ZÁPISNICA
z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo
dňa 7. mája 2015 v Osvetovej besede v Nozdroviciach
Prítomní
Bc. Radomír Brtáň, starosta obce

Mgr. Miroslava Švehlová, poslankyňa

Mgr. Dana Bajzíková, poslankyňa

Ing. Jozef Ďurech, poslanec

Mária Kalamenová, poslankyňa

Ing. Janka Kantoríková, poslankyňa

Radovan Kolembus, poslanec

Dárius Kutej, poslanec

Pavol Ostrovský, poslanec

Katarína Turzová, poslankyňa

Mgr. Zuzana Dianová, prednostka

Alena Dobrodejová, HK

Neprítomní

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 je
prítomných 9 poslancov a preto uznal dnešné zasadnutie OZ za uznášaniaschopné.
2/ Schválenie programu rokovania
Starosta sa spýtal poslancov, či sú z ich stany pripomienky k programu, ktorý bol uvedený na
pozvánke.
Uznesenie č. 118/2015
OZ k o n š t a t u j e, že :
Zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu na pozvánke.
Za: 9
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
z dnešného zasadnutia:
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Predseda – Dárius Kutej
Člen – Ing. Jozef Ďurech
Člen – Ing. Janka Kantoríková
Uznesenie č. 119/2015
OZ v o l í:
Predseda – Dárius Kutej
Člen – Ing. Jozef Ďurech
Člen – Ing. Janka Kantoríková
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Za overovateľov zápisnice boli určení:
1/ Mgr. Miroslava Švehlová
2/ Mária Kalamenová
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 26.03.2015 a následne uznesenia schválené dňa
01.04.2015.
Uznesenie č. 120/2015
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plnenie kontrolu uznesení.
5/Názory občanov
Starosta odovzdal slovo prítomným hosťom.
p. Peter Bajzík informoval prítomných o úprave cesty Za parkom a postupe úpravy, materiál
si zohnali lacnejšie alebo formou daru. Zároveň poprosili Mgr. Bajzíkovú o vypracovanie
uznesení, ktoré by predložila na zasadnutí OZ, v ktorých by boli určené termíny, dokedy by
bola táto cesta hotová.
Mgr. Bajzíková predniesla pripravené návrhy uznesení.
p. Ostrovský vypracoval tiež návrh uznesenia, nechce rozprávať len k tejto jednej ceste, nie je
jednoduché dať termín. Predbežnú cenu, ktorá sa ešte bude dopĺňať pri realizácii
s dodávateľmi, určil vo svojom návrhu.
p. Michal Čepák reagoval na príspevok p. Ostrovského s tým, že aj v Nozdroviciach sú hlavné
cesty, ktoré treba spraviť, treba zvážiť ten termín. Na poslednom zastupiteľstve nám bolo
povedané, že si máme pripraviť termíny, čo, kde chceme spraviť. Je to pripravené.
Ing. Ďurech navrhol, aby do návrhu tých uznesení bola zahrnutá aj ulica Na vyhni. Chodievali
ste na tie minulé zastupiteľstvá a bolo povedané pánom starostom, pokiaľ nebude
odovzdaná kanalizácia, tak na tom sa nemôže nič robiť, pretože ak zhotoviteľ zistí nejakú
chybu, napr. nebude to odtekať, tak to potom začne rozkopávať. Takže teraz je dosť ťažké
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povedať termín – spravme to dovtedy, kým nie je odovzdaná kanalizácia. Súhlasí s tým, aby
sa dal vypracovať projekt, aké bude financovanie.
Ing. Kantoríková sa vyjadrila, že si vypočujú občanov, a že o návrhu týchto uznesení, o tejto
téme a týchto termínoch počuje prvýkrát. Prejde to komisiami a potom sa môže prijať
uznesenie s nejakým termínom.
Mgr. Júlia Palčeková hovorila o tom, že táto problematika nie je poslancom neznáma
a s touto požiadavkou boli už aj na minulom zastupiteľstve, teda komisie už mohli začať
pracovať na tom, aby hľadali nejaké spôsoby financovania. Lebo takto sa veci prekladajú
z jedného zastupiteľstva na druhé, prejdú štyri roky ako voda a neurobí sa nič.
p. Vladimír Januščák sa rozhorčoval nad stavom ulice Horniackej, či po zime nemôžu prísť
ľudia z VPP pozametať cesty aj do Nozdrovíc.
Ing. Ďurech chcel vedieť, kto dal spraviť tú hlavnú cestu a či to v minulosti schvaľovalo OZ.
Starosta vysvetlil vysprávku ulice Horniacke a ulice Za parkom.
K uvedenej problematike prebehla diskusia s občanmi, ktorí sa zúčastnili zasadnutia. Do
