ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo v náhradnom termíne
dňa 5. mája 2016 v zasadačke Obecného úradu v Košeci
Prítomní
Bc. Radomír Brtáň, starosta obce

Mgr. Miroslava Švehlová, poslankyňa

Mgr. Dana Bajzíková, poslankyňa

Ing. Jozef Ďurech

Mária Kalamenová, poslankyňa

Ing. Janka Kantoríková, poslankyňa Radovan

Kolembus, poslanec

Dárius Kutej, poslanec

Pavol Ostrovský, poslanec

Mgr. Zuzana Dianová, prednostka

Alena Dobrodejová, HK

Neprítomní
Katarína Turzová

Alena Dobrodejová, HK
Hostia

Viď prezenčná listina
ROKOVANIE
1/ Otvorenie
Otvorenie dnešného plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva vykonal starosta obce
Bc. Radomír Brtáň a privítal hostí. Konštatoval, že z celkového počtu 9 poslancov sú prítomní
8 poslanci a preto uznal dnešné zasadnutie OZ za uznášaniaschopné.
Zasadnutia OZ sa nezúčastnila Katarína Turzová.
2/ Schválenie programu rokovania
Starosta sa spýtal poslancov, či sú z ich stany pripomienky k programu, ktorý bol uvedený na
pozvánke. Mgr. Bajzíková navrhla vypustiť bod 7.3 Návrh zápisu do obecnej kroniky
a presunúť ho na najbližšie zasadnutie OZ.
Uznesenie č. 44/2016
OZ k o n š t a t u j e, že :
Zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu na pozvánke s vypustením bodu 7.3 Návrh
zápisu do obecnej kroniky, čím sa posunie číslovanie ostatných bodov.
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
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z dnešného zasadnutia:
Predseda – Ing. Janka Kantoríková
Člen – Dárius Kutej
Člen – Mgr. Dana Bajzíková
Uznesenie č. 45/2016
OZ v o l í:
Predseda – Ing. Janka Kantoríková
Člen – Dárius Kutej
Člen – Mgr. Dana Bajzíková
Za: 7 (Mgr. Bajzíková, Ing. Ďurech, p. Kalamenová, p. Kolembus, p. Kutej, p. Ostrovský, Mgr.
Švehlová)
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (Ing. Kantoríková)
Za overovateľov zápisnice boli určení:
1/ Radovan Kolembus
2/ Pavol Ostrovský
Písaním zápisnice poveril: Bc. Emíliu Laskovičovú
4/ Kontrola plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení zodpovednými
pracovníkmi
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ vykonal starosta obce:
Starosta postupne prešiel všetky uznesenia, ktoré boli schválené na predchádzajúcom
zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 03.03.2016.
Uznesenie č. 46/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plnenie kontrolu uznesení.
5/ Názory občanov
Starosta odovzdal slovo prítomným hosťom.
p. Suchár sa prišiel spýtať na ďalší postup ohľadom kanalizácie a cesty v Nozdroviciach na
ulici Za parkom.
Starosta vysvetlil, že bola spracovaná projektová dokumentácia pre vydanie stavebného
povolenia. To je momentálne v procese riešenia na stavebnom úrade, takže priebežne sa
táto vec plní. Čo sa týka ďalších postupov, aj dnes sa budeme určite baviť o veciach
súvisiacich s financovaním práve týchto investícií, ktoré obecné zastupiteľstvo chce v tomto
roku robiť alebo ich chce robiť v blízkej dobe. Čo sa týka financovania, bude potrebné
odsúhlasiť finančné prostriedky. Tá výška je rátaná na komplexnú výstavbu, t.z. ako keby sme
začínali stavať cestu na zelenej lúke s tým, že sú tam ešte náklady na búracie súčasnej cesty.
S tým to vychádza skoro 200.000€. Sú ale možnosti ako výrazne ušetriť. V prípade, že tá
cesta bude posúdená po meraniach, ktoré sa uskutočnia, že je dostatočne pevná na to, aby
sa na ňu položil iba asfaltový zvršok, tak to bude výrazne lacnejšie. Pretože tým pádom
odbúrame všetky náklady súvisiace s nejakými búracími prácami atď.
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p. Čepák chcel teda vedieť, ako na to nebude teda aspoň tých 200.000€, tak sa do toho
nepôjde?
Starosta odpovedal, že v zásade sa to dá tak povedať, lebo my musíme začať obstarávať
podľa ceny projektovej dokumentácie a rozpočtu, ktorý k nej máme, ak to chceme obstarať
komplexne všetko. Zas možno existujú určité alternatívy, o ktorých sa musíme porozprávať.
A to je alternatíva, že si dáme napr. vypracovať predbežné cenové ponuky stavebným
firmám na zhotovenie jednak komplexného diela podľa projektu. Jednak po odstránení 50%
nákladov na búracie práce, ktoré by sa nemuseli robiť v prípade, že by tie podložia boli
dostatočne zhutnené. Poprípade sa môže urobiť tretia alternatíva, kde by sa nerátalo vôbec
