred tým vymerať geodetom. Kataster dnes výsledky ROEPu odobril a plynie 15 dňová
lehota na jeho pripomienkovanie.
p. Škopinský – poďakoval za informácie. Zdupľoval dôvody potreby predbežného súhlasu na
odpredaj tohto pozemku.
p. Ing. Kantoríková – sa spýtala ako to bude prebiehať v Košeci, lebo Školskú ulicu máme
rozkopanú už dva týždne.
p. Škopinský – majú niekoľko zhotoviteľov, ktorí majú ďalších dodávateľov. V Košeci bude
stavbu realizovať jeden z najlepších, ktorý robí perfektne. Základná informácia je, že sa tu
realizuje kanalizácia splašková a nebude do nej možné zviezť dažďovú vodu. Každá
domácnosť bude môcť mať vybudovanú prípojku na ich náklady.
Starosta – reálne sa na vybudovanú kanalizáciu bude dať napojiť až po vybudovaní
kompletného projektu a jeho spustení čo bude v roku 2016. Nebude to možné skôr, ako
bude dobudované prečerpávanie v Ilave a čistička v Dubnici nad Váhom.
p. Škopinský – pred vybudovaním prípojky komunikujú s majiteľmi všetkých nehnuteľností.
Upozornil na to, že výkopy prípojok sú do nejakej max. hĺbky a nikto nemôže rátať s tým, že
bude mať odkanalizovanú napr. pivnicu ak je pod touto úrovňou. Bude si môcť vybudovať
prečerpávačku, ale veľa takýchto problémov nemajú.
Starosta – týka sa to zopár nehnuteľností, o ktorých vieme a vlastníci budú upozornení na
možnosti a riešenia.
p. Ing. Kantoríková - čiže marec 2016 je možnosťou pripojenia, spýtala sa ako dlho budú trvať
práce v obci.
p. Škopinský: Ak všetko dobre pôjde tak do dvoch, max. troch mesiacov tu nemajú čo robiť.
p. Ďurech: sa spýtal na prečerpávačky, ich cenu a prevádzku.
p. Škopinský opísal rôzne druhy a ich prevádzku, hlučnosť a správanie pri výpadku el.
energie.
Starosta: Poďakoval p. Škopinskému za množstvo zaujímavých informácií. Vrátil sa k žiadosti
o majetkové vysporiadanie pozemku na základe žiadosti PVS. Ozrejmili si požadované znenie
uznesenia.
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p. Škopinský – stačí im predbežné vyjadrenie, aby mohol zajtra informovať či sa môžu
pohnúť ďalej. Geometrický plán a ostatné potrebné veci pripravia oni.
p. Bugala Jaroslav – sa spýtal čo v prípade, keď má schválenú ČOV.
P. Škopinský - zo zákona sú tri možnosti odvádzania splaškov – do kanalizácie, malou ČOV
alebo do žumpy.
Ing. Kantoríková – sa spýtala či popri výstavbe hlavných vetiev hneď urobia aj prípojky a či
obec nebude musieť čakať s dokončením ciest kým sa spustí kanalizácia.
p. Škopinský – práce robia čo najrýchlejšie, pretože výkop musí byť minimálne 6 mesiacov
stabilizovaný a asfaltovať sa môže až po tejto dobe, aby sa výkopy neprepadli. Asfaltovať sa
budú najskôr na jar 2015.
Bc. Ondrejka sa spýtal, či bude vodovod aj kanalizácia v jednej ryhe.
p. Škopinský všade kde to bude možné áno, aj prípojky.
p. Ing. Kantoríková sa spýtala či obec dostane spätnú väzbu o tom, kto odmietol prípojky,
aby to mohla obec riešiť.
p. Škopinský snažia sa presviedčať každého, kto ale nechce, tam neurobí ani obec nič.
