ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo
dňa 19. apríla 2007 v zasadačke OcÚ v Košeci

Prítomní:
Radomír Brtáň, starosta
p. Ladislav Brtáň, poslanec
Ing. Janka Kantoríková, poslankyňa
Mgr. Miroslava Švehlová, poslankyňa
p. Anna Mikulová, poslankyňa

p. Magdaléna Belková, poslankyňa
Ing. Ivan Janke, poslanec
p. Miroslava Štepanovičová, poslankyňa
p. Róbert Jakuš, poslanec
Ing. Jaroslav Gábel, hlavný kontrolór
Ospravedlnená

Ing. Zuzana Jurčáková, poslankyňa
Hostia
Mgr. Alexandra Palčeková, predseda MVK
p. Ľudmila Kozáková-vedúca knižnice
p. Vojtech Gábel – za Obecný hasičský zbor
Občania – dľa prezenčnej listiny

JEDNANIE
1/ Otvorenie
Otvorenie dnešného riadneho zasadnutia OZ vykonal starosta obce p. Brtáň.
Konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a preto uznal dnešné zasadnutie
OZ za uznášaniaschopné. Z neúčasti sa ospravedlnila Ing. Zuzana Jurčáková.
Zároveň privítal Mgr. Alexandru Palčekovú – predsedkyňu miestnej volebnej komisie,
p. Ľudmilu Kozákovú – vedúcu Obecnej knižnice a p. Vojtecha Gábela za Obecný hasičský
zbor.
Úvodom starosta oboznámil poslancov s oznámením poslanca Ing. Vladimíra Fuska, ktorý sa
vzdal mandátu poslanca ku dňu 26. marca 2007.
Z uvedeného dôvodu doporučil poslancom, aby oznámenie Ing. Vladimír Fuska o vzdaní sa
poslaneckého mandátu vzali na vedomie.
2/ Sľub poslankyne
Keďže vzdaním sa Ing. Fuska nie je naplnený počet poslancov, je potrebné, aby p. Anna
Mikulová, ktorá bola v komunálnych voľbách dňa 02.12.2006 zvolená ako 10-ta v poradí
zložila zákonom predpísaný sľub poslanca, aby sa mohla ujať svojej funkcie a aby Obecné
zastupiteľstvo malo 9 poslancov.
Pani Anna Mikulová prečítala a do rúk starostu obce zložila sľub poslanca. Po jeho zložení jej
Mgr. Alexandra Palčeková – predsedkyňa MVK odovzdala Osvedčenie o zvolení. Ku
zvoleniu jej zablahoželal aj starosta obce.
Pani Anna Mikulová sa zložením sľubu ujala funkcie poslanca Obecného zastupiteľstva.
Starosta sa spýtal poslancov, či sú z ich strany pripomienky k programu, ktorý bol uvedený na
pozvánke.
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K uvedenému programu poslanci nemali žiadne pripomienky.
Za overovateľov zápisnice určil p. Miroslavu Štepanovičovú a p. Róberta Jakuša.
Písaním zápisnice poveril sl. Pavlíkovú Helenu.
Do návrhovej komisie starosta navrhol schváliť:
p. Ladislav Brtáň
- predseda
p. Anna Mikulová
- člen
Ing. Ivan Janke
- člen
Poslanci členov návrhovej komisie jednohlasne zvolili.
3/ Kontrola uznesenia
Na minulom zasadnutí OZ bolo uznesením č.34 schválené poskytnutie finančnej výpomoci vo
výške 1.000,- Sk p. Antonovi Fuskovi. Toto uznesenie bolo splnené. Pán Fusek si za
schválený fin. príspevok nakúpil potraviny.
4/ Interpelácia
Do interpelácie sa neprihlásil nikto.
5/ Rozbor hospodárenia obce za I. štvrťrok 2007
Predsedkyňa finančnej komisie Ing. Janka Kantoríková oboznámila poslancov s rozborom
hospodárenia obce za I. štvrťrok 2007.
Výdaje sú plnené na 22,08 %
Príjmy na 27,35 %.
K prednesenému rozboru neboli zo strany poslancov vznesené žiadne pripomienky.
Poslanci rozbor hospodárenia obce za I.štvrťrok 2007 jednohlasne schválili.
6/ Zhodnotenie práce Obecného hasičského zboru za rok 2006
Bývalý predseda OHZ p. Vojtech Gábel oboznámil poslancov s prácou Obecného hasičského
zboru v roku 2006.
Pripomienky k prednesenej správe: Ing. Ivan Janke – v akom stave je požiarne auto či je
pojazdné.
P. Gábel Vojtech – auto je pojazdné aj funkčné.V minulom roku však bola odcudzená
motorová striekačka PPS 12 a striekačka PPS 16 je nefunkčná.
Ing. Janke navrhol požiadať Vojenské útvary, ktoré sa rušia o zakúpenie prebytočného
vojenského materiálu – čerpadlo pre požiarne vozidlo.
Starosta – Budú sa hľadať možnosti ako omladiť požiarny zbor.
Prednesenú správu poslanci zobrali na vedomie.
7/ Správa o činnosti Obecnej knižnice
Správu predniesla vedúca Obecnej knižnice p. Ľudmila Kozáková. Knižnica sa stále borí
s problémami ako sú:
-nedostatočné vykurovanie knižnice počas zimných mesiacov
- nedostatok skladových priestorov
- stiesnené priestory
K prednesenej správe neboli zo strany poslancov vznesené žiadne pripomienky.
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8/ R ô z n e
Starosta: Vzdaním sa poslaneckého mandátu Ing. Fuska je potrebné, aby OZ zvolilo predsedu
