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 Z Á P I S N I C A 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 

dňa 28. apríla 2011 v zasadačke Obecného úradu v Košeci 

 

Prítomní 

p. Radomír Brtáň, starosta   Mgr. Miroslava Švehlová, poslankyňa  

Ing. Janka Kantoríková, poslankyňa   Mgr. Jaroslava Pajgerová, poslankyňa 

Mgr. Júlia Palčeková, poslankyňa  Mária Kalamenová, poslankyňa 

Mgr. Helena Popovičová, poslankyňa  Katarína Turzová, poslankyňa 

Jozef Surový, poslanec   Bc. Pavol Ondrejka, poslanec 

 

Neprítomní 

Ing. Jaroslav Gábel, hlavný kontrolór   

 

Hostia 

Kozáková Ľudmila, Pajgerová Mária, Gajdoš Anton, Hrbáčková Danica, Ing. Jurenová Eva, 

Ondričková Alena 

 

R O K O V A N I E 

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. Začiatku zasadnutia 

sa nezúčastnil Bc. Ondrejka.  

 

2/ Schválenie programu rokovania 
Starosta sa spýtal poslancov, či sú z ich stany pripomienky k programu, ktorý bol uvedený na 
pozvánke, ktorá bola vyvesená aj v obci obvyklým spôsobom. 
 

Uznesenie č. 62 
OZ  k o n š t a t u j e, že : 
Zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu uvedeného na pozvánkach na zasadnutie. 
Za: 8 
 

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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Jozef Surový – predseda 
Mgr. Júlia Palčeková – člen 
Katarína Turzová – člen 
Za: 8 
 

Uznesenie č. 63 
OZ  v o l í: 
Návrhovú komisiu v zložení: 
Jozef Surový – predseda 
Mgr. Júlia Palčeková – člen 
Katarína Turzová – člen 
 

Za overovateľov zápisnice boli určení :  
1/ Ing. Janka Kantoríková 
2/ Mgr. Helena Popovičová 
  

Písaním zápisnice bola poverená :  
Andrea Behanová 
 

4/ Kontrola plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení zodpovednými 
pracovníkmi 
 

Uznesenie č. 54 OZ schvaľuje 
Vykonanie auditu účtovníctva obce za rok 2010 audítorkou Ing. Máriou Duvačovou.  
 
Uznesenie č. 59 OZ odporúča 
Odpovedať žiadateľovi a navrhnúť mu alternatívu na prenájom časti pozemku parc. č. 683/1 
o výmere 9 m2 vedľa autobusovej zastávky v smere Zliechov – Ilava. 
 
Uznesenie č. 60 OZ schvaľuje 
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Košeca, ktorá sa uskutoční v súlade s § 18, ods. 1 
zákona číslo 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, v zmysle návrhu vyhlásenia voľby, 
ktorý je prílohou zápisnice. 
 
Uznesenie č. 61 OZ schvaľuje 
zakúpenie dúchadla do čističky odpadových vôd typ ND 1040 K v hodnote  1.152,- €. 
 

Uznesenie č. 64  OZ  berie na vedomie 
kontrolu plnenia uznesení OZ v Košeci. 
 

5/ Názory občanov 
Starosta odovzdal slovo hosťom prítomným na OZ. 
p. Hrbáčková – predniesla poslancom žiadosť Združenia záhradkárov Košeca, ktoré plánuje 
v tomto roku oslavovať 50 rokov založenia klubu záhradkárov v našej obci, o finančný 
príspevok.  
Starosta odporučil, aby sa predstaviteľ záhradkárov zúčastnil zasadnutia finančnej komisie, 
na ktorej budú schvaľovať odporúčanú výšku príspevku. 
p. Gajdoš – podal sťažnosť 8.9.2010 na čiernu stavbu oplotenia, ktoré vykonáva jeho sused. 
Sťažnosť bola prešetrená až vo februári a výsledok mu bol doručený až v marci. Vyjadrenie 