Starosta – ak sa dohodne, spisuje sa zmluva o budúcom pripojení, tzn. že po následnej výzve
na napojenie, sa občan napojiť musí.
p. Surový: sa spýtal, či musí byť pôvodná žumpa zasypaná.
p. Škopinský – nemusí byť, ale vývod do kanalizácie ju musí míňať. Nesmie ju križovať,
zvyčajne to robia tak, že pred vývodom do žumpy sa urobí odbočenie.
p. Čepela Ľudovít sa spýtal na prípad keď je vzdialenosť pozemku od hlavného potrubia
väčšia ako 7 metrov. Či sa v tom prípade nerealizuje prípojka vôbec, alebo ako sa to rieši.
p. Škopinský - každá vec je individuálna, ak sa takýto prípad vyskytne, tak ho riešia. Ešte sa
im nestalo, žeby takýto prípad nevyriešili. Väčšinou sa urobí spoločná šachta pre viacero
rodinných domov.
Starosta, p. Škopinský – v spolupráci so starostom pracujú na rozšírení siete na lokality, ktoré
projekt nezahŕňa. Realizácia niektorých častí budovania kanalizácie sa pozastavila, nakoľko
musíme čakať na to, aby sme od geodetov vedeli, v akých hĺbkach bude nutné sa pripájať na
už naprojektovanú kanalizáciu novými doposiaľ nenaprojektovanými vetvami. Práve
prebieha výberové konanie na dodávateľa projektovej dokumentácie a stavebného
povolenia, následne môžu geodeti zameriavať potrebné ulice.
p. Ďurech - Aká je možnosť merania odpadu v šachtách?
p. Škopinský – šachta bude na to, aby sa kontrolovalo, že tam nie je odvádzaná iná ako
splašková voda. Stočné bude fakturované podľa odberu vody. Dajú sa merať aj samostatne
splašky, ale meradlo je drahé a je potrebné ho pravidelne kalibrovať.
Uznesenie č. 24/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v prípade zapísania pozemku parc. č. KNE 1140/501
nachádzajúci sa v k.ú. Košeca, ulica Železničná, v rámci konania ROEP na LV na Obec Košeca
zámer budúceho odpredaja uvedeného pozemku vo výmere cca 100 m 2 kupujúcemu
Považská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Nová 133, 017 01 Považská Bystrica, IČO:
36672076.
Za: 8
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
p. Keznikl Peter – bol iniciátorom petície o vybudovanie vodovodu a kanalizácie na
Rudnianskej ulici. Každý rok si dáva urobiť rozbor vody na dusičnany , ktorých max. hodnota
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je vždy prekročená. Tzn. že táto voda nie je vhodná na pitie a pre malé deti.
Starosta – žiaľ, keď sa pripravovala projektová dokumentácia, nikto nerátal s tým, že táto
časť bude takto zastavaná. Takých lokalít je niekoľko, táto je však najväčšia. Ako už bolo
povedané, momentálne prebieha súťaž na dodávateľa projektových prác, kde je zahrnutá
i táto lokalita na výstavbu vodovodu a kanalizácie. Súčasťou je i stavebné povolenie. Je
pravdepodobné, že v tomto roku budú vzhľadom na suchú zimu problémy s nedostatkom
vody v studniach. Čo sa týka Rudnianskej, je pravda, že problémy s vodou tam môžu
vzniknúť, nakoľko s každou ďalšou vybudovanou studňou tam bude klesať kvalita i množstvo.
Momentálne je rozpracovaná ulica Za parkom v Nozdroviciach, kde bude investorom
Považská vodárenská spoločnosť. Ostatné lokality sa žiaľ takto realizovať nebudú dať.
Alternatív je niekoľko, buď sa nám podarí presvedčiť Považskú vodárenskú spoločnosť, aby
tieto stavby realizovala sama, v spolupráci s obcou, alebo to bude obec musieť financovať
sama. Obáva sa toho, že v lete môže zostať niekoľko domácností bez vody. Požiadal
poslancov o vyjadrenie sa, čo bude nasledovať po získaní právoplatného stavebného
povolenia.
Bc. Ondrejka v rozpočte sú financie na vypracovanie projektov. Rozhodnutie čo ďalej bude
vychádzať až na ich základe, podľa toho koľko metrov kde bude potrebných a na základe
jednaní s Považskou vodárenskou spoločnosťou.