s prípravou podkladových vrstiev. Môže sa urobiť štvrtá alternatíva, kde sa bude rátať s 25%
plus mínus v rámci rozpočtu. Ak budeme mať tieto sumy nejakým spôsobom k dispozícii, tak
potom sa zadá verejné obstarávanie na tú konkrétnu alternatívu, ktorá sa vlastne schváli
v rámci rozpočtu.
p. Suchár chcel vedieť, či by bolo možné už dnes navrhnúť nejaké riešenie.
p. Kutej a Ing. Kantoríková sa vyjadrili, že o cene počujú prvýkrát.
Mgr. Dianová odpovedala, že bol zasielaný projekt.
Starosta sa vyjadril, že na stretnutí sa rozprávalo o investíciách, že tam potrebujeme takúto
sumu.
p. Suchár chcel teda vedieť, či by to nebolo možné vyriešiť dnes.
Starosta odpovedal, že v zásade môžeme rozlúsknuť otázku financovania. T.z. ak do toho
chceme ísť, tak nejakým spôsobom musíme zabezpečiť na strane príjmov obce cudzie zdroje,
ktoré môžeme na toto použiť v budúcnosti. Sú rôzne možnosti financovania takýchto
investičných akcií. Je to komplexná investícia, ktorá možno stojí za zváženie aj formou tzv.
PPP projektov, nakoľko infraštruktúra je tam komplexne urobená, išlo by iba o zhotovenie
dažďovej kanalizácie a asfaltového zvršku. Je to všetko o nastavení parametrov, nastavení
zmlúv, o posúdení, čo je najvýhodnejšie pre obec.
p. čepák chcel teda vedieť, či sa na to vyčlenia alebo nevyčlenia prostriedky, na čo starosta
odpovedal, že určite sa budú dnes tejto otázke venovať.
/celá diskusia k tejto téme je zverejnená v audio nahrávke na stránke www.koseca.sk/
p. Šmatlák sa chcel spýtať, či sa bude dnes rokovať o jeho žiadosti, na čo starosta odpovedal,
že žiadosť bola zaslaná poslancom OZ v príprave a bude predmetom rokovania v hlavných
bodoch.
p. Jakuš sa spýtal ohľadom verejného vypočutia, ktoré bolo zvolané ešte minulý rok na jeseň,
či to bol iba výkrik do tmy, alebo to bolo nejako systematicky uzatvorené.
Starosta odpovedal, že z tohto stretnutia je výstup vo forme zápisnice s tým, že bude
sprístupnená. Výkrik do tmy to určite nebol, pretože to má oporu v demokratickom
fungovaní na Slovensku. Najbližšie stretnutie bude určite v súvislosti s prípravou programu
rozvoja obce na roky 2015 až 2023.
6/ Správa hlavného kontrolóra v súlade s §18f zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
v znení neskorších predpisov
Uznesenie č. 47/2016
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Správu hlavného kontrolóra č. 01/2016 z výkonu kontroly – Kontrola zmluvných vzťahov
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a dokumentov podpísaných v roku 2015.
B: Berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra č. 01/2016 z výkonu kontroly – Kontrola zmluvných vzťahov
a dokumentov podpísaných v roku 2015.
7/ Hlavné body rokovania
7.1 TOZ „Dni zvýšenej pracovnej aktivity“
S technicko-organizačným zabezpečením „Dni zvýšenej pracovnej aktivity“ oboznámila
prítomných zástupkyňa starostu Mgr. Miroslava Švehlová. Poslanci TOZ vzali na vedomie a v
písomnej forme je prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 48/2016
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Vyhodnotenie TOZ „Dní zvýšenej pracovnej aktivity“.
B: Berie na vedomie
Vyhodnotenie TOZ „Dní zvýšenej pracovnej aktivity“.
7.2 Správa o činnosti obecnej knižnice
O činnosti obecnej knižnice za rok 2015 informovala prítomných jej pracovníčka p. Ľudmila
Kozáková a správa je v písomnej forme priložená k zápisnici. Poslanci ju vzali na vedomie.
Uznesenie č. 49/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti obecnej knižnice.
7.3 Vyhodnotenie rozpočtu obce za I. štvrťrok 2016
S vyhodnotením rozpočtu obce vrátane programov za I. štvrťrok 2016 predložila prítomným
rozpočtárka a ekonómka obce Ing. Podmajerská. Všetky súvisiace dokumenty boli poslancom
zaslané mailom v príprave na zastupiteľstvo. Vyhodnotenie je v písomnej forme prílohou
zápisnice.
Uznesenie č. 50/2016
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Vyhodnotenie rozpočtu obce vrátane programov k 31.03.2016.
B: Berie na vedomie
Vyhodnotenie rozpočtu obce vrátane programov k 31.03.2016.
7.4 Zmeny rozpočtu
S návrhom zmeny rozpočtu oboznámila prítomných rozpočtárka a ekonómka obce Ing.
Podmajerská.
Uznesenie č. 51/2016
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Návrh zmien rozpočtu podľa zmenového listu č. 3
B: Berie na vedomie
Zmeny rozpočtu podľa zmenového listu č. 3, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto
4