3 

 

bolo v zmysle že je stavba pozastavená a zlegalizovaná bude až po dodaní podkladov. 
Vyjadril nespokojnosť s postupom obce. Predniesol niekoľko zákonov. Zároveň sa sťažoval na 
demontáž azbestovej strechy.  
Starosta – veci ohľadom stavebných vecí rieši obci mesto Ilava a ich zamestnanec. Je pravda, 
že ich nerieši včas, ale stavebný úrad nestíha. Problém sa rieši. P. Gajdoš bude účastníkom 
konania. 
p. Ondričková – položila otázku ohľadom výstavby v časti vľavo smerom na Nozdrovice, 
predstava je nová ulica kolmo na hlavnú cestu až po koľajnice.  
Ing. Kantoríková, starosta – keďže ide o súkromnú investíciu, kde vznikne aj súkromná cesta, 
obec môže pomôcť len tým, že túto časť obce zahrnie na výstavbu do územného plánu ak sa 
bude meniť.  
p. Ondričková – to ale môže trvať celé volebné obdobie. Čo s tým, ak tu chcú stavebníci 
stavať teraz a ak nebudú môcť tak sa rozhodnú pre inú obec.  
Starosta – je to zložitá situácia. Obec riskuje vznik hluchých miest čím sa znevýhodnia 
vlastníci pozemkov na týchto hluchých miestach.  
p. Hrbáčková – majú 10 pozemkov tam, kde postavili Slávik s Kurucom. Nie je tak hlúpa aby 
tieto pozemky predala, keď jej bývalý starosta povedal, že sa bude stavať na ľavej strane 
smerom na Nozdrovice. Na predaných pozemkoch už sú domy postavené a jej dcéra stavia 
bez elektriky. Ona videla štúdiu spracovanú na túto lokalitu.  
Starosta ju nemá, zdedil len štúdie na lokalitu Za barborkou a Nad zábrehom. 
p. Ondričková sa spýtala, kedy sa plánuje spracovanie nového územného plánu.  
Starosta – na túto aktivitu obec potrebuje financie. Je potrebných niekoľko krokov na to, aby 
obec mohla žiadať dotáciu od ministerstva dopravy na tento účel. 
17.50 sa na OZ dostavil Bc. Ondrejka čím sa počet prítomných poslancov zvýšil na 9. 
Ing. Kantoríková – ohľadom tejto problematiky bude pracovné stretnutie. Môže byť verejné, 
aby sa ho mohli zúčastniť aj občania, ktorých to zaujíma. Do najbližšieho čísla obecných 
novín pripraví článok o kompetenciách a náplni práce stavebného úradu a stavebnej komisie, 
čo si občania často pletú. 
 
6/ Správa hlavného kontrolóra v súlade s §18f zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 
v znení neskorších predpisov.  
Nakoľko sa hlavný kontrolór OZ nezúčastnil, správu prednesie na najbližšom zasadnutí. 
 
7/ Hlavné body rokovania určené Plánom práce OZ a predchádzajúcimi uzneseniami OZ, 

1. Návrh zápisu do obecnej kroniky 
p. Pajgerová v zmysle nového VZN o kronike obce zaslala návrh zápisu do kroniky starostovi 
obce. Je na ňom, či tento návrh postúpi komisii alebo poslancom. Starosta navrhol, aby si 
postup dohodli, požiadal poslancov o vyjadrenie. 
P. Pajgerová má stále problémy so získavaním podkladov od inštitúcií, nepomohol ani list, 
ktorý zaslala obec. 
Ing. Kantoríková sa spýtala, či bolo niekedy občanom prezentované čo obnáša práca 
kronikára. 
p. Pajgerová spomenula monografiu obce pri príprave ktorej čerpali hlavne z kroník a potom 
sa niektorí ľudia hnevali, že tam o nich nebola zmienka. Ona ale nemôže uviesť informácie 
z počutia. Všetky informácie musia byť podložené.  
Kedysi organizovala škola v rámci marca mesiaca knihy posedenie s kronikárom obce, ktorým 
bol vtedy p. Surový. Mohli by sme to zopakovať. 
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Ing. Kantoríková – navrhla vložiť do obecných novín samostatný dvojlist s informáciami 
o kronike a s návratkou, na ktorej by občania mohli dať svoje návrhy do kroniky a odovzdať 
ich na obecný úrad.  
Starosta – doplnenú verziu kroniky zašleme poslancom mailom. Odporúčať schvaľovanie 
zápisu bude kultúrna komisia, ktorá na zasadnutie, na ktorom budú schvaľovať tento návrh 
kronikárku pozve.  
p. Hrbáčková – cestovala vlakom a náhodou stretla žiaka základnej umeleckej školy a cítila sa 
zahanbená, že o nej skoro nič nevedela. Chýba jej táto informácia na internete.  
 