Starosta – súčasťou aktuálneho obstarávania budú presné informácie o metroch novej
výstavby vodovodu a kanalizácie. Obec potrebuje vyriešiť najmä majetkové veci. Na základe
poverenia, mandátu od poslancov môže vstúpiť do jednania s Považskou vodárenskou
spoločnosťou.
Ing. Kantoríková – niekoľko krát sa bavili o tom, že sa urobí súpis častí, ktoré je potrebné
doprojektovať a nemá pocit žeby sa niekam posunuli. Nebol im predložený návrh riešenia,
aby sa k tomu mohli vyjadriť. Nevedia o ničom čo sa rieši, nech teda starosta nechce od
poslancov mandát. Rozoberali to už niekoľko krát, že to treba riešiť, nech ale nikto
neočakáva, že poslanci budú chodiť po uliciach a riešiť to. Je to vec obecného úradu.
Starosta – áno, rozprávali sa o tom niekoľko krát, avšak kým nebol schválený rozpočet,
nemohol v tejto veci nič riešiť. Od januára preto nemohol v tejto veci pokračovať. Žiaľ,
neschválením rozpočtu stratila obec niekoľko dôležitých mesiacov. Nie je povinný posielať
poslancom denný súpis toho čo robil. Požiadal, aby sa vyjadrili prítomným občanom ako
poslanci OZ čo s týmto plánujú robiť. Či sú ochotní riešiť majetkovo ďalšiu výstavbu
a podporiť vodovodu a kanalizácie v lokalitách ktoré neboli riešené.
Bc. Ondrejka – obec má niekoľko ulíc kde nie je naplánovaný vodovod alebo kanalizácia. Nie
len Rudnianska.
Občania argumentujú, že na tejto ulici je najviac rodín a najmä malých detí.
Ing. Kantoríková – tento problém rozoberali už v minulom roku, keď rozpočet schválený bol.
Starosta však ani rukou nepohol a nevyvinul žiadnu aktivitu, tvrdenie že nemal dva mesiace
schválený rozpočet a nemohol nič robiť považuje za výhovorku. V zápisniciach je to
niekoľkokrát spomínané, ale nebol im predložený žiaden súpis ulíc, žiadny návrh riešenia, či
návrh na uznesenie. Považuje starostove slová za klamstvo.
Starosta sa spýtal akej komisii predsedá Ing. Kantoríková. Spýtal sa, či niekedy predložila
k tomuto problému stanovisko svojej komisie. Stavebná komisia nebola zvolaná niekoľko
mesiacov. Ing. Kantoríková zopakovala, že k tomu nedostali od starostu žiadne informácie.
Mgr. Palčeková – nie je pravda, že poslanci nemali žiadne informácie, má dokument od
Slovenskej vodárenskej spoločnosti ,kde boli uvedené ulice kde nie je naplánovaný vodovod
a kanalizácia. Ing. Kantoríková sa spýtala prečo o tom nevedia. Mgr. Palčeková o tom
informovala na decembrovom zastupiteľstve za finančnú komisiu, vrátane potrebných
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metrov, ktoré kde treba dobudovať. Starosta požiadal Ing. Kantoríkovú, aby sa ospravedlnila
za svoje slová o tom, že klame.
Starosta – od decembra od poslancov nedostal k tomuto problému žiadne vyjadrenie,
neurobili nič čo by ho oprávňovalo na ďalšie kroky. Od poslancov chce mandát, aby v tejto
veci mohol pokračovať ďalej a aby táto investícia bola čo najskôr vybudovaná.
Bc. Ondrejka nie je pravda, že poslanci nemajú záujem, aby sa to riešilo. Navrhol dať
starostovi požadovaný mandát. Rozpráva sa o tom už rok.
Obyvatelia Rudnianskej argumentujú inými obcami a mestami, kde je výstavba IBV a je tam
už vybudovaná infraštruktúra. Ing. Kantoríková sa spýtala kto im podpísal stavebné
povolenie. Starosta – stavebné povolenie s týmto nemá nič spoločné. Táto situácia vznikla
bez toho či stavebné povolenie vydané bolo alebo nie. Nie je jeho zodpovednosťou, že sa na
OZ predloží materiál a ona nepočúva a potom tvrdí, že predložený nebol. Na tom materiály
pracoval so zástupcom PVS dlho, nespadol nám z neba.
