ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo
dňa 20. mája 2010 v Osvetovej besede v Nozdroviciach
Prítomní
p. Radomír Brtáň, starosta

p. Magdaléna Belková, poslankyňa

Mgr. Miroslava Švehlová, poslankyňa

p. Ladislav Brtáň, poslanec

Anna Mikulová, poslankyňa

Ing. Janka Kantoríková, poslankyňa

Ing. Jaroslav Gábel, hlavný kontrolór
Neprítomní
Miroslava Štepanovičová, poslankyňa

Ing. Zuzana Jurčáková , poslankyňa

Ing. Ivan Janke

Ing. Jaroslav Pápy, poslanec
Hostia

Juraj Slávik, Jozef Kurus, Jozef Bajzík, Bohuslav Slávik, Ivan Sabadka, Irena Vrábliková, Ivan
Mosný, Jozef Koňuch, Júlia Palčeková
ROKOVANIE
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
5 poslancov a preto uznal dnešné zasadnutie OZ za uznášaniaschopné.
Z neúčasti sa ospravedlnili: Ing. Zuzana Jurčáková, Ing. Ivan Janke, Miroslava Štepanovičová.
Z neúčasti sa neospravedlnil Ing. Jaroslav Pápy.
Za overovateľov zápisnice určil: Ladislava Brtáňa a Ing. Janku Kantoríkovú.
Písaním zápisnice poveril: Andreu Behanovú
Do návrhovej komisie starosta navrhol schváliť:
Anna Mikulová – predseda
Magdaléna Belková – člen
Mgr. Miroslava Švehlová – člen
Poslanci návrhovú komisiu jednohlasne schválili.
Starosta sa spýtal poslancov, či sú z ich stany pripomienky k programu, ktorý bol uvedený na
pozvánke. Kvôli neúčasti predsedov komisií je nutné presunúť body o činnosti ich komisií na
najbližšie zastupiteľstvo. Poslanci program po zmene jednohlasne schválili.

2/ Kontrola uznesení
Uznesenie č. 14/2010
OZ schvaľuje:
investíciu do opravy miestnej komunikácie ulica Dolný Majer v celkovej výške do 17.000,EUR.
Odporúča starostovi obce vyzvať 3 spoločnosti na predloženie cenových ponúk.
Na riešenie je potrebné vykonať verejné obstarávanie, na ktorom je podľa uznesenia OZ účasť
minimálne dvoch poslancov - poslanci Ing. Kantoríková, Mgr. Švehlová.
Uznesenie č. 15/2010
OZ schvaľuje
Investíciu do vybudovania studne v areáli cintorína a napojenie na jestvujúce rozvody vody
do domu smútku aj do odberných miest na cintoríne slúžiacich na zavlažovanie v maximálnej
hodnote 1.700,- EUR.
Uznesenia sa priebežne plnia.
3/ Interpelácia
Do interpelácie sa neprihlásil nikto.
4/ Vyhodnotenie dní zvýšenej pracovnej aktivity
Vyhodnotenie dní zvýšenej pracovnej aktivity predniesla poslancom a prítomným hosťom
zástupkyňa starostu Mgr. Miroslava Švehlová. Konštatovala, že vďaka priaznivému
aprílovému počasiu sa podarilo väčšinu stanovených úloh splniť. Jednou zo zatiaľ
nesplnených úloh je oplotenie obecného kompostoviska na cintoríne. Dôvody prečo je
oplotenie nutné a zatiaľ nezrealizované vysvetlil p. Ladislav Brtáň. Starosta informoval
o úlohe ohradenia ihriska na Prúdoch, kam sa momentálne vyrábajú montovateľné
mantinely, ktoré sa budú dať umiestniť aj na iné miesta ako len uvedené ihrisko. Celé znenie
vyhodnotenia je v písomnej forme priložené k zápisnici. Poslanci vyhodnotenie vzali na
vedomie.
5/ Správa o činnosti sociálnej komisie
Pre ospravedlnenú neúčasť predsedkyne komisie p. Miroslavy Štepanovičovej sa tento bod
programu presúva na júnové OZ.
6/ Správa o činnosti komisie pre školstvo, mládež a šport
Detto ako bod 5.
7/ Správa o činnosti hlavného kontrolóra
So správou o svojej činnosti oboznámil prítomných Ing. Jaroslav Gábel – hlavný kontrolór
obce.
p. Koňuch mal otázku ohľadom množstiev nakúpeného paliva. Bol oboznámený s tým, že
hlavný kontrolór kontroloval formálnu správnosť a účtovanie pokladničnej knihy. V prípade
záujmu je možné pripraviť prehľad spotreby na najbližšie zastupiteľstvo. O to záujem nemal.
Starosta informoval o dôvode vyšších nedoplatkov pri právnických osobách, ktoré je
spôsobené i možnosťou splátkových kalendárov pre väčšie firmy, ktoré platia aj vyššie dane.
Správa je v písomnej forme prílohou zápisnice. Poslanci správu vzali na vedomie.