diskusie sa aktívne zapojili predovšetkým p. Peter Bajzík, p. Michal Čepák, Mgr. Júlia
Palčeková, p. Vladimír Januščák, p. František Kolembus. /celá diskusia k tejto téme je
zverejnená v audio nahrávke na stránke www.koseca.sk/
p. František Kolembus sa chcel dozvedieť, či má obec nejakú smernicu o parkovaní áut na
ceste, EÚ fondy na čistenie čiernych skládok, regulácia a úprava potokov, požiadal poslancov
či by nebolo možné urobiť chodník – položenie dlažby na Horniackej ulici s tým, že by obec
zaplatila dlažbu a piesok a ľudia by si to urobili svojpomocne, či by obec nemohla dať na
kaplnku v Nozdroviciach nejakú dotáciu, nakoľko tu majú nový kríž a dali si to ľudia do
poriadku.
Starosta sa vyjadril, že ak by sme chceli, obec by mohla za parkovanie vyberať max daň za
užívanie verejného priestranstva, čo teraz kapacitne nie je možné.
Skládky: Ministerstvo životného prostredia vyhlásilo minulý týždeň oficiálne, že vyčleňuje
desať miliónov eur na odstraňovanie čiernych skládok, max suma žiadosti je stotisíc eur na
jedného žiadateľa s tým, že sme pripravení sa do toho zapojiť. S čiernymi skládkami je veľký
problém, je potrebný dobrý zákon o odpadoch, ktorý nemáme ani po jeho zmene, kde je
stanovené, že za čierne skládky je zodpovedná samospráva, čo je podľa môjho názoru
strašne zlé a v dnešnej dobe nerealizovateľné ustriehnuť kataster veľkosti 18 km 2, takže toto
nie je v našich silách.
Regulácia potokov: rozprávali sme sa o tom, bolo to predmetom rokovaní komisie aj
zastupiteľstva. Máme urobené dve etapy. Prvá etapa bola analýza toho problému a druhá
bol návrh riešení. Je to k dispozícii aj na obecnom úrade v tlačenej aj v elektronickej forme,
ak má niekto záujem, môže si ti prísť požičať. Toto je návrh, ako by sme v obci mohli vyriešiť
problematiku náhlych povodní.
Chodník na Horniackej ulici: toto je tiež otázka toho, že ako a čo pripravíme v rámci
projektových dokumentácií, čo zahrnieme do toho, čo budeme chcieť v budúcnosti
realizovať, či na to budeme mať zdroje.
Dotácia na kaplnku: je to požiadavka, ktorú si treba poznačiť, treba na tom nejakým
spôsobom pracovať, uvažovať.
/celá diskusia k tejto téme je zverejnená v audio nahrávke na stránke www.koseca.sk/
p. Jarmila Otrubová informovala a zároveň poďakovala občanom, ktorí svojpomocne
vymaľovali vnútorné priestory, zohnali plenty a skrášlili Osvetovú besedu. Zároveň
prítomných informovala, že by sa chcela vzdať klubu a viedol by ho p. Koštialik.
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Starosta sa chce s p. Otrubovou o tom ešte porozprávať, lebo je to pre neho tiež novinka.
/celá diskusia k tejto téme je zverejnená v audio nahrávke na stránke www.koseca.sk/
p. Michal Vašek potrebuje vyriešiť tak cca do dvoch mesiacov prechod cez svoj pozemok
kvôli stavebnému povoleniu – je to poľná cesta medzi Sadovou ulicou a ulicou Športovcov.
p. Ostrovský navrhol, aby p. Vašek zaslal elektronicky podklady a zúčastnil sa na najbližšom
zasadnutí komisie výstavby, s čím p. Vašek súhlasil.
/celá diskusia k tejto téme je zverejnená v audio nahrávke na stránke www.koseca.sk/
p. Bartoš prejavil záujem o odkúpenie obecného pozemku parc. č. 2195.
p. Ostrovský navrhol, aby si na túto parcelu podal oficiálnu žiadosť, tak ako aj p. Bulica.
/celá diskusia k tejto téme je zverejnená v audio nahrávke na stránke www.koseca.sk/
p. Ľuboš Rafaj sa vrátil k otázke opravy cesty - ulice Za parkom. Chcel sa spýtať, či poslanci
nemajú možnosť vyčleniť nejaké prostriedky na odvodnenie tej cesty.
Starosta vysvetlil, že naposledy sa schválili prostriedky na úpravu tejto cesty.
Ing. Kantoríková sa vyjadrila, že na poslednom zastupiteľstve sa dohodli na nejakých veciach,
schválili sa prostriedky, schválili sa práce. Debatovalo sa o tejto ceste dve hodiny, prijali sa tri
uznesenia. Myslí si, že sa rozchádzali z toho zastupiteľstva s tým, že občania sú spokojní