uznesenia.
Poslanci navrhli prerokovať požiadavku na nákup chladiaceho zariadenia do domu smútku v
komisii, na ktorú bude prizvaný odborník ako aj správca domu smútku a cintorína.
Uznesenie č. 52/2016
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Návrh zmien rozpočtu podľa zmenového listu č. 4
B: Schvaľuje
Zmeny rozpočtu podľa zmenového listu č. 4, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto
uznesenia.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7.5 Žiadosti týkajúce sa nakladania s majetkom obce
Žiadosti týkajúce sa nakladania s majetkom obce predložil starosta obce Bc. Radomír Brtáň.
Petícia za komplexnú rekonštrukciu Železničnej ulice v katastri obce Košeca, doručená dňa
08.04.2016, zaevidovaná pod číslom 749/2016
Uznesenie č. 53/2016
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Petíciu za komplexnú rekonštrukciu Železničnej ulice v katastri obce Košeca, doručenú dňa
08.04.2016, zaevidovanú pod číslom 749/2016.
B: Berie na vedomie
Informáciu o zaslaní výzvy na odstránenie nedostatkov petície zo dňa 21.04.2016, číslo
S2016/293/854.
Ing. Kantoríková navrhla, aby rozpočtárka Ing. Podmajerská spolu s prednostkou OcÚ Mgr.
Dianovou určili nejaký maximálny rámec prostriedkov, ktoré môžeme mesačne splácať. Či už
to bude na úver alebo nejaký PPP projekt.. Povedať si, aká je pre nás prijateľná splátka
mesačne a dať urobiť prepočet do banky, je jedno do akej, ponuky budú skoro rovnaké. Do
akej výšky by nás pustili, možno z dôvodu lehoty splatnosti osloviť viaceré banky.
Potrebujeme vedieť, koľko môžeme splácať a nájsť financovanie na čo najdlhšiu lehotu
splatnosti. Ešte tam máme úvery na splácanie na nejaké 2-3roky, odporúčala by ich vyplatiť
a ísť do jedného veľkého úveru, aby sme dosiahli čo najdlhšiu lehotu splatnosti.
Závlahový systém na futbalové ihrisko
Uznesenie č. 54/2016
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Stanovisko komisie športu, školstva a mládeže vo veci výberu variantu pre závlahový systém
na futbalové ihrisko.
B: Schvaľuje
Realizáciu závlahového systému podľa Variantu 12+3, ktorý bol predložený.
Výzva na predloženie cenových ponúk bude realizovaná v termíne do 13.5.2016.
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Realizácia závlahového systému do 30.6.2016.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ponuka Považskej cementárne, a.s., Ul. Janka Kráľa, 018 63 Ladce na odkúpenie umelého
trávového povrchu v rozmeroch 30x18 m v sume 3.000,00 EUR
Uznesenie č. 55/2016
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Ponuku Považskej cementárne, a.s., Ladce na odkúpenie umelého trávového povrchu
v rozmeroch 30x18 m v sume 3.000,00 EUR.
B: Schvaľuje
Odkúpenie umelého trávového povrchu v rozmeroch 30x18 m v sume 3.000,00 EUR od
Považskej cementárne, a.s., Ul. Janka Kráľa, 018 63 Ladce.
Táto zmena bude zapracovaná do zmenového listu č. 4.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Žiadosť o odpredaj pozemku parc. č KNC 463 zastavané plochy a nádvoria o výmere 505m2