komisie na ochranu verejného poriadku a predsedu komisie na ochranu verejného záujmu.
Starosta poslancom navrhol, aby predsedom oboch komisií bola p. Anna Mikulová.
Zo strany poslancov neboli k prednesenému návrhu žiadne pripomienky a p. Annu Mikulovú
jednohlasne zvolili za predsedu komisie na ochranu verejného poriadku a predsedu komisie
na ochranu verejného záujmu.
Starosta: Obec obdržala žiadosť fy Reming consult Bratislava o vyjadrenie sa k Modernizácií
železničnej trate.
Starosta: V týchto dňoch by mala obec obdržať rozsudok Okresného súdu Trenčín ohľadom
súdneho sporu /neoprávnene stiahnutých fin. prostriedkov z účtu obce/. Nakoľko je
pravdepodobné, že obec bude musieť voči tomuto rozsudku podať odvolanie, bolo by vhodné,
aby poslanci odsúhlasili podanie odvolania na Krajský súd Trenčín. Taktiež je ptreba
pouvažovať nad tým, či by nebolo dobré zmeniť nášho právneho zástupcu.
K tomuto sa vyjadril Ing. Janke: Je za podanie odvolania ale nemenil by právneho zástupcu
obce, nakoľko sa jedná o dlhodobý spor a nový právny zástupca by potreboval veľa času na
naštudovanie celého súdneho spisu.
Starosta: p. Jozef Porloid si podal na Obecný úrad žiadosť o odvod dažďovej vody
z okapového žľabu do Podhradského potoka. Bez povolenia a oznámenia obci dal p. Porloid
na miestnej komunikácii pri rodinnom dome č.s. 632 vyrezať dva pásy, čím došlo
k poškodeniu obecného majetku. Podľa stavebného zákona, je každý vlastník RD povinný
odviesť dažďovú vodu na svoj pozemok.
Pani Miroslava Štepanovičová – naša občianka p. Zuzana Ficeková si podala žiadosť
o poskytnutie finančného príspevku. Sociálna komisia doporučila poskytnuť p. Ficekovej
finančný príspevok vo výške 1.000,- Sk na nákup potravín. Poslanci poskytnutie príspevku
jednohlasne schválili..
Pani Štepanovičová – požiadala poslancov o schválenie finančného príspevku vo výške 500,Sk na nákup ovocia za účelom návštevy ležiacich občanov našej obce. Poslanci poskytnutie
príspevku jednohlasne schválili.
Pani Magdaléna Belková – dňa 30. apríla 2007 o 17.30 hod. sa v našej obci uskutoční
slávnosť stavania mája, na ktorú pozýva starostu a všetkých poslancov.
Pani Belková – rodina Balážová – č.s. 637 pravdepodobne nemá vybudovanú žumpu. Všetku
vodu vylieva za svoj RD, čo spôsobuje vlhnutie múrov susedného rodinného domu č.s. 636.
Z uvedeného dôvodu je potrebné, prešetriť túto situáciu.
Ing. Ivan Janke: na minulom zasadnutí OZ p. Dušan Koňuch poukázal na napadnutie stromov
hubou a plesňou. Chcel by vedieť, či sa v tejto veci už niečo podniklo.
Starosta – túto problematiku chce prejednať na porade starostov, ktorá sa uskutoční 20.4.2007
v Ilave. O výsledku jednania bude informovať zasadnutie OZ v mesiaci máj 2007.
Ing. Ivan Janke: pri rekonštrukcii Modernizácie železničnej trate je potrebné, aby obec trvala
na zriadení podchodu pod železnicou v časti obce Nozdrovice. V prípade, že by tento
podchod nebol zrealizovaný, občania z Nozdrovíc by na druhú stranu museli prechádzať
v Košeci, prípadne v Ladcoch, čo je ďaleko.
Ing. Kantoríková – oboznámila poslancov s návrhom zvýšenia poplatku za spotrebu vody
v bytovkách a rodinných domoch, ktoré sú napojené na obecné studne. FK doporučuje
poplatok zvýšiť zo 6,- Sk na 12,- Sk/m3. Ing. Ivan Janke navrhol, aby každý platil 23,-Sk/m3
ako platia občania v Nozdroviciach, ktorí sú napojený na verejný vodovod.
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Bolo by potrebné, aby každý odberateľ mal namontovaný merač spotreby vody.
Účtovať tak ako doteraz t.j. 6,- Sk/m3 ako zálohovo a v koncoročnej faktúre rozúčtovať
všetky náklady, ktoré vznikli s dodávkou vody, opravou studní a pod.
Bolo by dobré, aby obec dala urobiť rozbor vody v týchto studniach.
p. Ladislav Brtáň – pri budove Salaša pri Dolinskom potoku je nepovolená skládka pevného
domového odpadu. Treba upozorniť predsedu PD na jej odstránenie, nakoľko sa blíži
Medzinárodný deň detí a s jeho oslavou spojená akcia „Rozprávkový les“.
Starosta: Za účelom parkovania obecného osobného automobilu bola premiestnená
prefabrikovaná garáž, ktorá bola v areály fy Fanta na obecný pozemok p.č. KN 878. Je treba,
aby poslanci odsúhlasili umiestnenie tejto garáže na uvedenom pozemku. Za hlasovali všetci
poslanci.