s navrhovaným stavom, čo sa zrealizuje a potom sa bude pokračovať v ďalších aktivitách.
Mala ten dojem, že skončili posledné zastupiteľstvo s tým, že ta vaša požiadavka bola, ste
tam rozprávali – my nechceme asfalt, my nechceme luxusnú cestu, my chceme, aby tam
netiekla voda, my chceme nejakú štrkovú vrstvu tej cesty, dočasne, kým sa všetky tieto práce
nezrealizujú. Nechápe návrh uznesenia, ktorým sa má riešiť nejaký asfalt do konca roku
2016, keď nevieme, akým spôsobom sa tá kanalizácia skolauduje. Urobte to odvodnenie, ja si
myslím, že potom je vhodné počkať na dážď, akým spôsobom to bude fungovať a cestu
vyspraviť tú tak, aby bola zjazdná.
p. Ostrovský informoval, že aj túto cestu dal do návrhu na uznesenie, a že je potrebné urobiť
geometrické zameranie, projektovú dokumentáciu a vysporiadanie pozemkov.
p. František Kukučka sa chcel informovať o problematike výstavby kanalizácie, termín dokedy má byť ukončená, kedy sa môže začať s vysprávkou ciest, dopravných značiek.
Starosta – termín dokončenia kanalizácie bol do konca roka 2015. Oni požiadali o predĺženie
termínu, predĺžil sa do roku 2016. Podľa informácií od zástupcu zhotoviteľa to chcú ale
dodržať ten pôvodný termín, chceli by spúšťať kanalizáciu aj vodovod ešte v roku 2015 do
tzv. skúšobnej prevádzky – musí prejsť nejaký rok skúšobnej prevádzky, je to také predbežné
užívanie a súhlas s tým, kde následne potom prebehne priamo to kolaudačné konanie. Počas
roka sa môžu vyskytnúť nejaké veci, ktoré sa nedotiahli správne a ktoré sa budú musieť ešte
odstraňovať. Pokiaľ nebudú cesty odovzdané v stave, ktorý bude obec považovať za
zodpovedajúci, tak obec nepodpíše preberacie protokoly a neskolaudujú tú stavbu. Ing.
K uvedenej problematike prebehla diskusia s občanmi, ktorí sa zúčastnili zasadnutia. Do
diskusie sa aktívne zapojili predovšetkým p. Michal Čepák, p. Ľuboš Rafaj, p. Miroslav Suchár,
p. Jaroslav Vlasatý, Mgr. Júlia Palčeková, p. Andrej Jakuš, p. František Kukučka, p. Peter
Bajzík. /celá diskusia k tejto téme je zverejnená v audio nahrávke na stránke www.koseca.sk/
Uznesenie č. 121/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje krátku prestávku.
Za: 7 (Mgr. Bajzíková, p. Kalamenová, p. Kolembus, p. Kutej, p. Ostrovský, Mgr. Švehlová, p.
Turzová)
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Proti: 0
Zdržal sa: 2 (Ing. Ďurech, Ing. Kantoríková)
Návrh poslancov OZ Mgr. Dany Bajzíkovej, Mgr. Miroslavy Švehlovej, Márie Kalamenovej,
a Radovana Kolembusa na vypracovanie projektovej dokumentácie na novú cestu Za parkom
Na základe podnetov zo strany obyvateľov Košece - časti Nozdrovice vzhľadom na
katastrofálny stav cesty na ulici Za parkom, sa snažia títo o vyriešenie problému s touto
cestou. Zlý stav cesty je okrem iného spôsobený i neustále tečúcou vodou z hôr, a žiadajú
aby sa začalo konať vo veci vypracovania projektových dokumentácií a následne pokračovať
a vybaviť potrebné stavebné povolenia k novej ceste na ulici Za parkom.
Uznesenie č. 122/2015
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Návrh poslancov OZ Mgr. Dany Bajzíkovej, Miroslavy Švehlovej, Márie Kalamenovej
a Radovana Kolembusa na vypracovanie projektovej dokumentácie na novú cestu Za parkom
s odvodnením, vybavenie stavebného povolenia na novú cestu Za parkom v termíne do
konca roka 2015.
B: Schvaľuje
Návrh poslancov OZ Mgr. Dany Bajzíkovej, Miroslavy Švehlovej, Márie Kalamenovej
a Radovana Kolembusa na vypracovanie projektovej dokumentácie na novú cestu Za parkom
s odvodnením, vybavenie stavebného povolenia na novú cestu Za parkom v termíne do
konca roka 2015.
Za: 7 (Mgr. Bajzíková, Ing. Ďurech, p. Kalamenová, p. Kolembus, p. Ostrovský, p. Turzová)
Proti: 1 (Ing. Kantoríková)
Zdržal sa: 1 (p. Kutej)
Návrh poslancov OZ Mgr. Dany Bajzíkovej, Miroslavy Švehlovej, Márie Kalamenovej
a Radovana Kolembusa na vybudovanie odvodnenia osadením žľabov a osadením cestných
obrubníkov a zaasfaltovaním cesty Za parkom