2. Správa o činnosti obecnej knižnice 
Správu o činnosti obecnej knižnice predniesla poslancom p. Ľudmila Kozáková. Oboznámila 
prítomných s aktuálnym počtom kníh, počtom prírastku kníh, o počte čitateľov, výpožičiek 
a pod. Správa je v písomnej forme priložená k zápisnici. Poslanci správu vzali na vedomie. 
 
Uznesenie č. 65 OZ berie na vedomie 
správu o činnosti obecnej knižnice. 
 
Starosta by uvítal vybudovanie vchodového vestibulu v hornej časti schodiska, aby sme 
v zime nemuseli prikurovať elektrickými radiátormi.  
p. Kozáková poprosila o stojan na bicykle, pretože ich momentálne opierajú o stenu, ktorú 
znehodnocujú.  
Tomuto sa bude venovať finančná komisia. 
 

3. Správa o činnosti komisie sociálnej a ZPOZ 
So správou o svojej činnosti oboznámila poslancov predsedkyňa komisie p. Mária 
Kalamenová. Informovala poslancov napr. o počte stretnutí komisie a o žiadostiach občanov, 
ktoré riešili. Okrem toho uskutočnili návštevy prestárlych občanov, plánujú akcie v domove 
dôchodcov a pre pravidelných darcov krvi. Správa je v písomnej forme prílohou zápisnice. 
Poslanci správu vzali na vedomie.  
 
Uznesenie č. 66 OZ berie na vedomie 
Správu o činnosti komisie sociálnej a ZPOZ 
 
Ing. Kantoríková sa spýtala, či sa v tomto bode nebudeme venovať aj návrhu uznesenia, 
ktoré p. Kalamenová zaslala. Poslanci súhlasili. 
 
Uznesenie č. 67 OZ schvaľuje 
Spôsob a frekvenciu odmeňovania členov združenia pre občianske záležitosti (ZPOZ) v Košeci 
takto: 
- za vykonávanie funkcie predsedu ZPOZ  20,00 € ročne 
 

- za obrad uvítania detí do života, uzavretia manželstva, prijatie jubilantov v obradnej sieni, 
spoločenské slávnosti ako udelenie čestného občianstva obce, prijatie významných návštev, 
osobností, slávnosť ku Dňu matiek, slávnosti obce, atď. prináleží: 

‐ za prípravu reči paušálna odmena  8,50 €               
‐ sobášiacemu paušálna odmena   7,00 € 
‐ rečníkovi paušálna odmena   7,00 € 
‐ recitátorovi paušálna odmena   5,50 € 
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‐ spevákovi paušálna odmena   5,50 € 
‐ hudobníkovi paušálna odmena   5,50 € 

- za obrad rozlúčky so zosnulým prináleží: 
‐ za prípravu reči paušálna odmena  8,50 € 
‐ rečníkovi paušálna odmena   10,0 € 
‐ recitátorovi paušálna odmena   7,00 € 
‐ technikovi ozvučenia paušálna odmena 5,50 €  
  (pokiaľ prácu vykoná nad rámec pracovnej doby) 

 

za kreslenie a písanie do pamätnej knihy prináleží: 
‐ výtvarníkovi paušálna odmena   5,50 € za jeden zápis. 
 

Za vypracovanie podkladov pre výplatu odmien je zodpovedný predseda ZPOZ. Po skončení 
polroka predloží mzdovej účtovníčke pracovný výkaz spracovaný za uplynulé obdobie 
schválený starostom obce Košeca. Odmeny sa vyplácajú polročne.  
Za: 9 
 

p. Pajgerová ako členka ZPOZ požiadala po schválení činnosti ZPOZ o informáciu aby sa na 
jednotlivé akcie  mohli pripraviť. (súťaž ZOPZ – pozrieť na nete) 
Starosta – navrhol stretnutie so staršími občanmi, ohľadom nápadov a spomienok 
z minulosti, ktoré by bolo vhodné oprášiť a obnoviť.  
 

4. Správa o činnosti komisie pre šport, školstvo a mládež 
O činnosti komisie informovala poslancov predsedkyňa komisie Mgr. Helena Popovičová. 
Komisia pracuje podľa schváleného plánu práce. Správa je priložená k zápisnici. Poslanci 
správu vzali na vedomie. 
 