8/ Rôzne
Starosta odovzdal slovo hosťom. Hlavným dôvodom ich návštevy je rozširovanie výstavby
rodinných domov v našej obci. Konkrétne sa jedná o zónu Rudé nad Zábrehom. Obec
v minulosti vykúpila pozemky potrebné pre rozšírenie tejto lokality pod miestnu
komunikáciu a inžinierske siete. Elektrická energia je v tejto lokalite zrealizovaná. Ing.
Kantoríková navrhla riešiť túto požiadavku súčasne s požiadavkou od p. Zdenka Pagáča, ktorý
tiež žiada o predĺženie siete plynovodu. Starosta navrhol, aby sa najskôr rokovalo o jednom
a následne o druhom, pretože sú to rozdielne záležitosti.
V súčasnosti je vystavené stavebné povolenie na rozšírenie siete plynovodu. Predpokladaná
hodnota rozšírenia je 5.000 až 7.000,- €. Poslanci prerokovali a schválili:
18.35 sa na OZ dostavil hlavný kontrolór obce Ing. Jaroslav Gábel.
Uznesenie č. 16/2010
OZ schvaľuje vyhlásenie výberového konania na dodávateľa prác v súvislosti s rozšírením STL
plynovodu v lokalite ulica Nad brehom v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej Ing.
Štefancom č. 6/2010.
Za: 5
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Do komisie pre otváranie obálok boli určení: Ing. Janke, Ing. Kantoríková, Ing. Pápy.
p. Zdenko Pagáč požiadal o rozšírenie siete plynovodu na Zliechovskej ulici k pozemku na
ktorom stavia dom. Keďže ide o jeden dom s koncovou stavbou a nejedná sa o rozšírenie
siete poslanci požiadali o vyjadrenie stavebnej komisie a informáciu ako plánoval
vykurovanie v stavebnom povolení.
Poslanci odporučili stretnutie s projektantom ohľadom odhadu nákladov a vypracovania
predbežného rozpočtu.
V príprave na zastupiteľstvo posielal starosta poslancom žiadosť od p. Alexandry Palčekovej
ohľadom schválenia zriaďovacej listiny školskej knižnice. Poslanci schválili:
Uznesenie č. 17/2010
OZ schvaľuje zriaďovaciu listinu školskej knižnice.
Za: 5
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Ďalšia žiadosť je od firmy Sklomat, ktorá požiadala o odpredaj pozemku, ktorý bol v minulosti
finančnou komisiou odporučený firme BOKA s predajnou cenou 3,32 €/m2. Od spoločnosti
BOKA fy Sklomat odkúpila ich budovu. Teraz žiadajú vo svojom mene o odkúpenie
Starosta informoval, že ide o firmu, ktorá vyrába a predáva sklo v rôznych formách.
Finančná komisia na svojom poslednom zasadnutí navrhla sumu zvýšiť na minimálne 10,€/m2. K vyjadreniu stále chýba stanovisko stavebnej komisie.
Žiadosť fy Sklomat je postúpená aj stavebnej komisii, ktorej vyjadrenie je potrebné k prijatiu
uznesenia. Poslanci sa žiadosťou budú zaoberať na najbližšom zastupiteľstve.