Na základe podnetov zo strany obyvateľov Košece - časti Nozdrovice vzhľadom na
katastrofálny stav cesty na ulici Za parkom, sa snažia títo o vyriešenie problému s touto
cestou. Zlý stav cesty je okrem iného spôsobený i neustále tečúcou vodou z hôr, a žiadajú,
aby sa do cesty Za parkom osadili žľaby, cestné obrubníky a následne sa cesta pokryla
asfaltom.
Uznesenie č. 123/2015
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Návrh poslancov OZ Mgr. Dany Bajzíkovej, Miroslavy Švehlovej, Márie Kalamenovej
a Radovana Kolembusa na vybudovanie odvodnenia osadením žľabov a osadením cestných
obrubníkov a zaasfaltovaním tejto cesty Za parkom, najneskôr do konca r.2016.
B: Neschvaľuje
Návrh poslancov OZ Mgr. Dany Bajzíkovej, Miroslavy Švehlovej, Márie Kalamenovej
a Radovana Kolembusa na vybudovanie odvodnenia osadením žľabov a osadením cestných
obrubníkov a zaasfaltovaním tejto cesty Za parkom, najneskôr do konca r.2016.
Za: 4 (Mgr. Bajzíková, p. Kalamenová, p. Kolembus, Mgr. Švehlová)
Proti: 4 (Ing. Kantoríková, p. Kutej, p. Ostrovský, p. Turzová)
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Zdržal sa: 1 (Ing. Ďurech)
6/ Hlavné body rokovania
6.1 Vyhodnotenie rozpočtu obce za I. štvrťrok 2015 + zmeny rozpočtu
S vyhodnotením rozpočtu obce oboznámila prítomných ekonómka a rozpočtárka obce Ing.
Eva Podmajerská. Vyhodnotenie je v písomnej forme prílohou zápisnice. Poslanci
prediskutovali a vzali vyhodnotenie na vedomie.
Uznesenie č. 124/2015
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vyhodnotenie rozpočtu obce Košeca vrátane
programov k 31.3.2015.
Prerokovanie platu starostu obce
Plat starostu obce je určený na základe zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest.
V zmysle § 3 ods. 1 zákona starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR
za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 zákona. Plat sa zaokrúhľuje na
celé eurá nahor. Štatistický úrad SR dňa 6.marca 2015 zverejnil priemernú mesačnú mzdu za
rok 2014 vo výške 858 euro.
Pre rok 2015 je teda minimálny plat starostu nasledovný:
858,- € (priemerná mzda za rok 2014) x 1,98 (koeficient) = 1 698,84 = 1.699,- €
Plat patrí starostovi od januára 2015, rozdiel mu bude doplatený v mzde nasledujúcej po
prerokovaní materiálu na OZ.
Uznesenie č. 125/2015
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo na základe zverejnenia informácie zo Štatistického úradu
SR o priemernej mesačnej mzde za rok 2014, ktorá je vo výške 858 euro, plat starostu obce
Košeca stanovený na základe zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a miest. Pre rok 2015 je minimálny plat starostu nasledovný:
858,- € (priemerná mzda za rok 2014) x 1,98 (koeficient) = 1 698,84 = 1.699,- €
Zmeny rozpočtu
S návrhom zmeny rozpočtu oboznámila prítomných Ing. Podmajerská. Poslanci prerokovali
zmeny rozpočtu, navrhli položky týkajúce sa tarifného platu a odvodov do poisťovní na
stredisku 04120 vypustiť zo zmenového listu a po tejto úprave následne schválili:
Uznesenie č. 126/2015
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Návrh zmien rozpočtu podľa zmenového listu č. 8
B: Schvaľuje
Zmeny rozpočtu podľa zmenového listu č. 8, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto
uznesenia.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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6.2 Informácia o inventarizácii za rok 2014
Prednostka OcÚ Mgr. Dianová ako predseda ústrednej inventarizačnej komisie predniesla
správu Ústrednej inventarizačnej komisie. Táto bola poslancom zaslaná i v príprave na OZ.
Správa je v písomnej forme prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 127/2015
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu berie na vedomie Správu
Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov k 31. 12. 2014.
6.3 Žiadosti týkajúce sa nakladania s majetkom obce
Žiadosti týkajúce sa nakladania s majetkom obce predložil starosta obce Bc. Radomír Brtáň.