Uznesenie č. 68 OZ berie na vedomie 
Správu o činnosti komisie pre šport, školstvo a mládež 
 

5. Schvaľovanie VZN č. 1/2011 a 2/2011 
Starosta – VZN boli zverejnené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce ako i na webovej 
stránke obce.  
 
VZN č. 1/2011 sa týka povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných 
prác právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa, ktorej objekt môže byť postihnutý 
povodňou. Oficiálne pripomienky doručené neboli. 
 
Uznesenie č. 69 OZ schvaľuje 
VZN č. 1/2011, ktorým sa ukladá povinnosť vypracovať a aktualizovať povodňový plán 
záchranných prác právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa, ktorej objekt môže byť 
postihnutý povodňou. 
Za: 8 (Mgr. Pajgerová – neprítomná) 
 
Uznesenie č. 70 OZ schvaľuje 
VZN č. 2/2011 o organizácii miestneho referenda. 
Za: 8 (Mgr. Pajgerová – neprítomná) 
 

8/ Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov 
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Starosta odovzdal slovo riaditeľke ZŠ s MŠ Ing. Eve Jurenovej.  
Ing. Jurenová predstavila poslancom možnosť požiadať o nenávratný finančný príspevok 
v zmysle výzvy z operačného programu vzdelávanie Premena tradičnej školy na modernú. 
Financovanie projektu je podmienené spoluúčasťou zriaďovateľa školy vo výške 5%, t.j. cca 
5.000,- €. Informovala poslancov o podrobnostiach pripravovaného projektu, čo zahŕňa, aké 
má ciele. Poslanci vyjadrili súhlas s podaním projektu. 
 
Počas prestávky zo zdravotných dôvodov odišla Mgr. Jaroslava Pajgerová, čím sa počet 
poslancov znížil na 8. 
 
Zástupkyňa starostu Mgr. Švehlová, ktorá je zároveň predsedkyňou redakčnej rady, zaslala 
poslancom návrh uznesenia na odmeňovanie členov redakčnej rady. 
 
Uznesenie č. 71 OZ schvaľuje 
Spôsob a frekvenciu financovania Redakčnej rady pri OcÚ v Košeci takto: 

šéfredaktorka – 50 € / pol rok 
členovia – 45 € / pol rok  
korektúra príspevkov – 30 € / pol rok / len 1 člen 
roznos výtlačkov – 10 € / pol rok / každý člen 

Za vypracovanie podkladov pre výplatu odmien je zodpovedný šéfredaktor. Po skončení 
polroka predloží mzdovej účtovníčke pracovný výkaz spracovaný za uplynulé obdobie 
schválený starostom obce Košeca. Odmeny sa vyplácajú polročne.  
Za: 8 
 
Mgr. Švehlová predniesla poslancom správu o práci zástupcu obce Košeca za 1. štvrťrok 
2011. Správa je v písomnej forme prílohou zápisnice.  
 
Mgr. Švehlová informovala poslancov o priebehu TOZ dní zvýšenej pracovnej aktivity.  
 
p. Turzová predniesla poslancom žiadosť o informácie od Rady rodičov školy ohľadom plánu 
obce s telocvičňou základnej školy.  
Starosta – ministerstvo školstva nás už od roku 2008 eviduje ako žiadateľov o príspevok na 
havarijnú situáciu. Žiadosť každoročne obnovujeme, žiaľ ministerstvo zatiaľ uprednostnilo 
iné subjekty. Posudok a následný návrh na opravu určil predpokladanú sumu na opravu vo 
výške cca 130.000,- €. Je aj v záujme obce hľadať východisko z tejto situácie. Momentálne 
prebiehajú kroky, ktoré vedú k tomu, aby sme sa pohli ďalej.  
Mgr. Popovičová – tému rozoberali aj na komisii. 
 
p. Turzová predniesla poslancom aj druhú žiadosť – od Rady rodičov – žiadosť o príspevok na 
MDD v škole vo výške 1,50 €. 
 
p. Turzová – navrhla zakúpiť na obec trampolínu v sume cca 270,- €, ktorá by sa využívala pri 
všetkých obecných akciách pre deti. 
 
Oboma žiadosťami sa bude zaoberať finančná komisia a OZ sa im bude na základe ich 
vyjadrenia venovať na májovom OZ. 
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Mgr. Popovičová – na zasadnutí jej komisie, na ktorom sa zúčastnil p. Otruba predniesol 
požiadavku na doriešenie výmeny okien a opravu strechy na Osvetovej besede 
v Nozdroviciach.  
Starosta – výmena okien aj suma je schválená uznesením. Práce sa môžu realizovať. Strechu 
je potrebné pozrieť odborníkom a stanoviť sumu opravy. Bude sa tým zaoberať finančná 
komisia. 
 