Bc. Ondrejka – chcú aby vybudoval vodovod a kanalizácia všade, pre všetkých občanov, nie
len na Rudnianskej. Ing. Kantoríková – budeme sa snažiť, aby sa napojilo čo najviac ľudí.
Starosta – Rudnianska ulica je za posledné roky najviac zastavaná časť obce, schválená
v územnom pláne obce. V zmysle toho boli aj podpisované stavebné povolenia vrátane
vybudovania studní. Momentálne riešime problém, ktorý vznikol v priebehu posledných
rokov týkajúci sa najmä vody a problémov s jej nedostatkom.
Ing. Kantoríková – jedna vec je projektová dokumentácia na všetky lokality kde je to v obci
potrebné, stým nikto nemá problém. Druhá vec je realizácia, nemôžeme urobiť jednu ulicu
a v lete nebude voda alebo sa udeje niečo iné a príde sem X občanov z ďalších 5-6 ulíc,
z čoho to obec bude platiť.
Starosta – riešenie má, ale chýba mu vôľa od poslancov. Už dávno navrhol, aby obec
odpredala nadbytočný majetok - nevyužívaný areál bývalej tehelne a do rozpočtu tak dostala
financie na takéto aktivity. Buď sa obec zaúveruje, alebo odpredá tento majetok. Iné
možnosti obec nemá, z bežného rozpočtu sa to realizovať nedá. Na príprave projektov
a stavebného povolenia sa pracuje. Právoplatné stavebné povolenie bude približne v auguste
alebo v septembri. Nemá problém následne rokovať s PVS. Riskuje však to, že naňho niekto
podá trestné oznámenie, že neoprávnene nakladá s majetkom obce. Tak to žiaľ v obci
funguje. Z tohto dôvodu požaduje od poslancov mandát na jednanie v tejto veci, pretože oni
sú zodpovední za nakladanie s majetkom obce. Nikto zaňho vypovedať vyšetrovateľovi
nepôjde. Z jeho pohľadu má od poslancov zatiaľ za úlohu pripraviť projektové dokumentácie
a stavebné povolenie čo najskôr, nič viac.
p. Keznikl sa spýtal či je možné prerokovať uvoľnenie finančných prostriedkov na výstavbu
vodovodu na Rudnianskej ulici.
Mgr. Palčeková – z projektovej dokumentácie bude zrejmá požadovaná výška financií, až
potom sa bude dať baviť o investíciách.
Starosta – každá lokalita bude mať svoj výkaz výmer, čo bude podkladom pre následné
verejné obstarávanie. Táto dokumentácia bude aj podkladom k rokovaniu s PVS. Ak
nebudeme úspešní v rokovaní, následne budeme riešiť čo ďalej.
p. Keznikl ale nevie čo budú robiť, keďže je voda závadná. Starosta – v prípade potreby budú
poslanci rozhodovať, či zakúpia cisternu na pitnú vodu.
p. Ďurech pripomienkoval položku na projektové dokumentácie, ktorá bola v pôvodnom
návrhu výrazne vyššia ako v rozpočte schválenom. Spýtal sa, z čoho budú teda financované.
Starosta – ako už hovoril, pôvodný návrh rozpočtu zahŕňal kapitálový príjem a nebol problém
diskutovať pred hlasovaním o rozpočte o využití tohto príjmu. Nebol problém určiť si
problémy a priority, ktoré treba v obci riešiť. Od októbra žiadal návrhy od poslancov i od
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občanov. Návrh bol pripravený v spolupráci so 4 poslancami. Tento návrh nikto oficiálne
nepripomienkoval, nikto nepripravil návrh alternatívneho rozpočtu a preto nebola možnosť
to riešiť. Ing. Podmajerská vysvetlila v ktorej položke rozpočtu je tento výdaj zahrnutý.
Bc. Ondrejka – návrh rozpočtu bol založený len na predaji tehelne. Spýtal sa, či má obec
kupcu. Všetky výdavky mali byť financované z tohto predaja. Nesúhlasia s tým, aby bol
rozpočet postavený na tejto vízii. Ani členovia finančnej komisie neodsúhlasili tento návrh.