Žiadosť CAST IRON vodárenské tvarovky, s.r.o., Jána Zemana 50/2366, 911 01 Trenčín, IČO:
34123741 o odkúpenie nehnuteľnosti zaevidovanej pod podacím číslom 794/2015
Spoločnosť CAST IRON vodárenské tvarovky, s.r.o., Jána Zemana 50/2366, 911 01 Trenčín,
IČO: 34123741 zastúpená konateľom p. Stanislavom Galbom opätovne žiada o odkúpenie
nehnuteľnosti - pozemku parcela KNC č. 438/175 Zastavané plochy a nádvoria o výmere
18m2 v k.ú. Košeca vytvorenou geometrickým plánom č. 70/2014 zo dňa 30.9.2014
vypracovanom Bc. Milan Masaryk, geodetické práce, Horný Moštenec 71, 017 01 Považská
Bystrica, IČO: 37718193, úradne overenom Katastrálnym odborom Okresného úradu Ilava
dňa 28.10.2014 pod číslom 464/2014, z dôvodu majetkovo-právneho vysporiadania
pozemkov na prístupovej ceste k skladovým priestorom spoločnosti v areáli bývalého
družstva Košeca.
Uznesenie č. 128/2015
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Opätovne podanú žiadosť zo dňa 13.4.2015, doručenú dňa 15.4.2015, podacie číslo:
794/2015, žiadateľa: CAST IRON vodárenské tvarovky, s.r.o., so sídlom Jána Zemana
50/2366, 911 01 Trenčín, o odkúpenie nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Košeca a to
pozemku KNC 438/175 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2, vytvorenou GP č.
70/2014 zo dňa 30.9.2014,vyhotoveným Bc. Milanom Masarykom, nachádzajúceho sa v k.ú.
Košeca, zapísaného na LV č. 3447. Pozemok vznikol odčlenením od pozemku parc. č. KNE
469/505 ostatné plochy o výmere 414 m2. Dôvodom žiadosti je majetkovo-právne
vysporiadanie pozemkov na prístupovej ceste k skladovým priestorom spoločnosti v areály
bývalého Družstva Košeca.
B: Odporúča
osloviť žiadateľa CAST IRON vodárenské tvarovky, s.r.o., so sídlom Jána Zemana 50/2366,
911 01 Trenčín s návrhom riešenia zriadiť cez pozemok vecné bremeno právo prechodu a
prejazdu.
Za: 8 (Mgr. Bajzíková, Ing. Ďurech, p. Kalamenová, Ing. Kantoríková, p. Kolembus, p. Kutej,
Mgr. Švehlová, p. Turzová)
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (p. Ostrovský)
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Žiadosť Ing. Jaroslava Schreibera, Sadová 162/51, 018 64 Košeca o odkúpenie pozemkov
parc. č. KNC 98/14 a 157/2 zaevidovanej pod podacím číslom 1702/2014
Žiadosť bola doručená dňa 17.9.2014. Dňa 13.10.2014 bol žiadateľ vyzvaný, aby doplnil svoju
žiadosť o účel, na ktorý bude predmetné nehnuteľnosti využívať. Žiadosť bola doplnená dňa
17.10.2014.
Žiadateľ je vlastníkom susediacej parcely. Podľa vyjadrenia žiadateľa by parc. č. KNC 98/14
/ktorá je dlhodobo obcou nevyužívaná a nachádzajú sa na nej odpadky a je zarastená
krovinami/ bola vyčistená a slúžila by žiadateľovi na oddychové účely. Pozemok parc. č. KNC
157/2 by žiadateľ využil ako okrasnú záhradku a prístup k svojmu pozemku /parc. č. KNC
572/82/. Žiadosť bola v mesiaci apríl 2015 doplnená o parcelu č. pozemok KNC 383/2
záhrady o výmere 121 m2, ktorá zabezpečuje priamy prístup na pozemok vo vlastníctve
žiadateľa.
K žiadosti je priložený GP č. 95/2014, vyhotovený geodetom Ing. Gabrielom Vankom ml..
Žiadosť bola predmetom rokovania OZ dňa 19.02.2015. Uznesením č. 52/2015 OZ uložilo
komisii výstavby, územného plánovania a životného prostredia a komisii financií vykonať
obhliadku na mieste samom. Následne na zasadnutí OZ dňa 26.03.2015 bola žiadosť
prerokovaná a OZ odporučilo obecnému úradu pripraviť možnosti spôsobu dopredaja
dotknutých parciel.
Prednostka OcÚ Mgr. Dianová informovala prítomných o možnom postupe odpredaja
v zmysle platných právnych noriem a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Košeca:
A. Obchodná verejná súťaž
B. Dobrovoľná dražba
C. Priamy predaj
D. Osobitné postupy /§ 9a ods. 8 psím. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí prevod majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa/
Poslanci sa dohodli na spôsobe prevodu nehnuteľného majetku ako prípad hodný
osobitného zreteľa, navrhli stretnutie s komisiou a dohodnú sa na kúpnej cene. Žiadosť je
