ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo
dňa 23. apríla 2009 v zasadačke na OcÚ
Prítomní
p. Radomír Brtáň, starosta

Ing. Janka Kantoríková, poslankyňa

p. Magdaléna Belková, poslankyňa

Ing. Jaroslav Pápy, poslanec

p. Anna Mikulová, poslankyňa

p. Ladislav Brtáň, poslanec

p. Miroslava Štepanovičová, poslankyňa

Mgr. Miroslava Švehlová, poslankyňa

Ing. Ivan Janke, poslanec

Ing. Zuzana Jurčáková, poslankyňa

Ing. Jaroslav Gábel, hlavný kontrolór

Neprítomní

Hostia
Anton Gajdoš, p. Košút, p. Rafaj, p. Vyhňár, p. Milan Belko, Ing. Eva Jurenová, p. Ľudmila Kozáková

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 9
poslancov a preto uznal dnešné zasadnutie OZ za uznášaniaschopné.
Starosta sa spýtal poslancov, či sú z ich stany pripomienky k programu, ktorý bol uvedený na
pozvánke. K programu dnešného zasadnutia OZ poslanci nemali žiadne pripomienky. Za
overovateľov zápisnice určil: Magdalénu Belkovú a Miroslavu Štepanovičovú
Písaním zápisnice poveril: seba

Do návrhovej komisie starosta navrhol schváliť:
Anna Mikulová – predseda
Mgr. Miroslava Švehlová – člen
Janka Kantoríková – člen
Poslanci návrhovú komisiu jednohlasne schválili.

2/ Kontrola uznesení
Uznesenie č. 12
OZ schvaľuje VZN č. 1/2009. Platnosť nadobudne VZN 15 dní po vyvesení a účinnosť od 1.6.2009.
Uznesenie č. 13
OZ schvaľuje VZN č. 2/2009. Platnosť a účinnosť nadobudne VZN 15 dní po vyvesení.
Uznesenie č. 14
OZ schvaľuje vyhlásenie výberového konania na dodávateľa pre prípravu stavebnej projektovej
dokumentácie pre podanie žiadosti na Regeneráciu sídiel v rámci opatrenia ROP 4.1.
Uznesenie č. 15
OZ schvaľuje vyhlásenie výberového konania na dodávateľa pre prípravu stavebnej projektovej
dokumentácie pre podanie žiadosti na vytvorenie zberného dvora v Košeci v rámci opatrenia ROP
3.2.
Uznesenie č. 19
OZ schvaľuje text vyjadrenia obce Košeca na Ministerstvo životného prostredia SR v súvislosti so
zámerom ladeckej cementárne rozšíriť dobývací priestor lomu Ladce – Butkov. Znenie listu je
prílohou tejto zápisnice.
Všetky ostatné uznesenia boli splnené, prípadne sa priebežne plnia.
3/ Interpelácia
Do interpelácie sa neprihlásil nikto.
4/ Informácia starostu obce o dianí v obci a práci OcÚ
Starosta informoval poslancov o najdôležitejších udalostiach, ktoré sa už odohrali a ktoré nás ešte
len čakajú.
Informácie o rekonštrukcii ZŠ – rekonštrukcia sa dostáva do finále, chýbajú už dorobiť len nejaké
detaily a onedlho budeme kolaudovať.
Verejné osvetlenie – rekonštrukcia začne v priebehu mesiaca máj 2009.
Zasadačka oproti OcÚ – slávnostne otvorený interiér a pripravený pre rôzne akcie, podujatia,
stretnutia organizácii v obci atď.
Vysprávky ciest dokončíme v priebehu mesiaca máj 2009.
TOZ – práce na skrášľovaní obce vykonali aj zamestnanci OcÚ, vysadenie kvetov na cintoríne pri
dome smútku, vysadenie kvetov pri OcÚ, údržba okolo budovy OcÚ, ....
OZ berie informáciu starostu na vedomie.
5/ Rozbor hospodárenia za I. štvrťrok 2009
S hospodárením obce za I. štvrťrok 2009 oboznámila poslancov predsedkyňa finančnej komisie Ing.
Janka Kantoríková. Podala návrh na zmenu programu v zasadnutiach OZ do budúcich období –
rozbory hospodárenia posunúť o minimálne mesiac neskôr ako boli doposiaľ z dôvodu nestíhania
prípravy relevantných podkladov.
AUDIT bol vykonaný a podľa vyjadrenia audítorky je hospodárenie a vedenie účtovníctva obce
v poriadku.
OZ berie informáciu o rozbore hospodárenia na vedomie.