Poslancom boli v príprave zaslané ponuky na informačné systémy, konkrétne osadenie
informačných tabuliek. Starosta dal na zváženie finančnej komisii, komisii pre rozvoj,
podnikanie a cestovný ruch. Ing. Kantoríková požiadala o vyjadrenie komisie pre rozvoj,
podnikanie a cestovný ruch o množstve tabuliek, aby sa mohla finančná komisia vyjadriť
k predpokladaným nákladom.
Starosta bol s predsedom komisie pre životné prostredie v Banskej Bystrici /preberali
ocenenie obce v súťaži 3Z – Priatelia ZEME, kde na výstavisku boli predstavené okrem iného
aj kreslené mapy. Bolo by vhodné dať vypracovať takúto mapu pre našu obec. Je to ručne
maľovaná mapa, ktorá sa následne prevádza do elektronickej verzie.
p. Vrábliková informovala poslancov, že i p. Božena Verešová vyrába takéto mapy.
Starosta informoval o stránke www.visittrencin.sk, ktorá je dosť navštevovaná a ponúkajú
nám možnosť prezentovať naše plánované a pravidelné akcie a kultúrne pamiatky. Požiadal
kultúrnu komisiu o vyjadrenie sa, ktoré akcie a pamiatky na tejto stránke odprezentujeme.
Starosta posielal poslancom i ponuku od firmy, ktorá nám ponúka riešenie situácie na
prechodoch pre chodcov.
V súvislosti s touto akciou by sa premiestnila i zastávka a vybudoval i prechod pre chodcov
v Nozdroviciach.
Starosta odovzdal slovo hosťom.
P. Ivan Mosný sa spýtal ako sa pokročilo s úpravou miestnej komunikácie Dolný Majer.
Starosta ho informoval o postupe prác a vyjadril presvedčenie, že do konca júla bude
komunikácia hotová. P. Mosný tomu neverí.
Ďalej sa spýtal prečo sa kompostovisko zriadilo práve na cintoríne. Podľa neho je to neúcta
k zosnulým.
P. Ladislav Brtáň objasnil, že ide o komunitné kompostovisko zriadené len pre oblasť
cintorína a spravuje ho obec. O kompostovisko bude postarané v zmysle prevádzkového
poriadku.
Starosta informoval prítomných o získaní ďalšieho ocenenia pre našu obec. Ide o ocenenie
v rámci súťaže 3Z – znižuj, znovupoužívaj, zrecykluj, kde sme skončili medzi obcami
a mestami prví na Slovensku. Ocenili komplexnosť a vybudovanie systému separácie odpadu
od nuly.
p. Mosný má problém s vyseparovaním dvoch vriec odpadu za rok. On toľko odpadu nemá.
P. Ladislav Brtáň ho informoval o tom, že v prípade odovzdávania odpadov do zberných
surovín je potrebné vypýtať si potvrdenie o odovzdaní odpadu a pri platení za odpad sa
týmto potvrdením preukázať a množstvo odpadu mu bude zohľadnené.
Starosta informoval o dnešnej kontrole vyseparovaného odpadu z fy Envipack, s ktorou
máme zmluvu o platbe za obalové odpady. Výsledky kontroly sú prílohou tejto zápisnice.
p. Bajzík – posťažoval sa na prejazd áut cez Nozdrovice vysokou rýchlosťou. Starosta ho
informoval o tom, že začal snahu o zrušenie tabúľ s označením začiatku a konca obce medzi
Košecou a Nozdrovicami. Čiastočne tento problém pomôže vyriešiť aj už spomínané