presunutá na najbližšie zasadnutie OZ.
Žiadosť ZŠ s MŠ Košeca, Školská 243/1, 018 64 Košeca zaevidovanej pod podacím číslom
757/2015 o riešenie priestorovej situácie na zabezpečenie riadnej výučby žiakov a žiadosť
Rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ, Školská 243/1, 018 64 Košeca zaevidovanej pod
podacím číslom 912/2015 o rozšírenie kapacít základnej školy
Stanovisko komisie pre školstvo, mládež a šport - vyriešiť priestory v telocvični, ktorou by sa
vyriešila jedna trieda, cena cca 3.500,00 EUR (okná, radiátory, dvere, ...). Ďalšou možnosťou
je rozdelenie špeciálnej triedy predelením zásuvnými dverami, čo je ale drahé, ale po dohode
na školskej komisii tento návrh sťahuje. Treťou možnosťou je prerobenie starej kotolne.
Uznesenie č. 129/2015
Obecné zastupiteľstvo
Prerokovalo:
A1:
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Žiadosť Základnej školy s materskou školou, Školská ulica 243/1, Košeca, zo dňa 13.4.2015,
doručenú dňa 13.4.2015, zaevidovanú pod podacím číslom 757/2015 o riešenie priestorovej
situácie na zabezpečenie riadnej výučby žiakov na základe predpokladaného prírastku žiakov
a zákonnej úpravy žiakov v triedach.
A2:
Žiadosť Rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1, Košeca zo dňa 27.4.2015,
doručenú dňa 04.05.2015, zaevidovanú pod podacím číslom 912/2015, o rozšírenie kapacít
základnej školy.
B: schvaľuje
opravu miestnosti v budove telocvične v rozsahu položiek, ktoré boli odporučené komisiou
školstva, mládeže a športu.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 130/2015
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
potrebu vypracovania projektovej štúdie na rozšírenie priestorov základnej školy
B: Schvaľuje
prípravu projektovej štúdie na rozšírenie základnej školy v zmysle špecifikácie a požiadaviek
zadaných ZŠ a MŠ v Košeci a odporúčaní komisie školstva, mládeže a športu a komisie
výstavby, územného plánovania a životného prostredia v termíne do 30.6.2015.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru Košeca, Krúžok 501/3, Košeca, zo dňa 27.4.2015,
doručenú dňa 28.4.2015, zaevidovanú pod podacím číslom č. 878/2015 o poskytnutie
finančného príspevku pre neziskovú organizáciu vo výške 1 000 EUR na financovanie
krajského kola súťaže hasičských družstiev
Uznesenie č. 131/2015
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru Košeca, ul. Krúžok 501/3, Košeca, zo dňa 27.4.2015,
doručenú dňa 28.4.2015, zaevidovanú pod podacím číslom č. 878/2015 o poskytnutie
finančného príspevku pre neziskovú organizáciu vo výške 1 000 EUR. Príspevok by bol
použitý na financovanie krajského kola súťaže hasičských družstiev.
B: Neschvaľuje
Žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru Košeca, ul. Krúžok 501/3, Košeca, zo dňa 27.4.2015,
doručenú dňa 28.4.2015, zaevidovanú pod podacím číslom č. 878/2015 o poskytnutie
finančného príspevku pre neziskovú organizáciu vo výške 1 000 EUR a to z dôvodu, že
uznesením č. 91/2015 a 92/2015 zo dňa 26. marca 2015 bol pre neziskovú organizáciu
schválený finančný príspevok v celkovej výške 3 200 EUR. V zmysle čl. III bod 9 VZN č. 1/2012
dotáciu je možné poskytnúť v jednom kalendárnom roku tej istej právnickej osobe alebo
fyzickej osobe - podnikateľovi iba raz.
Za: 9
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Proti: 0
Zdržal sa: 0
6.4 Prerokovanie protokolu o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie
zistených nedostatkov z kontrol vykonaných NKÚ SR v rokoch 2010-2014
O výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov
z kontrol vykonaných NKÚ SR v rokoch 2010-2014 oboznámil prítomných starosta obce Bc.
Radomír Brtáň.
Uznesenie č. 132/2015
Obecné zastupiteľstvo
A: Konštatuje, že
1. bol predložený a následne prerokovaný Protokol o výsledku kontroly plnenia opatrení
prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol vykonaných NKÚ SR v rokoch
2010-2014.