6/ Správa o činnosti obecnej knižnice
O činnosti obecnej knižnice informovala poslancov p. Ľudmila Kozáková.
Správa je prílohou zápisnice.
V uplynulom roku bolo zakúpených 79 kníh v celkovej hodnote 19 593,- Sk z obecného rozpočtu.
Detská náučná literatúra – stále je jej nedostatok, odborná literatúra pre dospelých – nedostatok,
morálne zastarané knižné tituly, encyklopédie – nemáme ich veľmi veľa, mohli by sa hľadať
sponzori.
157.968,- Sk investícia OcÚ na prerábku knižnice v budove MŠ v bloku B.
89 čitateľov – v roku 2008
2369 výpožičiek za 4 mesiace fungovania
OZ berie správu o činnosti obecnej knižnice na vedomie.
7/ Správa o činnosti hlavného kontrolóra
Správu o svojej činnosti predniesol poslancom hlavný kontrolór Ing. Jaroslav Gábel.
Informoval o nedoplatkoch – fyzické a právnické osoby – exekučné konania v 14 prípadoch za
nezaplatené dane a poplatky v roku 2008
OZ berie správu o činnosti hlavného kontrolóra na vedomie.
8/ Rôzne
ZUŠ Košeca – návrh na zriadenie od školského roka 2009/2010
Návrh bol predložený v e-mailovej forme pred zasadnutím OZ a doplnený projekčným
premietnutím priamo na zasadnutí OZ
p. Vyhňár – informácie o možnostiach
p. Jurenová – priestory máme k dispozícii v budove ZŠ
p. Milan Belko – tvorca myšlienky zriadiť pre nadané deti ZUŠ v Košeci a pripravovať si takto
hudobníkov, divadelníkov, výtvarníkov z vlastných radov
Uznesenie č. 20/2009

Obecné zastupiteľstvo na základe prerokovaného materiálu
a) súhlasí
s návrhom zriadiť k termínu 01.09.2009 v obci Košeca v priestoroch budovy Základnej školy
č. 243 Základnú umeleckú školu s odbormi : hudobný, výtvarný a literárno-dramatický
b ) odporúča
starostovi obce, aby v tejto súvislosti v súlade s platnou legislatívou zabezpečil
všetky potrebné úkony
Hlasovanie:
Za – všetci
Proti – nikto
Zdržal sa – nikto
Ďalším bodom v rôznom bola aktivita niektorých občanov z Nozdrovíc, ktorí oslovili PVS a.s.
s otázkou o možnosti rozšírenia jestvujúceho vodovodu v Nozdroviciach aj v oblasti pod Osvetovou
besedou smerom k hlavnej ceste.
Projektová dokumentácia – príprava na rozšírenie siete a opravu jestvujúceho potrubia od
vodojemu.
Ivan Janke ukázal lokalitu a vysvetlil poslancom súčasný stav.

Uznesenie č. 21/2009
OZ schvaľuje prípravu projektovej dokumentácie na realizáciu predĺženia siete vodovodu
v Nozdroviciach – ulica Za parkom. V tejto súvislosti odporúča starostovi vstúpiť do jednania s PVS
a dohodnúť možnosť vytvoriť projektovú dokumentáciu na ich náklady. V prípade, že odpoveď PVS
bude negatívna, urobí tento krok obec a pripraví dokumentáciu pre vydanie stavebného povolenia
na predmetnú stavbu.
Hlasovanie:
Za – všetci
Proti – nikto
Zdržal sa – nikto

Uznesenie č. 22/2009
OZ schvaľuje doplnenie ceny do obecného cenníka za službu poskytovanú občanom
a organizáciám v súvislosti s poskytovaním vývozu fekálií fekálnym návesom za traktor.
Stanovenie ceny za vývoz plného fekálneho návesu na ČOV do Ilavy = 25,- €. Cena zahŕňa aj
uloženie odpadu podľa platnej legislatívy.
V prípade, že nebude fekálny náves naplnený úplne, odráta sa zo stanovenej sumy suma za každý
nenaplnený m3 = cena stočného za m3 = 1 € /suma vychádza zo stanovenej ceny úradom pre
reguláciu sieťových odvetví pre PVS, a.s., ktorá je prevádzkovateľom ČOV v Ilave/.
Hlasovanie:
Za – všetci
Proti – nikto
Zdržal sa – nikto

Uznesenie č. 23/2009
OZ schvaľuje príspevok z rozpočtu obce Slovenskému zväzu zdravotne postihnutých na základe
žiadosti pre akciu 15. ročník športových hier zdravotne postihnutých detí, mládeže a dospelých vo
výške 70,- EUR.
Hlasovanie:
Za – všetci
Proti – nikto
Zdržal sa – nikto
Žiadosť bytovka č.s. 70 – vyčlenenie pozemku na parkovanie áut – nákres
Odovzdané pánovi Pápymu
Bytovka – plánovaná – investor – budúce vyhlásenie výberového konania na odpredaj parcely pri
parku
Hala na parkovanie traktora, umiestnenie strojov za obecným úradom.
Informácia pre poslancov – čakanie ešte na dve ponuky

