
Z Á P I S N I C A 

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 

dňa 6. mája 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 

 
 

R O K O V A N I E 

1/ Otvorenie 

Otvorenie dnešného mimoriadneho 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. 

Starosta sa spýtal poslancov, či sú z ich stany pripomienky k programu, ktorý bol uvedený na 

pozvánke. Ladislav Brtáň navrhol zapracovať do programu tému požiarov, ktoré sa v obci vyskytli 

v poslednej dobe. Uvedeným sa OZ bude zaoberať v bode rôzne.  

Za overovateľov zápisnice určil: Ladislava Brtáňa a Mgr. Miroslavu Švehlovú 

Písaním zápisnice poveril: Andreu Behanovú 

 

Do návrhovej komisie starosta navrhol schváliť: 

Miroslava Štepanovičová – predseda 

Ing. Ivan Janke – člen 

Ing. Jaroslav Pápy – člen 

Poslanci návrhovú komisiu jednohlasne schválili. 

 

 



 

2/ Prerokovanie podania žiadosti o NFP pre vybudovanie zberného dvora a rozšírenie 
separovaného zberu v obci Košeca na Ministerstvo životného prostredia SR a schválenie 
spoluúčasti obce na tomto projekte 
Starosta oboznámil poslancov s projektovou dokumentáciou k ZD. Pozreli si situačný nákres 
a vybavenie ZD. OZ prerokovalo a schválilo: 
 
Uznesenie č. 25/2009 
Obecné zastupiteľstvo v obci Košeca schvaľuje: 
 

a) predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 4.1. OP Životné prostredie na realizáciu 
projektu „Vybudovanie zberného dvora a rozšírenie separovaného zberu v obci Košeca“, 
kde výška celkových výdavkov na projekt je 487.939,62 EUR, z toho celkové oprávnené 
výdavky projektu sú 487.939,62 EUR, 

b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP, 
c) financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt, a to vo 

výške 24.396,99 EUR, 
d) zabezpečenie financovania projektu z vlastných zdrojov. 

Za: 8 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
 
Poslanci odhlasovali zmenu programu – výmenu bodu č. 4 s bodom č. 3. Poslanci zmenu 
jednohlasne schválili. 
 
O 19.15 sa dostavila poslankyňa Ing. Jurčáková – počet poslancov sa zvýšil na 9. 
 
3/ Prerokovanie odpredaja nehnuteľného majetku na základe prijatej žiadosti o odkúpenie 
Starosta o žiadosti informoval poslancov už na predchádzajúcom zastupiteľstve, aby mali čas na 
premyslenie. Požiadal ich o vyjadrenie sa. 
Každý z poslancov sa konkrétne vyjadril a navrhol sumu, za ktorú by areál bývalej tehelne mohol 
byť ponúknutý záujemcovi o kúpu. Posúdením všetkých návrhov vznikla suma, o ktorej následne 
poslanci OZ hlasovali. 
 
 
Uznesenie č. 26/2009 

A. OZ schvaľuje odpredaj nehnuteľností v katastri obce Košeca vo výlučnom vlastníctve obce 
Košeca zapísaných na LV č. 1 – parcelné čísla: 
- 274/2, výmera 16 268 m2, zastavané plochy a nádvoria, 
- 274/3, výmera 360 m2, zastavané plochy a nádvoria, 
- 274/4, výmera 363 m2, zastavané plochy a nádvoria, 
- 274/11, výmera 382 m2, zastavané plochy a nádvoria, 
- 274/12, výmera 262 m2, zastavané plochy a nádvoria, 
- 274/13, výmera 122 m2, zastavané plochy a nádvoria, 
- 274/14, výmera 1181 m2, zastavané plochy a nádvoria, 
a budov  
- na parc. č. 274/11 so súp. číslom 74, sklad-laminátová budova 
- na prac. č. 274/12 so súp. číslom 75, sociálno-prev. budova a garáže 
- na parc. č. 274/13 so súp. číslom 1028, administratívna budova, 



obchodnej spoločnosti Rea. Stav, s. r. o. so sídlom Štefánikova 134/5, 909 01  Skalica, IČO: 
44 225 016 – všetky nehnuteľnosti za spoločnú cenu 330.000,- €. 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 

B. Splnomocňuje starostu obce k rokovaniu s kupujúcim a príprave kúpno-predajnej zmluvy, 
ktorej záverečná verzia musí byť schválená OZ. 

 
Ivan Janke predniesol poslancom aj ďalší návrh riešenia využitia tohto areálu v prípade, že nedôjde 
k dohode o záujemcom o kúpu – výstavba IBV zóny. 
 