vybudovanie prechodu pre chodcov.
Ďalej informoval o vytváraní čiernej skládky pri trati.
P. Ladislav Brtáň si myslí, že iniciatíva musí vyjsť od občanov. Môžu upozorniť toho, čo tam
odpad vyváža, keď ho vidia. Informoval o p. Černuškovi Jánovi, ktorý si pýtal povolenie na
výkup autobatérií od ľudí, ktorí pravidelne chodili do našej obce. Po tom ako sa mu začali
vyhrážať, chcel zavolať políciu a výkupcovia radšej ušli. Takto vykúpené batérie končia
rozobrané v okolí obce a výkupcovia si z batérií reálne odvážajú len olovo.
Ing. Kantoríková informovala o výdavkoch obce za posledný mesiac a o aktuálnych
zostatkoch na účte. Podielové dane prišli tento mesiac výrazne nižšie ako za ostatné mesiace
v tomto roku. Je to menej ako polovica.
Predložila návrh na uznesenie, ktorý bol zaslaný poslancom v príprave na OZ a ktorý
pripravila Mgr. Miroslava Švehlová a je priložené k zápisnici:
Pridelenie a vyplatenie jednorazovej odmeny starostovi obce za obdobie 2007 – 2010, za
prácu nad rámec jeho zákonných povinností v oblasti získavania cudzích zdrojov v prospech
rozpočtu obce, hlavne zdroje získané na zavedenie zberu biologicky rozložiteľného odpadu,
na rekonštrukciu areálu Základnej školy v Košeci, modernizáciu verejného osvetlenia
v Košeci, dotácie za rok 2009 a 2010 na rozvoj športu v obci z Úradu vlády SR a iných.
Odmena mu prináleží v úhrnnej výške rovnajúcej sa 1 % z celkovej sumy konkrétne
uvedených získaných dotácií. V odmene je zahrnutá aj časť za vzorné reprezentovanie obce
navonok, hlavne získanými oceneniami v oblasti odpadového hospodárstva /Zlatý mravec
2009/, európske podnikateľské ocenenie /víťaz národného kola/ za projekt Letnej obecnej
jazykovej školy /postup do európskeho semifinále/, ale i ďalšie.
Stanovisko finančnej komisie je priložené k zápisnici.
Návrh finančnej komisie – odporúčajú jednorazovú odmenu vo výške 100% základného
funkčného platu čo je cca 1.600,- €.
p. Ladislav Brtáň – zastupiteľstvo ktoré momentálne funguje od začiatku začínalo s kritikou.
Začínajúc kotolňou, ktorá bola kritizovaná a dnes škola šetrí na vykurovaní. Kritika bola i pri
zavádzaní separovaného odpadu, kde momentálne obec tiež šetrí finančné prostriedky.
Zúčastnil sa na seminároch a odovzdávaní cien v oblasti separovaného zberu a videl, že veľmi
veľa obcí je v tomto smere veľmi pozadu. On vidí napriek kritike veľký posun obce dopredu.
Kritika bude pokračovať i pri prideľovaní či schvaľovaní odmeny pre starostu.
Mgr. Švehlová – majetok obce sa za roky pôsobenia starostu vysoko navýšil. Je síce pravda,
že starosta je na túto prácu volený a je za ňu platený, ale nie každý starosta sa o svoju obec
stará tak ako on.
p. Belková – je pravda že urobil veľa i nad rámec svojich povinností, ale mohol by si aj on
všimnúť poslancov a komisie a navrhnúť aj odmenu im za vykonanú prácu. Odmena mu
každopádne prináleží.
Nakoľko Ing. Kantoríková predniesla správu za finančnú komisiu, ako stanovisko komisie,
vyžiadal si starosta zápisnicu z tejto komisie. Ing. Kantoríková povedala, že ju nemá. Starosta
si vyžiadal aj prezenčnú listinu a spýtal sa, kde sa konala posledná finančná komisia.
Pripomenul, že podľa rokovacieho poriadku zasadnutia komisie majú byť neverejné. Starosta
sa vyjadril, že keďže nemáme zápisnicu zo zasadnutia z finančnej komisie, musia o tomto
bode rozhodnúť poslanci aj bez adekvátneho posúdenia finančnej komisie.
Ing. Kantoríková si vyprosila osobné útoky na jej osobu a veci cielene mierené proti jej
komisii.

Starosta upozornil, že ak má nejaká komisia fungovať, tak nech funguje tak ako má a v súlade
so schváleným dokumentom ešte z roku 2007 – rokovacím poriadkom komisií.
Ing. Kantoríková odišla z rokovania čím OZ stratilo uznášania schopnosť. Starosta z tohto
dôvodu prerušil rokovanie, ktoré bude pokračovať v náhradnom termíne.
9/ Diskusia
10/ Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo
A/ Schvaľuje
1/ Program zasadnutia obecného zastupiteľstva s presunutím bodov č. 5 a 6 na najbližšie
zastupiteľstvo, kvôli neúčasti predsedov dotknutých komisií na dnešnom OZ
2/ Návrhovú komisiu v zložení: Anna Mikulová – predseda, Magdaléna Belková – člen, Mgr.
Miroslava Švehlová – člen
3/ Zapisovateľa: Andrea Behanová
4/ Overovateľov zápisnice: Ing. Janku Kantoríkovú a Ladislava Brtáňa
5/ Uznesenia č. 16 až 17
B/ Berie na vedomie
1/ Vyhodnotenie dní zvýšenej pracovnej aktivity
2/ Správu o činnosti hlavného kontrolóra
C/ Súhlasí
D/ Odporúča
E/ Ukladá
11/ Záver

___________________________
Ing. Janka Kantoríková

V Košeci, 3. 6. 2010

_________________________
Ladislav Brtáň

Radomír Brtáň
starosta