Mgr. Palčeková – je zaujímavé, že po štyroch rokoch fungovania finančnej komisie trápia
pána Ondrejku odporúčania finančnej komisie, doteraz ich vôbec neakceptoval. Druhá vec je
tá, že nejde o to, či obec momentálne má alebo nemá kupca, ide o to, že sa jeden člen
zastupiteľstva pred členmi finančnej komisie vyjadril, že s týmto starostom predávať tehelňu
nebude.
p. Keznikl sa spýtal či má obec nejaké prostriedky z minuloročného rozpočtu.
Ing. Podmajerská – sú zapojené vo výške 55.000,- € do tohtoročného rozpočtu a pri
schvaľovaní záverečného účtu budú poslanci rozhodovať o prebytku rozpočtu a tieto sú vo
výške 89.000,- €. Schvaľovanie je možné až po audite účtovnej závierky.
Ing. Mináriková HK sa spýtala, či je možné do schvaľovania záverečného účtu zistiť potrebnú
výšku financií na vybudovanie vodovodu na Rudnianskej ulici. Prvou alternatívou by malo
byť, aby túto časť financovala PVS a obci by tak zostali finančné prostriedky pre ostatných
občanov. Nemyslí si, žeby sa toto financovanie malo riešiť teraz. Pre PVS bude vybudovanie
vodovodu na tejto ulici dobrá investícia.
p. Keznikl – vybudovanie môže trvať jeden až dva roky.
Ing. Mináriková, HK – v tejto dobe je podľa jej názoru zahrnutá aj príprava projektov
a stavebné povolenie. Myslí si, že ak toto bude v auguste, septembri pripravené, PVS nebude
mať problém túto investíciu schváliť.
Starosta požiadal o vzájomnú komunikáciu týkajúcu sa tohto problému. Požiadal
o vyjadrenie sa pri schvaľovaní záverečného účtu, či v prípade neúspechu rokovaní s PVS
podporia financovanie z prostriedkov obce.
Ing. Mináriková – v prípade havarijnej, život občanov ohrozujúcej situácie sa dajú riešiť
promptne z rozpočtu. Nemyslí si, že to bude problém zo strany občanov.
6/ Správa hlavného kontrolóra v súlade s §18f zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
v znení neskorších predpisov a práva o činnosti hlavného kontrolóra
HK obce predniesla záznam č. 1/2014 z kontroly za 4Q/2013. Nakoľko v kontrolovanom
období nebolo zistené žiadne porušenie zákona ide o správu a nie o záznam. Poslanci vzali
záznam z kontroly na vedomie. V písomnej forme je prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 25/2014
OZ berie na vedomie záznam č. 1/2014 z kontroly za 4Q 2013.
7/ Hlavné body rokovania
7.1 Žiadosť DHZ Košeca na vybudovanie prístavby k požiarnej zbrojnici
Žiadosť dostali poslanci mailom v príprave na OZ. Starosta požiadal hasičov o nahliadnutie
k detailnejšiemu návrhu prístavby. Aktívnou činnosťou a žiadosťami sa hasičom podarilo
získať ďalšie vybavenie, pre ktoré potrebujú ďalšie priestory na ich uskladnenie. P. Juraj
Bartoš vysvetlil, dôvody a navrhované riešenie prístavby. Odhadované náklady na prístavbu
sú vo výške cca 30.000,- €. Celkové náklady na rekonštrukciu vrátane prístavby by mali byť
do výšky 50.000,- €. Ing. Kantoríková to má s hasičmi prediskutované a má podrobné
informácie. Súhlasí s komplexnou rekonštrukciou v niekoľkých krokoch. Súhlasí aj p. Turzová.
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p. Bugala – musia využiť všetky šance na získanie techniky a vybavenia. Nemusia sa
opakovať. Žiadosti majú podané, môže sa stať že keď ju získajú a nebudú ju mať kam
umiestniť. Šanca na získanie tejto techniky sa v najbližších rokoch už nenaskytne.
Starosta – záujem zo strany poslancov je. Základom je príprava projektových dokumentácií.