Mgr. Júlia Palčeková – predniesla poslancom žiadosť od rybárskeho zväzu o príspevok na 
realizáciu rybárskych pretekov detí aj dospelých, ktoré budú tento rok na jazerách v Ilave. 
Minulý rok mali od obce príspevok vo výške 100,- €. Finančná komisia navrhla výšku 
príspevku ponechať. 
 
p. Hrbáčková – si myslí, že výška príspevku je nízka. Je to organizácia, ktorá si peniaze naozaj 
zaslúžia. Majú pravidelné brigády. 
Starosta – len v tomto roku mali brigády 4. 
 
Uznesenie č. 72 OZ schvaľuje 
Finančný príspevok pre obvodnú organizáciu slovenského rybárskeho zväzu Ilava č. 3 vo 
výške 100,- €. 
Za: 6 
Proti: 2 (Surový, Ing. Kantoríková) 
 
Mgr. Palčeková – ZUŠ zaslala žiadosť o zvýšenie príspevkov za školné v jednotlivých 
odboroch.  
 
Uznesenie č. 73 OZ schvaľuje 
Zvýšenie rodičovského príspevku pre ZUŠ nasledovne 

- výtvarný odbor  3,- € / mesačne 
- literárno-dramatický  2,- € / mesačne 
- žiaci prípravného štúdia všetkých odborov 2,- € / mesačne 

Príspevky sa zvyšujú od 1. septembra 2011.  
Za: 8 
 
Ďalej predniesla poslancom žiadosť majiteľov a nájomníkov bytoviek 316, 317 a 318 o úpravu 
cesty. Finančná komisia si myslí, že by obec mala situáciu v rámci možností riešiť. Navrhla 
pozvať zástupcov bytovky na zasadnutie. 
Starosta sa s nimi stretol. Nemajú záujem o asfaltovú cestu. Návrh je vyspádovať cestu tak, 
aby voda stekala do vsakovacích jám, na ktoré je tam dostatok miesta. Navrhol pozvať ich na 
zasadnutie finančnej komisie a zároveň sa s nimi stretnúť priamo na mieste. 
 
Na predchádzajúcom OZ predniesla žiadosť o príspevok spolku stomatikov. Telefonovala 
s predsedom združenia, z našej obce majú 2 členov. Poslanci prerokovali a schválili: 
 
Uznesenie č. 74 OZ schvaľuje 
Finančný príspevok vo výške 50,- € pre ILCO klub Ilava na prioritný projekt medzinárodného 
trojstretnutia stomikov Slovensko – Česko – Poľsko dňa 4. – 5. 6. 2011 v Terchovej. 
Za: 8 
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Mgr. Palčeková – na predchádzajúcom OZ zamietli predaj a prenájom časti parcely na 
umiestnenie novinového stánku a zároveň OZ navrhlo alternatívne umiestnenie. P. Bartoš 
s alternatívnym umiestnením súhlasil a požiadal o stanovenie podmienok. 
Poslanci prediskutovali a odporučili odpovedať p. Bartošovi v zmysle aby si podal novú 
žiadosť k novému parc. číslu s nákresom umiestnenia stavby a s presnou špecifikáciou 
podnikateľského zámeru.  
 

Uznesenie č. 75 OZ schvaľuje  
Finančné výdavky na nákup materiálu a realizáciu prác súvisiacich s vybudovaním studne 
a pripojením na existujúci rozvod vo výške max. 2.000,- € 
Za: 8 
 

Uznesenie č. 76 OZ schvaľuje 
Finančný príspevok pre dychovú hudbu v Košeci vo výške 800,- € ak bude splnená 
nasledovná podmienka: 

- odohrať 2 akcie pre obec zdarma (Fašiangy, Hodové slávnosti) 
Za: 7 (p. Surový – neprítomný na hlasovaní) 
 

9/ Rôzne – dôležité údaje a informácie starostu a účastníkov rokovania 
Ing. Kantoríková – predniesla návrhy školskej komisie, resp. svoje návrhy: 

- verejná projekcia hokejových zápasov našej reprezentácie na MS v hokeji 2011 – 
realizuje sa 