9/ D i s k u s i a
Starosta – nakoľko v našej obci na majetku obce a to pri bytovkách č.s. 69, 70, 71 a 80 je
umiestnených 8 garáži, je potrebné aby obec vypracovala Všeobecne záväzné nariadenie obce
o podmienkach prenajímania obecného majetku za účelom garážovania osobných
automobilov.
Starosta – na základe programového vyhlásenia vlády SR a v zmysle štatútu Splnomocnenca
vlády SR pre mládež a šport sa v oblasti rozvoja športu začína realizovať program rozvoja
športovej infraštruktúry a výstavby športových zariadení. Na výstavbu jedného viacúčelového
ihriska môže byť poskytnutá čiastka l ml. Sk, ktorá má charakter dotácie. Oprávneným
žiadateľom je obec, ktorá svoju žiadosť zašle do 27. apríla 2007 na adresu: Úrad vlády SR,
Bratislava. K predmetnej žiadosti je potrebné doložiť i uznesenie obecného zastupiteľstva
o zabezpečení spolufinancovania vo výške 1/3iny, čo predstavuje čiastku do 500 tis. Sk.
Poslanci spolufinancovanie výstavby viacúčelového ihriska jednohlasne odsúhlasili.
10/ Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo:
A/ Konštatuje:
Že p. Anna Mikulová zložila zákonom predpísaný sľub poslanca Obecného zastupiteľstva.
B/ Volí
1/ Annu Mikulovú za predsedu komisie na ochranu verejného poriadku.
2/ Annu Mikulovú za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu.
C/ Berie na vedomie:
1/ Vzdanie sa poslaneckého mandátu Ing. Vladimíra Fuska.
2/ Správu o činosti Obecnej knižnice.
3/ Správu o činnosti Obecného hasičského zboru.
D/ Schvaľuje
Uznesenie č. 36
Rozbor hospodárenia obce za I. štvrťrok 2007.
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Uznesenie č. 37
Poskytnutie finančných prostriedkov pre sociálnu komisiu vo výške 500,- Sk za účelom
návštev prestárlych občanov.
Uznesenie č. 38
Umiestnenie garáže na pozemku p.č. KN 878 v k.ú. Košeca za účelom garážovania obecného
osobného automobilu.
Uznesenie č. 39
Poskytnutie finančného príspevku vo výške 1.000,- Sk pre p. Zuzanu Ficekovú formou
nákupu potravín.
Uznesenie č. 40
Podanie odvolania voči rozsudku Okresného súdu Trenčín, takajúceho sa vrátenia
neoprávnene stiahnutých finančných prostriedkov z účtu obce.
Uznesenie č. 41
1/ Vykonať aktuálny rozbor vody obecných studní.
2/ Po namontovaní vodomerov každému odberateľovi doúčtovávať skutočne vzniknuté
náklady jednotlivých odberateľom vody vypočítané z odpočtu vodomerov.
Termín inštalácie vodomerov: do 30.06.2007.
Uznesenie č. 42
Pre program rozvoja športovej infraštruktúry a výstavby športových zariadení Obecné
zastupiteľstvo schválilo spolufinancovanie projektu na výstavbu viacúčelového ihriska
v areáli ZŠ v Košeci zo strany obce vo výške max. 500 tis. Sk,čo predstavuje 1/3-inu
nákladov na celkovú realizáciu projektu.

11/ Záver
Nakoľko sa týmto program dnešného zasadnutia OZ vyčerpal, starosta obce zasadnutie
ukončil.

..........................................................
Miroslava Štepanovičová-overovateľ

....................................................
Róbert Jakuš - overovateľ

Radomír B r t á ň
starosta
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