ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 25. apríla 2019
v zasadačke Obecného úradu v Košeci

Prítomní

Mgr. Radomír Brtáň, starosta obce

Alena Dobrodejová, HK

PaedDr. Miroslava Švehlová, poslankyňa

Mgr. Dana Bajzíková, poslankyňa

Mária Kalamenová, poslankyňa

Radovan Kolembus, poslanec

Miroslav Vančík, poslanec

Jana Rýdza, poslankyňa

Miloš Mucina, poslanec

Róbert Jurena, poslanec

Ing. Eva Podmajerská, ekonóm a rozpočtár obce

Neprítomní
Mgr. Božena Gábelová, poslankyňa
Hostia
Podľa prezenčnej listiny
ROKOVANIE
1/ Otvorenie
Otvorenie dnešného plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva vykonal starosta obce
Mgr. Radomír Brtáň. Konštatoval, že z celkového počtu 9 poslancov, je prítomných 8
poslancov a preto uznal dnešné zasadnutie OZ za uznášaniaschopné.
2/ Schválenie programu rokovania
Starosta sa spýtal poslancov, či sú z ich strany pripomienky k programu, ktorý bol uvedený na
pozvánke. Poslanci návrh programu jednohlasne schválili.
Uznesenie č. 51/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 12 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. konštatuje, že zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu na pozvánke.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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3/ Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Uznesenie č. 52/2019
OZ v Košeci podľa § 15 Zákona o obecnom zriadení
1. Zriaďuje návrhovú komisiu v zložení
PaedDr. Miroslava Švehlová – predseda
Miloš Mucina - člen
Róbert Jurena - člen
2. Vymedzuje úlohy návrhovej komisie nasledovne:
- sledovať priebeh zasadnutia a predkladať k prerokúvaným bodom programu
a k postupu rokovania návrhy uznesení.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Overovateľmi zápisnice sú poverení Radovan Kolembus a Jana Rýdza, zapisovateľka Andrea
Bušíková.
4/ Kontrola plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení zodpovednými
pracovníkmi
S plnením schvaľovacích uznesení z predchádzajúceho OZ oboznámil prítomných starosta
obce. Poslanci kontrolu vzali na vedomie.
Uznesenie č. 53/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Košeca berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení OZ v Košeci
a podanie správ o plnení uznesení zodpovednými pracovníkmi.
5/ Názory občanov
p. Jakuš – úrad podpredsedu vlády pre informatizáciu vydal tretie kolo výziev na wifi
v obciach a mestách, spýtal sa, či sa obec plánuje do výzvy zapojiť.
Starosta – obec funkčnú wifi má, je možné ju rozšíriť, máme dodávateľa, ktorý nám to vie
poskytnúť. Väčšina používateľov v dnešnej dobe využíva dáta aj bezplatne. Bolo by vhodné
zaviesť wifi v osvetovej budove v Nozdroviciach a ďalších verejných miestach a budovách.
Wifi funguje na športovom areáli a v parku riešime technický problém. Potešila by podpora
štátu v iných odvetviach.
p. Jakuš – spýtal sa na ďalšiu výzvu ohľadom sceľovania pozemkov. Či obec uvažuje nad
prípravou zapojiť sa a pripojiť sa k tejto výzve.
Starosta – sme na konci 5 ročného obdobia na pripomienkovanie výsledkov ROEPu, pozemky
by mali byť pripravené a komplet zapísané na listoch vlastníctva.
p. Jakuš – uľahčilo by to veľa vecí, pozemky pod cestami, chodníkmi, zvýšila by sa cena
pozemkov atď.
Starosta o problematike vie, možnosti bude ďalej pozorne sledovať.
p. Lacko má na úrade podanú žiadosť na odkúpenie pozemku. Starosta poslancom žiadosť
pripomenul, navrhol stretnutie komisií so žiadateľom priamo na mieste. Dohodli sa na
stretnutí so stavebnou komisiou dňa 2. mája o 17.hod. a pôjdu sa pozrieť priamo na miesto.