2. poslanci obecného zastupiteľstva boli oboznámení s výsledkami protokolu ako aj
s prijatými opatreniami na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z kontroly.
B: Berie na vedomie
Protokol o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených
nedostatkov z kontrol vykonaných NKÚ SR v rokoch 2010-2014.
7/ Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov
Návrh poslanca p. Dáriusa Kuteja na vyčlenenie sumy z rozpočtu obce Košeca potrebnej na
zhotovenie a osadenie dverí na objekte Osvetovej besedy v Nozdroviciach.
Návrh predložil a problematiku priblížil p. Kutej, pričom celý materiál bol zaslaný na
preštudovanie.
Dôvodová správa p. Dáriusa Kuteja - v objekte Osvetovej besedy v Nozdroviciach sú pôvodné
plastové dvere značne poškodené (utrhnutý pánt na dverách, poškodený mechanizmus
uzamykania dverí). Ich oprava nie je možná, nakoľko materiál, resp. komponenty, ktoré
dvere obsahujú už nie je možné zabezpečiť.
Zhotovená cenová ponuka dverí v sume 766,19 € (viď príloha) je bez montáže, k nej však
treba ešte prirátať sumu 72,-€ za samotnú montáž z dôvodu zachovania záruky. Demontáž a
následné murárske práce zabezpečí p. Peter Bajzík.
Uznesenie č. 133/2015
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Návrh poslanca Dáriusa Kuteja na vyčlenenie sumy z rozpočtu obce Košeca vo výške cca
840,-€ potrebnej na zhotovenie a osadenie dverí o rozmeroch 1456 x 1957 mm na objekte
Osvetovej besedy v Nozdroviciach.
B: Schvaľuje
Návrh poslanca Dáriusa Kuteja na vyčlenenie sumy z rozpočtu obce Košeca vo výške cca
840,-€ potrebnej na zhotovenie a osadenie dverí o rozmeroch 1456 x 1957 mm na objekte
Osvetovej besedy v Nozdroviciach.
C: Odporúča Obecnému úradu obce Košeca uskutočniť prieskum trhu v zmysle bodu B
v termíne do 20.05.2015.
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Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh poslanca p. Dáriusa Kuteja na vyčlenenie sumy z rozpočtu obce Košeca na zakúpenie
a následné osadenie dopravného značenia na križovatke ulíc Športovcov a Pri tehelni značiek upravujúcich prednosť v jazde
Návrh predložil a problematiku priblížil p. Kutej, pričom celý materiál bol zaslaný na
preštudovanie.
Dôvodová správa p. Dáriusa Kuteja - na základe podnetu občana p. Ing. Jozefa Ďuriša, ako aj
z dôvodu predchádzania vzniku možných dopravných nehôd, pri ktorých môže dôjsť nielen
k ohrozeniu zdravia a životov občanov, ale i k nemalým škodám na majetku.
Uznesenie č. 134/2015
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Návrh poslanca Dáriusa Kuteja na vyčlenenie sumy z rozpočtu obce Košeca vo výške cca
308,-€ potrebnej na zakúpenie a následné osadenie dopravného značenia na križovatke ulíc
Športovcov a Pri tehelni - značiek upravujúcich prednosť v jazde (1 x Stoj, daj prednosť
v jazde; 2 x Hlavná cesta s doplnením značky s tvarom križovatky v oboch smeroch).
B: Schvaľuje
Návrh poslanca Dáriusa Kuteja na vyčlenenie sumy z rozpočtu obce Košeca vo výške cca
308,-€ potrebnej na zakúpenie a následné osadenie dopravného značenia na križovatke ulíc
Športovcov a Pri tehelni - značiek upravujúcich prednosť v jazde (1 x Stoj, daj prednosť
v jazde; 2 x Hlavná cesta s doplnením značky s tvarom križovatky v oboch smeroch).
C: Odporúča Obecnému úradu obce Košeca:
 zaslať potrebnú žiadosť na osadenie dopravného značenia - značiek upravujúcich
prednosť v jazde (1 x Stoj, daj prednosť v jazde; 2 x Hlavná cesta s doplnením značky
s tvarom križovatky v oboch smeroch) spolu s návrhom dopravného značenia a so
zakreslenou situáciou riešených komunikácii na adresu Okresné riaditeľstvo PZ
Trenčín, Okresný dopravný inšpektorát, Kvetná 7, 911 42 Trenčín v termíne do
15.05.2015
 po súhlasnom stanovisku OR PZ, ODI Trenčín zaslať v čo najkratšom čase potrebnú
žiadosť na zhotovenie dopravného značenia - značiek upravujúcich prednosť v jazde
(1 x Stoj, daj prednosť v jazde; 2 x Hlavná cesta s doplnením značky s tvarom