Uznesenie č. 24/2009
OZ schvaľuje VZN k voľbám do Európskeho parlamentu. Znenie je prílohou tejto zápisnice.
Hlasovanie:
Za – všetci
Proti – nikto
Zdržal sa – nikto
9/ Diskusia
Pán Anton Gajdoš otvoril tému zvýšenia poplatku za vývoz komunálneho odpadu.
Na poslednom zasadnutí sme neumožnili zúčastniť sa občanom posledného separovaného zberu –
respektíve sme ho nezarátali ako oprávnený vo VZN.
Separovaný zber – dvojnásobný poplatok
Laco Brtáň – možnosť zúčastňovať sa na OZ pre všetkých občanov
Spýtal sa pána Gajdoša prečo neprišiel pripomienkovať VZN o odpadoch koncom roka 2008, keď
viselo na úradnej tabuli.
Zuzana Jurčáková – hovorila o svojom prípade, že separovať začali hlavne kvôli životnému
prostrediu a nie kvôli tomu, že budú mať zľavu – aspekt ochrany životného prostredia by mal byť
silnejší ako len vedomosť, že na tom môžem ešte ušetriť.
Janka Kantoríková – pochválila p. Gajdoša, že prišiel osobne na zasadnutie, bolo by dobré, keby
všetci občania, ktorí s niečím nesúhlasia chodili predniesť svoje námety, pripomienky, potom by sa
lepšie pracovalo aj poslancom a starostovi
Starosta – odpovedal na domnienku, že rozdelením poplatku si obec navyšuje rozpočet. Navýšenie
rozpočtu – vôbec to nie je pravda, pretože náš záujem je v oblasti odpadového hospodárstva
hlavne znižovať výdavky na uloženie a odvoz odpadu, nie zvyšovať príjmy obce. Ak sa preukáže, že
v tomto roku minieme na odpad menej, nie je problém v budúcom roku upraviť výšku poplatku za
komunálny odpad pre občanov.
Ostatné otázky a pripomienky pána Gajdoša sa týkali aj iných oblastí, hlavne prečo sme zaplatili za
projektové dokumentácie na rekonštrukciu ZŠ také veľké peniaze.
Starosta – investícia do projektových dokumentácií na ZŠ bola spojená s dokumentáciou
rekonštrukcie aj na budovu MŠ v Košeci, preto treba túto sumu rozdeliť na dve časti. Projekty boli
vypracované na základe výberového konania a zvíťazila ponuka s najnižšou cenou. V porovnaní so
získanou dotáciou na rekonštrukciu ZŠ sa táto investícia už mnohonásobne vrátila.
Tiež pána Gajdoša zaujímalo, prečo v čase krízy obec nešetrí finančnými prostriedkami na mzdy.
Starosta – mzda je určená obecným zastupiteľstvom prípadne mzdovými tabuľkami. Navyšovanie
miezd v poslednom období vychádzalo len z potrieb plniť zákony SR.

10/ Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo
A/ Schvaľuje
1/ Program zasadnutia obecného zastupiteľstva
2/ Návrhovú komisiu v zložení: Anna Mikulová – predseda, Mgr. Miroslava Švehlová – člen, Janka
Kantoríková – člen
3/ Zapisovateľa: Radomíra Brtáňa
4/ Overovateľov zápisnice: Magdalénu Belkovú a Miroslavu Štepanovičovú
5/ Uznesenia č. 20 až 24

B/ Berie na vedomie
1/ Informáciu starostu obce o dianí v obci
2/ Rozbor hospodárenia obce za I. štvrťrok 2009
3/ Správu o činnosti obecnej knižnice
4/ Správu o činnosti hlavného kontrolóra
C/ Súhlasí
1/ S návrhom zriadiť k termínu 01.09.2009 v obci Košeca v priestoroch budovy Základnej školy č.
243 Základnú umeleckú školu s odbormi : hudobný, výtvarný a literárno-dramatický
D/ Odporúča
1/ Starostovi obce, aby súvislosti s návrhom zriadiť ZUŠ a v súlade s platnou legislatívou zabezpečil
všetky potrebné úkony
E/ Ukladá

11/ Záver

___________________________
Magdaléna Belková

V Košeci, 30. 4. 2009

_________________________
Miroslava Štepanovičová

Radomír Brtáň
starosta