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6/ Hlavné body rokovania
6.1 Vyhodnotenie rozpočtu obce za I. štvrťrok 2019
Predkladá Ing. Eva Podmajerská – ekonómka a rozpočtárka obce. Oboznámila prítomných
s plnením príjmov a výdavkov rozpočtu za obdobie od 1.1.2019 do 31.3.2019. Poslanci
vyhodnotenie vzali na vedomie.
Uznesenie č. 54/2019
Obecné zastupiteľstvo v obci Košeca:
A: Prerokovalo
Vyhodnotenie rozpočtu obce k 31. 3. 2019
B: Berie na vedomie
Vyhodnotenie rozpočtu obce k 31. 3. 2019
6.2 Vyhodnotenie dní zvýšenej pracovnej aktivity
O priebehu dní zvýšenej pracovnej aktivity informovala PaedDr. Miroslava Švehlová.
Informovala o prácach, ktoré už boli vykonané, o prácach ktoré prebiehajú aj o ďalších
plánoch. Poslanci vyhodnotenie vzali na vedomie.
Starosta – na pracovnom stretnutí sa poslanci zhodli s organizáciou upratovacej akcie v obci.
Veľa práce sa urobilo, no je mnoho miest, ktoré je treba vyčistiť. Vstupy do obce, okolie ciest,
vstupy do lesa atď. Navrhli zorganizovať takúto brigádu v stredu 1. mája.
R. Jurena informoval o vyvážaní odpadu do bane v Nozdroviciach.
Uznesenie č. 55/2019
Obecné zastupiteľstvo v Košeci berie na vedomie vyhodnotenie TOZ Dni zvýšenej pracovnej
aktivity.
6.3 Prerokovanie žiadostí doručených obci
Žiadosti zo ZŠ:
- o pridanie školského autobusu bude riešiť starosta obce so SAD Trenčín
- o vydanie VZN ohľadom stravovania v školskej jedálni – dohodne sa so školou, či to
budeme riešiť formou VZN alebo vnútornou smernicou školy. Po diskusii poslanci
navrhli stanoviť podmienky stravovania vnútornou smernicou.
Žiadosť o odchodné – pre zamestnanca odchádzajúceho do dôchodku.
Uznesenie č. 56/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Košeca:
A: Prerokovalo
Žiadosť ZUŠ o odchodné podľa § 76a Zákonníka práce pre zamestnanca vo výške 3 739 EUR.
B: Schvaľuje
Žiadosť ZUŠ o odchodné podľa § 76a Zákonníka práce pre zamestnanca vo výške 3 739 EUR.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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Žiadosť ZŠ s MŠ o navýšenie rozpočtu z dôvodu poskytovania príspevku na rekreáciu.
Poslanci príspevok schválili, vyplatený bude postupne, podľa predložených žiadostí vrátane
podkladov za skutočne uskutočnené rekreácie.
Uznesenie č. 57/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Košeca:
A: Prerokovalo
Žiadosť ZŠ o finančné prostriedky na príspevok na rekreáciu zamestnancov vo výške
6 050 EUR.
B: Schvaľuje
Žiadosť ZŠ o finančné prostriedky na príspevok na rekreáciu zamestnancov vo výške
6 050 EUR.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7/ Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov
Zmeny rozpočtu
Uznesenie č. 58/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Košeca:
A: Prerokovalo
Informáciu o zmenách rozpočtu podľa zmenového listu č. 1 – zmeny zapracované na základe
uznesení č. 38 - 45 – schválené dotácie občianskym združeniam.
B: Berie na vedomie
Informáciu o zmenách rozpočtu podľa zmenového listu č. 1
Uznesenie č. 59/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Košeca:
A: Prerokovalo
Informáciu o zmenách rozpočtu podľa zmenového listu č. 2 – zmeny v zmysle § 14 ods. 1
zákona č. 583/2004 Z. z. – zmeny na položkách so zdrojom 111 – finančné prostriedky zo
štátneho rozpočtu účelovo určené – na voľby, DHZ
B: Berie na vedomie
Informáciu o zmenách rozpočtu podľa zmenového listu č. 2
Uznesenie č. 60/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Košeca:
A: Prerokovalo
Návrh zmien rozpočtu podľa zmenového listu č. 3
B: Schvaľuje