križovatky v oboch smeroch)
 z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov obce Košeca zabezpečiť osadenie
zhotoveného dopravného značenia zamestnancami Obecného úradu obce Košeca
podľa priloženého návodu (viď príloha)
 písomne oboznámiť občana podnetu p. Ing. Jozefa Ďuriša, bytom Pri tehelni 144/24,
Košeca s riešením daného stavu v termíne do 15.05.2015
 písomne vyzvať občana p. Daniela Beliana, bytom Športovcov 90/30, Košeca
o pravidelnú údržbu "živého plota" na križovatke ulíc Športovcov a Pri tehelni
v termíne do 15.05.2015
Za: 8 (Ing. Ďurech, p. Kalamenová, Ing. Kantoríková, p. Kolembus, p. Kutej, p. Ostrovský, Mgr.
Švehlová, p. Turzová)
Proti: 0
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Zdržal sa: 1 (Mgr. Bajzíková)
Poslanec OZ Ing. Jozef Ďurech odovzdal hlavnej kontrolórke obce Košeca p. Alene
Dobrodejovej uzatvorenú obálku s s kompletnou dokumentáciou súvisiacou s kontrolou
o používaní služobného vozidla obce Košeca od roku 2007 a odporučenie pre novozvoleného
hlavného kontrolóra obce Košeca o ďalšom postupe od bývalej hlavnej kontrolórky obce
Košeca Ing. Kataríny Minárikovej.
Uznesenie č. 135/2015
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odovzdanie uzatvorenej obálky od bývalej hlavnej
kontrolórky obce Košeca Ing. Kataríny Minaríkovej s kompletnou dokumentáciou súvisiacou
s kontrolou o používaní služobného vozidla obce Košeca od roku 2007 a odporučenie pre
novozvoleného HK obce Košeca p. Alene Dobrodejovej o ďalšom postupe.
Hlavná kontrolórka p. Alena Dobrodejová prevzala uzatvorenú obálku.
Informácia komisie výstavby a životného prostredia k cestným komunikáciám v obci Košeca
p. Ostrovský predložil poslancom OZ vyjadrenie komisie výstavby, územného plánovania
a životného prostredia - plán rekonštrukčných prác miestnych komunikácií podľa
technického stavu ciest, ktorý tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie č. 136/2015
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
informáciu o vyjadrení komisie na potrebu rekonštrukcie a vybudovania nových ciest v obci
Košeca a v Nozdroviciach podľa priloženého materiálu komisie výstavby, územného
plánovania a životného prostredia.
B: Odporúča
starostovi obce pripraviť všetky alternatívy finančného zabezpečenia rekonštrukcie
a výstavby nových ciest, následne predložiť tieto alternatívy do komisií.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
p. Ostrovský predložil požiadavky komisie výstavby:
Areál tehelne
A: Vykonať asanáciu havarijných objektov a vyčistiť areál tehelne
B: Vypracovať návrh a určiť podmienky prenájmu
C: Navrhnúť a schváliť druh vykonávaných prác v areáli tehelne
D: Využiť areál na rozšírenie zberného dvora
Uznesenie č. 137/2015
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie predloženie požiadavky komisie výstavby,
územného plánovania a životného prostredia.
Skládka zeminy z výkopových prác v obci
Navrhnutá lokalita s predsedom urbariátu v doline - Dlhých lúka, v časti Kuzmová (asi 1500
kubíkov).
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Uznesenie č. 138/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zrušenie termínu zasadnutia OZ dňa 21.5.2015 a zmenu
termínu zasadnutia OZ z 18.6.2015 na 17.6.2015 o 17.30 hod.
Za: 7 (Mgr. Bajzíková, p. Kalamenová, Ing. Kantoríková, p. Kolembus, p. Ostrovský, p.
Turzová, Mgr. Švehlová)
Proti: 2 (Ing. Ďurech, p. Kutej)
Zdržal sa: 0
8/ Rôzne – dôležité údaje a informácie starostu a účastníkov rokovania
9/ Interpelácia poslancov - diskusia
10/ Ukončenie zasadnutia
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Bc. Radomír Brtáň, ktorý
poďakoval prítomným za účasť. (24:00 hod.)
Starosta obce: Bc. Radomír Brtáň

Zapisovateľ: Bc. Emília Laskovičová

Prednosta obce: Mgr. Zuzana Dianová
Overovatelia:

__________________________
Mgr. Miroslava Švehlová

________________________
Mária Kalamenová

V Košeci, 28.5.2015
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