žiadateľa Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, odštepný závod Považská Bystrica, Orlové
300, 017 22 Považská Bystrica, doručená dňa 10.03.2016, zaevidovaná pod číslom 550/2016
Uznesenie č. 56/2016
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Žiadosť o odpredaj pozemku parc. č KNC 463 zastavané plochy a nádvoria o výmere 505m2
žiadateľa Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, odštepný závod Považská Bystrica, Orlové
300, 017 22 Považská Bystrica, doručenú dňa 10.03.2016, zaevidovanú pod číslom 550/2016.
Na pozemku sa nachádza stavba – hájenka s.č. 381 a mobilné bunky slúžiace ako sklady.
Stavba je vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Lesov SR.
B: Žiada
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, o vypracovanie a doručenie znaleckého posudku na
odpredaj aj na prenájom predmetného pozemku.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa:
Žiadosť o odpredaj časti pozemku parc. č KNE 28 o výmere 3 m2 z dôvodu zabratia tejto časti
v rámci stavby Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava
žiadateľa SVS inžiniering, s.r.o., Oravská ulica 8557/22, 010 01 Žilina, doručená dňa
23.3.2016, zaevidovaná pod číslo 663/2016
Uznesenie č. 57/2016
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Žiadosť o odpredaj časti pozemku parc. č KNE 28 o výmere 3 m2 z dôvodu zabratia tejto časti
v rámci stavby Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava
žiadateľa SVS inžiniering, s.r.o., Oravská ulica 8557/22, 010 01 Žilina, doručenú dňa
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23.3.2016, zaevidovanú pod číslo 663/2016.
B: Odporúča
Sumu 20,00 EUR/m2.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ponuka na odpredaj pozemku KNC č. 113 v areáli Základnej školy s materskou školou Košeca
v spoluvlastníctve p. Bohuslava Krupičku, č.d. 185, Košeca, Jána Krupičku, Na ležiskách 7,
Žarnovica, Ing. Vladimíra Krupičku, Pod hájom 956/8, Dubnica nad Váhom každý v podiele
1/6 do vlastníctva obce alebo prenájom tohto pozemku, doručená dňa 8.3.2016, zaevidovaná
pod číslom 542/2016
Uznesenie č. 58/2016
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Ponuku na odpredaj pozemku KNC č. 113 v spoluvlastníctve p. Bohuslava Krupičku, č.d. 185,
Košeca, Jána Krupičku, Na ležiskách 7, Žarnovica, Ing. Vladimíra Krupičku, Pod hájom 956/8,
Dubnica nad Váhom každý v podiele 1/6 do vlastníctva obce alebo prenájom tohto pozemku.
Tento pozemok sa nachádza v areáli Základnej školy s materskou školou Košeca. Ponuka bola
doručená dňa 8.3.2016, zaevidovaná pod číslom 542/2016.
B: Odporúča
Posúdiť možnosť zámeny pozemkov s pozemkom vo vlastníctve v lokalite Bálentovej ulice.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v budove na Hlavnej ulici č. 63 vo vlastníctve obce
za účelom zriadenia obchodnej prevádzky Farby-laky-železiarstvo žiadateľa Jozef Šmatlák –
Ekolak JŠ, Hlavná 6/148, 018 64 Košeca, doručená dňa 23.3.2016, zaevidovaná pod číslo
653/2016
Uznesenie č. 59/2016