Informoval o časti pozemku na ktorom by prístavba mala stáť. Tento bude v rámci ROEPu
napísaný na štát a obec ho následne delimituje. Tým budú majetkové vzťahy vyriešené.
V rozpočte sú financie na prípravu projektov, ak sa zmestia do určitej sumy a to zatiaľ nevie
odhadnúť. P. Bartoš informoval, že úvodnú etapu zastrešia hasiči sami, následne bude
potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu.
Starosta – na dodávateľa stavebných prác bude pravdepodobne nutné elektronické verejné
obstarávanie. Po schválení záverečného účtu obce budú poslanci rozhodovať ako použiť
finančné prostriedky obce. Žiadosť DHZ bola prerokovaná so záverom, že obec bude
pracovať na vypracovaní projektových dokumentácií.
Uznesenie č. 26/2014
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru Košeca, so
sídlom Krúžok 501/3, 018 64 Košeca zo dňa 19.3.2014 o zhotovenie prístavby Požiarnej
zbrojnice podľa priloženého návrhu.
7.2 Vyhodnotenie rozpočtu vrátane programov k 31.12.2013
S vyhodnotením rozpočtu obce vrátane programov oboznámila prítomných ekonómka
a rozpočtárka obce Ing. Podmajerská. Poslanci prediskutovali a vzali vyhodnotenie na
vedomie.
Uznesenie č. 27/2014
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vyhodnotenie rozpočtu obce vrátane programov
k 31.12.2013.
Žiadosť ZŠ s MŠ Košeca
Ing. Podmajerská informovala o žiadosti ZŠ s MŠ Košeca o finančné prostriedky na prepravu
žiakov na súťaž do partnerskej školy. Poslanci prediskutovali a schválili:
Uznesenie č. 28/2014
Obecné zastupiteľstvo
a) prerokovalo žiadosť Základnej školy s materskou školou o poskytnutie finančných
prostriedkov zo dňa 4.3.2014
b) schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov pre Základnú školu s materskou
školou na prepravu žiakov vo výške 300,- €
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Zmeny rozpočtu
S návrhom zmeny rozpočtu oboznámila prítomných Ing. Podmajerská. Poslanci prerokovali
a schválili:
Uznesenie č. 29/2014
Obecné zastupiteľstvo
prerokovalo návrh na zmenu rozpočtu podľa zmenového listu č. 1,
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a) schvaľuje zmenu rozpočtu podľa zmenového listu č. 1, ktorý je neoddeliteľnou
súčasťou tohto uznesenia.
Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0
7.3 Štatút obce Košeca
Predkladá prednostka OcÚ Mgr. Dianová – na základe požiadavky bod preložený
z predchádzajúceho OZ. Poslancom bolo v príprave zaslané vyhodnotenie pripomienok Bc.
Ondrejku. Návrh neskôr pripomienkovala aj Ing. Kantoríková, vyhodnotenie jej pripomienok
majú poslanci dnes predložené písomne, skôr to zaslať nebolo možné. Spýtala sa, či ich
prerokujú teraz, alebo chcú schvaľovanie štatútu presunúť na ďalšie OZ. Poslanci schválili
tento presun.
Uznesenie č. 30/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje presun prerokovania nového Štatútu obce na najbližšie
obecné zastupiteľstvo.
Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0
7.4 Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej školy s materskou školou Košeca
Dodatok predložila prednostka Mgr. Dianová. Poslancom bol zaslaný v príprave na OZ. Bol
vypracovaný z dôvodu nutnosti zosúladenia znenia zriaďovacej listiny s ustanoveniami
zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších
predpisov, konkrétne s § 22 ods. 2 zákona, ktorý hovorí o tom, čo má obsahovať zriaďovacia
listina školy. Do návrhu zmeny zriaďovacej listiny bolo zapracované aj potvrdenie
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, číslo: 2013-14943/44144:2-923, zo dňa
20.9.2013 o evidencii Elokovaného pracoviska, Bytovky 490, Košeca, ako súčasť Základnej
školy s materskou školou, Školská 243/1, Košeca. Súčasťou materiálu je znenie § 22 ods. 2
zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších
predpisov, aktuálny text Zriaďovacej listiny Základnej školy s materskou školou v znení jej
neskorších dodatkov a potvrdenie ministerstva školstva č. 2013-14943/44144:2-923, zo dňa
20.9.2013.