4/ Rôzne 
Janka Kantoríková – oboznámila poslancov s možnosťou lízingu na nákup fekálneho návesu. 
Požiadala ich o vyjadrenie sa k výške akontácie a dĺžke splácania. Poslanci sa zhodli na čo najnižšej 
akontácii a čo najdlhšou dobou lízingu. OZ odporúča uzatvoriť lízingovú zmluvu s najnižšou 
možnou akontáciou a dobou lízingu 5 rokov. 
 
Ladislav Brtáň – informoval OZ o dnešnom jednaní s OUŽP Ilava ohľadom nahlásenej čiernej 
skládky na zákrute pri železničnej trati. Prečítal poslancom zápis z tohto jednania. Zápis je prílohou 
zápisnice. Oboznámil poslancov so skutočnosťou, že pôvodca tejto skládky ukladá odpad aj za 
diaľničným nadjazdom.  
V súvislosti s čiernymi skládkami vznikli v poslednej dobe tri požiare. Požiadal, aby obecný úrad 
podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Je pravdepodobné, že tieto požiare založil 
pôvodca odpadu.  
Počas brigády rybárov, ktorí čistili miestny potok, našli dôkazy o pôvodcovi odpadu, ktorý 
vyhadzuje odpad do koryta potoka. Dotyčná pani bude predvolaná komisiou pre životné 
prostredie.  
Rovnako informoval poslancov o podozrení na pôvodcu odpadov. Ide o právnickú osobu. 
 
Ivan Janke – spýtal sa na pokrok ohľadom prípravy prístupovej cesty k MŠ a evanjelickej diakonii. 
Starosta ho informoval o tom, že momentálne prebiehajú geodetické práce a identifikácie 
pôvodných „éčkových“ parciel. 
p. Janke položil aj otázku o možnosti podania projektu na rozšírenie vodovodu na území Nozdrovíc. 
Žiaľ, projekt cez OP Životné prostredie podať nestihneme. Budeme sa snažiť podať projekt na 
Envirofond. Uzávierka je v októbri. 
Starosta informoval poslancov o výsledkoch „porady“ s PVS ohľadom kanalizácie. Zástupcovia SVS 
inžiniering a PVS, a.s. zvolali zástupcov dotknutých obcí, aby ich oboznámili s novinkami, ktoré sa 
týkajú vybudovania kanalizácie v našej obci a dokončenia vodovodu. Investičný zámer je už 
schválený, stavebné povolenie je vydané, nasledujú prípravné práce pre podanie žiadosti 
o získanie finančných prostriedkov. Tu je potrebné zazmluvniť budúcimi zmluvami o pripojení 
všetky domácnosti, ktoré budú mať záujem sa pripájať na kanalizáciu i na vodovod. Požiadali nás 
o spoluprácu pri oslovení občanov. V blízkej dobe bude teda prebiehať kampaň, ktorou sa budeme 
snažiť získať čo najviac pripojení, pretože od toho závisí celá realizácia projektu. Keď nebude 
žiadostí o pripojenie dostatok, nebude sa jednoducho kanalizácia v tej lokalite robiť. Viac 
informácií bude na internetovej stránke a tiež v miestnom rozhlase. 
 
Miroslava Švehlová – požiadala poslancov o návrh riešenia túlavých psov, ktorí sa pravidelne túlajú 
po obci. Niektoré majú aj známky. Starosta plánuje preventívnu akciu, počas ktorej budú túlavé 



psy odchytené.  
 
5/ Diskusia 
 
6/ Uznesenie 
 
Obecné zastupiteľstvo 
 
A/ Schvaľuje 
1/ Program zasadnutia obecného zastupiteľstva 
2/ Návrhovú komisiu v zložení: Miroslava Štepanovičová – predseda, Ing. Ivan Janke – člen,Ing. 
Jaroslav Pápy – člen 
3/ Zapisovateľa: Andreu Behanovú 
4/ Overovateľov zápisnice: Ladislava Brtáňa a Mgr. Miroslavu Švehlovú 
5/ Uznesenia č. 25 a č. 26 
 
B/ Berie na vedomie 
 
C/ Súhlasí 
 
D/ Odporúča 
1/ Starostovi obce začať rokovanie s kupujúcim a prípravu kúpno-predajnej zmluvy, ktorej 
záverečná verzia musí byť schválená OZ. 
 
 
E/ Ukladá 
 
 
7/ Záver 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ___________________________                   _________________________ 
         Ladislav Brtáň      Mgr. Miroslava Švehlová 

   
 
 
 
   

V Košeci, 13. 5. 2009            Radomír Brtáň 
                               starosta  