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v budove na Hlavnej ulici č. 63 vo vlastníctve obce
žiadateľa Jozef Šmatlák – Ekolak JŠ, Hlavná 6/148, 018 64 Košeca, doručenú dňa 23.3.2016,
zaevidovanú pod číslo 653/2016 za účelom zriadenia obchodnej prevádzky Farby-lakyželeziarstvo.
B: Schvaľuje
Vypracovanie znaleckých posudkov na rodinný dom s. č. 63, hospodárskej budovy a pozemku
a na pozemky pod vybudovanými vodojemami vo vlastníctve obce.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Žiadosť o vysporiadanie pozemku parc. č. KNC 1283/1 o výmere 732 m2 žiadateľa Tomáš
Kašša, Dolný majer 725/3, 018 64 Košeca, doručená dňa 21.3.2016, zaevidovaná pod číslom
620/2016
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Uznesenie č. 60/2016
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Žiadosť o vysporiadanie pozemkov a to pozemku parc. č. KNC 1283/1 o výmere 732 m2
žiadateľa Tomáš Kašša, Dolný majer 725/3, 018 64 Košeca, doručenú dňa 21.3.2016,
zaevidovanú pod číslom 620/2016.
B: Schvaľuje
Vypracovanie geometrického plánu na rozdelenie parcely č. KNC 1283/1 v rovnobežnej línii
s hranicou pozemku p. Tomáša Kaššu za účelom vysporiadanie v zmysle žiadosti.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Žiadosť p. Jozefa Pagáča, Hlavná 411/26, 018 64 Košeca týkajúcu sa dodatočného povolenia
vodnej stavby MVE a Mostu a odľahčovacieho potrubia, doručená dňa 20.04.2016,
zaevidovaná pod číslom 834/2016 a Žiadosť p. Jozefa Pagáča, Hlavná 411/26, 018 64 Košeca,
v ktorej žiada o vrátenie pozemku parc. č. KNE 346/11 a parc. č. KNC 425/2, ktoré sú vo
vlastníctve obce Košeca, doručená dňa 20.04.2016, zaevidovaná pod číslom 833/2016
Uznesenie č. 61/2016
Obecné zastupiteľstvo
A1: Prerokovalo
Žiadosť p. Jozefa Pagáča, Hlavná 411/26, 018 64 Košeca týkajúcu sa dodatočného povolenia
vodnej stavby MVE a Mostu a odľahčovacieho potrubia, doručenú dňa 20.04.2016,
zaevidovanú pod číslom 834/2016.
A2: Prerokovalo
Žiadosť p. Jozefa Pagáča, Hlavná 411/26, 018 64 Košeca, v ktorej žiada o vrátenie pozemku
parc. č. KNE 346/11 a parc. č. KNC 425/2, ktoré sú vo vlastníctve obce Košeca, doručenú dňa
20.04.2016, zaevidovanú pod číslom 833/2016.
B: Odporúča
p. Jozefovi Pagáčovi predložiť všetky relevantné doklady preukazujúce vlastnícke právo
predmetných pozemkov na Okresný úrad v Ilave, Katastrálny odbor.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 62/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Informáciu starostu obce vo veci oslovenia
vlastníkov pozemkov v centre obce medzi cintorínom a materskou školou. /uznesenie č.
251/2015/
Mgr. Bajzíková pozvala prítomných na nedeľu 8.5.2016 na oslavu Dňa matiek, vystupovať
budú deti zo škôlky a zo školy ako aj kresťanský spevokol.
8/ Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov
9/ Rôzne – dôležité údaje a informácie starostu a účastníkov rokovania
Starosta sa vyjadril, že je dôležité porozmýšľať, čo nemáme. Určite nemáme vyriešené veci
ohľadom podávania žiadostí na eurofondy. To poprosím pripravíme aj v súvislosti so
8