Uznesenie č. 31/2014
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo návrh dodatku č. 4, ktorým sa mení a dopĺňa zriaďovacia listina Základnej
školy s materskou školou, Školská ulica 243/1, 018 64 Košeca, zo dňa 30.6.2003, č.j.
356/2003, vydaná Obcou Košeca, vrátane jej dodatkov.
B: Schvaľuje dodatok č. 4, ktorým sa mení a dopĺňa zriaďovacia listina Základnej školy
s materskou školou, Školská ulica 243/1, 018 64 Košeca, zo dňa 30.6.2003, č.j. 356/2003,
vydaná Obcou Košeca, vrátane jej dodatkov.
Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0
7.5 TOZ „Dni zvýšenej pracovnej aktivity“
S technicko-organizačným zabezpečením „Dní zvýšenej pracovnej aktivity“ oboznámila
prítomných zástupkyňa starostu Mgr. Švehlová. Poslanci TOZ vzali na vedomie a v písomnej
forme je prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 32/2014
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie TOZ „Dni zvýšenej pracovnej aktivity“.
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7.6 Vyhodnotenie pripomienok a stanovísk k návrhu Zadania územného plánu obce
Materiál bol poslancom zaslaný mailom v príprave na OZ. Starosta informoval o postupe
a povinnosti obecného zastupiteľstva v príprave nového ÚP. Ing. Kantoríková požiadala
o aktuálne informácie v procese nového územného plánu. Starosta rád všetko vysvetlí na
zasadnutí stavebnej komisie. Poslanci navrhli presun tohto bodu na nasledujúce OZ.
Uznesenie č. 33/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje presun bodu 7.6 Vyhodnotenie pripomienok a stanovísk
k návrhu Zadania územného plánu obce na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7.7 Zmluva o odovzdaní a prevzatí objektov – modernizácia železničnej trate – predloženie
pripomienok
Starosta – poslancom boli zaslané pripomienky, ktoré boli v minulosti k tejto žiadosti
predložené. Žiadateľ na ne nereagoval. Ozval sa až teraz s novou žiadosťou a jej urgenciou.
Ing. Kantoríková informovala o histórii pôvodnej žiadosti. Uskutočnilo sa stretnutie,
obhliadka i spoločná komisia, na ktorej boli zostavené predmetné pripomienky.
Starosta prečítal uznesenie prijaté k tejto žiadosti. Navrhol pracovné stretnutie. Starosta
uvedený problém prednesie i na regionálnom stretnutí ZMOSu, nakoľko určite nie sme
jediná malá obec, ktorá rieši tento problém.
Poslanci sa predbežne dohodli na pracovnom stretnutí dňa 23.4.2014.
8/ Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov
Mgr. Dianová predložila Žiadosť o poskytnutie pozemku a skladových priestorov fy Služby
Važec, s.r.o., Rovná 4240, 058 01 Poprad, IČO:46537911. Je to spoločnosť, ktorá v našej obci
realizuje výstavbu vodovodu a kanalizácie. Ak obec nájde požadovaný priestor je možné to
riešiť prostredníctvom prenájmu. Starosta ich odporučil aj na ďalšie spoločnosti, ktoré by im
mohli poskytnúť požadovaný priestor. Pre obec je to komplikované vzhľadom na zákonné
povinnosti.
9/ Rôzne – dôležité údaje a informácie starostu a účastníkov rokovania
10/ Interpelácia poslancov – diskusia
11/ Ukončenie zasadnutia
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Radomír Brtáň, ktorý poďakoval
prítomným za účasť. (20:15 hod.)
Starosta obce: Radomír Brtáň

Zapisovateľ: Emília Laskovičová

Prednosta obce: Mgr. Zuzana Dianová
Overovatelia:
__________________________
Mgr. Miroslava Švehlová

________________________
Mária Kalamenová

V Košeci, 6.4.2014
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