- zverejniť na web stránke obce termíny zasadnutí OZ a komisií - kalendár  
- urobiť počítačový kurz pre dospelých/seniorov – urobiť prieskum či je záujem 

(4.5.2011 klub dôchodcov v malej zasadačke) 
 

Starosta – Považská vodárenská spoločnosť zverejnila vo vestníku verejné obstarávanie na 
dodávateľa prác projektu výstavby vodovodu a kanalizácie v úseku Ladce-Dubnica. 
 

p. Ondričková sa spýtala či sa plánuje osvetlenie alebo spomaľovače na prechode pre 
chodcov pri budove bývalej školy.  
Starosta – snažili sme sa, avšak správca komunikácie nemá záujem o investíciu v našej obci. 
Obec na to žiaľ nemá dostatok finančných prostriedkov. 
 

Starosta poslancom zasielal ponuku na spracovanie územného plánu. Je to len pre 
predstavu, koľko by nás zmena tohto dokumentu stála. 
Ing. Kantoríková – mali by sa o tom porozprávať na plánovanom stretnutí, aby si to objasnili. 
Toto by mala byť pre obec priorita.  
Navrhla, aby obec vyhlásila akciu na legalizáciu čiernych stavieb „bezpokutové prázdniny“. 
Podľa starostu to nie je možné, súčasťou dodatočného povolenia stavby je priestupkové 
konanie s určením pokuty.  
 

p. Hrbáčková – pri Váhu je strašne veľa odpadu, spýtala sa na kamerový systém. Nechápe 
ako je možné navláčiť tam toľko odpadu a nikto ich nevidí. 
Starosta – ľudia aj vidia, ale neriešia. V zmysle novely zákona je možné rozšíriť právomoci 
obecnej polície aj za hranice svojho územia na základe dohody alebo zmluvy. Je možné aj 
vytvoriť obecnú políciu spojením niekoľkých obcí, pretože jedna obec financovanie obecnej 
polície nezvládne. 
Starosta – zasielal poslancom geometrický plán k zámene pozemkov pri nájomnej bytovke 
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medzi obcou a firmou Kali-17. Poslanci navrhli dať zmluvu posúdiť právničke. Vyjadrenie 
zašle poslancom mailom. 
 
Starosta informoval poslancov o návrhu SPP o odbere zemného plynu. V tejto súvislosti 
požiadal finančnú komisiu o audit zmlúv s dodávateľmi plynu aj elektrickej energie. Obec 
kvôli úspore plánuje zmeniť operátora. Ing. Kantoríková pripomenula doriešiť opatrenie na 
používanie obecných telefónov zamestnancami. Starosta zašle návrh poslancom mailom. 
 
Ing. Kantoríková – bolo vyhlásené verejné obstarávanie na zberný dvor obce. Spýtala sa na 
priebeh a výsledky verejného obstarávania. 
Starosta vysvetlil postup aj nemožnosť aplikácie účasti dvoch poslancov na otváraní obálok. 
Obstarávaní je vyhlásených niekoľko, nakoľko nie je možné od jedného dodávateľa získať 
všetok potrebný materiál alebo práce. VO realizuje odborne spôsobilá firma. Výsledky zatiaľ 
nemáme. 
 
Pracovné stretnutie k téme územný plán obce – 16.5.2011 o 18.30 hod. (po otváraní obálok 
kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra – pripraviť tabuľku meno/podmienky/kolonky). 
 
Inventarizačná smernica – rozpracované, bude hotová v priebehu mája. 
 
Verejný rozhlas – stará ústredňa nepostačuje, v obci je cez 100 rozhlasov, každý má výkon 30 
W. Predpokladaný náklad na vybudovanie novej ústredne je v rozmedzí 2.500 až 3.000 €. 
Bude potrebné stanovisko finančnej komisie. Začína to byť veľký problém a veľa ľudí sa 
sťažuje. 
 
10/ Interpelácia poslancov – diskusia 
 
11/ Ukončenie zasadnutia 
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Radomír Brtáň, ktorý poďakoval 
prítomným za účasť. (22.00 hod.) 
 
Starosta obce: Radomír Brtáň    Zapisovateľka: Andrea Behanová 
 
Overovatelia: 
 
 
         ___________________________                   _________________________ 

     Ing. Janka Kantoríková                          Mgr. Helena Popovičová 
 
 
V Košeci, 28. 4. 2011 