zmenami rozpočtu v súvislosti s investíciami. Lebo niektoré výzvy sú už vonku, aj čo sa týka
životného prostredia, budú interreg-y, to som vám posielal na cezhraničnú spoluprácu, veľmi
zaujímavé veci pre nás. Naozaj by to chcelo sadnúť si k tomu a sú tam veľmi výhodné
podmienky v tom, že sú tam síce nejaké tri veci, ktoré musí splniť aspoň jeden z tých
žiadateľov, ale nie sú súbežné. T.z. dve sú povinné pre obidvoch, ale financovanie je
možnosť, aby robila iba jedna strana. Už nemáme problém z tohto pohľadu nájsť si partnera,
ktorý ak by sa mal nejako finančne do toho zainteresovať, tak by z toho vycúval. Ale ak
budeme mať nejaké úmysly využiť interreg, ak to dobre pochopil, tak to bude čisto len na
našej strane – realizácia, investície, tak to financovanie pôjde iba z našej strany. Tým pádom
ten partner nebude mať s tým okrem administratívnych povinností, žiadne iné povinnosti.
Ing. Kantoríková chcela vedieť, čo by sme týmto mohli vyriešiť.
Starosta odpovedal, že posielal to posielal do mailu, sú tam rôzne oblasti. Navrhuje k tomuto
pracovné stretnutie, na ktorom si určíme do tabuľky pre program rozvoja, ktoré investície do
roku 2023 chceme vôbec v obci riešiť.
Ing. Kantoríková sa vyjadrila, že už dlho hovorí, aby sa konečne dohodli čo, kedy a kde
budeme robiť.
Starosta – musíme si určiť, čo chceme tento rok. To je úplne odpich od toho a už čo sa
nezmestí do tohto roka, rozdeliť si do tých nasledujúcich období. Keď budete môcť, dajte mi
avízo, aby sme si urobili to pracovné stretnutie, príp. sa to môže spojiť s niektorou komisiou.
Ing. Kantoríková je proti tomu, aby tam bolo veľa ľudí, lebo je neefektívne, keď tam sedia
ľudia, čo netušia o čom hovoríme.
Starosta uvíta aj iba mailové veci, t.z. jedna správa – napadlo ma, že toto do toho roku 2023
môžeme zrealizovať v súvislosti napr. s interreg-om, so životným prostredím alebo s inou
výzvou. Lebo tie výzvy sú už dopredu celkom známe.
Ing. Kantoríková starostovi odvetila, že to je asi jeho úloha premyslieť čo a nejakým
spôsobom to predostrieť. My by sme sa mali k tomu vyjadriť, že či áno. Ale myslí si, že nám
tu horia veci, ktoré máme rozrobené a stále si myslí, že na miesto životného prostredia mal
zamestnať niekoho iného. Ešte navrhla, či by sa ten pán nemohol prísť predstaviť, čo teda
robí a akú ma víziu alebo niečo také.
Mgr. Dianová odpovedala, že určite príde, nakoľko bude predkladať návrh nového VZN
o odpadoch, ktoré musíme schváliť do 30.6.2016.
/celá diskusia k tejto téme je zverejnená v audio nahrávke na stránke www.koseca.sk/
10/ Interpelácia poslancov – diskusia
Ing. Ďurech požiadal, či by na vyhodnotení ponúk k prístavbe požiarnej zbrojnice mohli byť aj
odborníci zo stavebnej komisie.
Starosta si vyžiadal mená a na základe toho urobí delegačné listiny vyhodnocovateľov
a navrhol, aby to bolo v utorok.
Ing. Ďurech povedal, že by bolo vhodné aj do budúcna dať vedieť dopredu, nech sa dohodne,
že tam vždy niekto z poslancov príde. Ide o to, že má ťažké srdce na to, že to bolo vyhlásené
bez tých dverí. Myslí si, že to mohlo byť vyhlásené celé, pretože tá cena dverí by bola možno
aj nižšia. Má informácie, že tie dvere sú nejaká pätina z tej ceny. Do budúcna by poprosil
plniť tie uznesenia, ktoré sa schválilo, že to pôjde podľa projektu.
Starosta odpovedal, že bol predložený nejaký návrh, aby sa navýšila tá sume 45.000€,
pretože sa nám nepodarilo získať cenovú ponuku, ktorá by podliezla túto sumu.
/celá diskusia k tejto téme je zverejnená v audio nahrávke na stránke www.koseca.sk/
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11/ Ukončenie zasadnutia
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Bc. Radomír Brtáň, ktorý
poďakoval prítomným za účasť. (21:15 hod.)
Starosta obce: Bc. Radomír Brtáň

Zapisovateľ: Bc. Emília Laskovičová

Prednosta obce: Mgr. Zuzana Dianová
Overovatelia:

__________________________
Radovan Kolembus

________________________
Pavol Ostrovský

V Košeci, 26.05.2016
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