Zmeny rozpočtu podľa zmenového listu č. 3, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto
uznesenia.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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Diskusia ohľadom renovácie budovy na športovom areáli, búrania komína atď. je
zaznamenaná na nahrávke z tohto zasadnutia.
8/ Rôzne – dôležité údaje a informácie starostu a účastníkov rokovania
Starosta pripomenul nedeľu 28.4. o 17.00 hod oslavy oslobodenia obce a stavanie mája.
Ďalšou akciou bude prvomájová brigáda, potom Deň matiek, na ktorý je pripravené
vystúpenie heligonkárov.
HK p. Dobrodejová požiadala o pripomienkovanie návrhu nového rokovaciemu poriadku.
Uznesenie č. 61/2019
Obecné zastupiteľstvo v Košeci podľa § 15 Zákona o obecnom zriadení
1. Zriaďuje volebnú komisiu v zložení
PaedDr. Miroslava Švehlová - predseda
Miroslav Vančík - člen
Jana Rýdza - člen
2. Vymedzuje úlohy volebnej komisie nasledovne:
- dohliadať na priebeh volieb podľa Zákona o obecnom zriadení, overiť sčítanie hlasov
a podať ustanovujúcemu zasadnutiu správu o výsledku volieb.
Za:
8
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Uznesenie č. 62/2019
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo Návrh na člena Komisie výstavby, územného plánovania a životného
prostredia:
Marek Kurinec
B: Volí člena Komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia:
Marek Kurinec
Za:
8
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Starosta – informoval o dizajn manuále loga obce.
p. Bušíková informovala o aktuálnych zmenách nájomníkov v nájomnej 12bj a o stave
bytovky. Máme niekoľko oznámených nedostatkoch od nájomníkov. Najmä problémy
s vlhnutím od strechy, poškodené plávajúce podlahy. Je potrebné najmä skontrolovať
strechu, navrhla stretnutie s nájomníkmi, určiť použitie finančných prostriedkov z fondu
údržby a opráv. Dnes bol prevzatý byt od odchádzajúcich nájomníkov a novým bude
odovzdaný až o dva dni. V prípade záujmu si poslanci môžu prísť pozrieť stav a vybavenie
bytov osobne. Poslanci sa dohodli na stretnutí vo voľnom byte o 18h, dňa 26.4.2019.
p. Jurena navrhol osloviť vlastníkov domu č. 105, ktorý ohrozuje okolie, na nápravu stavu.
Starosta navrhol vykonať tam štátny stavebný dohľad.
Ďalej pripomenul stav lávky ponad potok na ulici Pekárskej smer Sadová. Lávka je v zlom
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stave, chodia tadiaľ deti. Pozornosť treba venovať aj ostatným lávkam obci (Sadová-Školská,
Sadová-Pod Hôrkou), je potrebné sa dohodnúť aký povrch na tam zvoliť. Možností je
niekoľko. Starosta navrhol požiadať o vyjadrenie odborníkov z členov stavebnej komisie.
p. Lacko Miroslav sa spýtal na činnosť a právomoci stavebnej komisie keď má problém so
susedom a stavbou jeho plota. Starosta: stavebná komisia v súčasnosti nemá úlohu toto
riešiť, keďže nemá právomoci. Je to plne v kompetencii stavebného úradu. P. Lacko vysvetlil
svoju situáciu. Celá diskusia je zaznamenaná na nahrávke z tohto zasadnutia.
p. Jurena bol pozrieť na problém s kanalizáciou, bola doručená žiadosť o riešenie od r.
Didekovej. Starosta sa tam so žiadateľmi stretol. Diskusia. Starosta – musíme pozrieť
stavebné povolenie a na základe toho problém ďalej riešiť.
9/ Interpelácia poslancov – diskusia
10/ Ukončenie zasadnutia
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Mgr. Radomír Brtáň, ktorý
poďakoval prítomným za účasť. (19:00 hod.)
Starosta obce: Mgr. Radomír Brtáň

Overovatelia:

__________________________
Jana Rýdza

________________________
Radovan Kolembus

V Košeci, ..............
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