ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo
dňa 28. mája 2009 v zasadačke na OcÚ
Prítomní
p. Radomír Brtáň, starosta

Ing. Janka Kantoríková, poslankyňa

p. Magdaléna Belková, poslankyňa

Ing. Zuzana Jurčáková, poslankyňa

p. Anna Mikulová, poslankyňa

p. Ladislav Brtáň, poslanec

p. Miroslava Štepanovičová, poslankyňa

Mgr. Miroslava Švehlová, poslankyňa

Ing. Ivan Janke, poslanec

Ing. Jaroslav Gábel, hlavný kontrolór

Neprítomní
Ing. Jaroslav Pápy, poslanec

Ing. Ivan Janke, poslanec
Hostia

Ivan Mosný
ROKOVANIE
1/ Otvorenie
Otvorenie dnešného riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vykonal starosta obce p.
Radomír Brtáň a privítal hosťa. Konštatoval, že z celkového počtu 9 poslancov je prítomných
7 poslancov a preto uznal dnešné zasadnutie OZ za uznášaniaschopné. Dnešného zasadnutia
sa nezúčastnili: Ing. Jaroslav Pápy – ospravedlnený, Ing. Ivan Janke – neospravedlnený.
Starosta sa spýtal poslancov, či sú z ich stany pripomienky k programu, ktorý bol uvedený na
pozvánke.
Za overovateľov zápisnice určil: Ing. Janku Kantoríkovú a Ing. Zuzanu Jurčákovú
Písaním zápisnice poveril: Andreu Behanovú

Do návrhovej komisie starosta navrhol schváliť:
Mgr. Miroslava Švehlová – predseda
Magdaléna Belková – člen
Anna Mikulová – člen
Poslanci návrhovú komisiu jednohlasne schválili.
2/ Kontrola uznesení

Uznesenie č. 20/2009

Obecné zastupiteľstvo na základe prerokovaného materiálu
a) súhlasí
s návrhom zriadiť k termínu 01.09.2009 v obci Košeca v priestoroch budovy
Základnej školy č. 243 Základnú umeleckú školu s odbormi : hudobný, výtvarný
a literárno-dramatický
b ) odporúča
starostovi obce, aby v tejto súvislosti v súlade s platnou legislatívou zabezpečil
všetky potrebné úkony
Žiadosť o zaradenie do siete škôl od 1.1.2010. bola podaná na ministerstvo školstva.
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.
Žiadosť bola podaná v termíne. Do 90 dní budeme vedieť výsledok.
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,- €.
B. Splnomocňuje starostu obce k rokovaniu s kupujúcim a príprave kúpno-predajnej
zmluvy, ktorej záverečná verzia musí byť schválená OZ.
Záujemcovi o kúpu bola zaslaná ponuka so schválenou kúpnou cenou. Musíme počkať na
jeho vyjadrenie.

3/ Interpelácia

Ladislav Brtáň sa spýtal na výsledok odozvy žiadosti o refundáciu príspevku na výstavbu
kotolne v ZŠ. Starosta ho informoval, že odpoveď zatiaľ neprišla.
Ďalej sa spýtal na skládku pri fy Slovzink, kde má obec uložený biologicky rozložiteľný odpad,
či ju obec využíva aj iným spôsobom. Starosta ho informoval, že priestor využívajú aj občania
a firma, ktorá robí výkopové práce pri výmene plynovodu na uloženie stavebného odpadu.
4/ Vyhodnotenie dní zvýšenej pracovnej aktivity
S výsledkom dní zvýšenej pracovnej aktivity oboznámila poslancov zástupkyňa starostu Mgr.
Miroslava Švehlová. Všetky organizácie i jednotlivci splnili svoje úlohy. Nepodarilo sa označiť
turistické chodníky, nakoľko nedošlo k dohode s majiteľmi lesov. Poslanci sa spýtali na
úpravu cintorína. Starosta ich informoval, že tento rok nebudeme využívať externé služby tak
ako v minulom roku. Trávnaté plochy na cintoríne aj medzi hrobmi bude obec robiť vo
vlastnej réžii. Vyslovila poďakovanie p. Remšíkovej, ktorá upravila plochy v parku a v areáli
Základnej školy. Poslanci správu vzali na vedomie.
5/ Správa o činnosti komisie pre školstvo, mládež a šport
O činnosti svojej komisie informovala jej predsedkyňa Ing. Zuzana Jurčáková. Predstavila
poslancom projekty, ktoré podávala škola, aké zmeny nastali v súvislosti s rekonštrukciou
školy - vznik nových učební, nové vybavenie školy i exteriérové úpravy. Žiaci našej školy sa
aktívne a úspešne zúčastňujú okresných vedomostných a športových súťaží. Ďalej poslancov
oboznámila s fungovaním športových krúžkov a aktivít futbalových mužstiev mladších
a starších žiakov. V písomnej forme je priložená k zápisnici. Poslanci správu vzali na vedomie.
6/ Predloženie záverečného účtu obce
Záverečný účet obce bol poslancom na preštudovanie zaslaný mailom. Poslanci k nemu
nemali žiadne pripomienky. Záverečný účet je v písomnej forme prílohou zápisnice. Zároveň
informovala poslancov o aktuálnom stave vo financovaní obce. V priebehu mája boli obci
fakturované služby v súvislosti s podávaním žiadostí o nenávratné finančné prostriedky,
faktúry za rôzne povinné revízie, a o ďalších nepravidelných platbách. Tento mesiac nám boli
výrazne krátené podielové dane. V prípade, že sa táto situácia bude opakovať navrhla prijať
uznesenie, ktorým by bolo prijaté opatrenie na vzniknutú situáciu a šetrenie finančných
prostriedkov. Starosta oboznámil poslancov s informáciami zo snemu ZMOS, na ktorom sa
zúčastnil vo štvrtok minulý týždeň.
Uznesenie č. 27/2009
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet a celoročné hospodárenie obce za rok 2008
bez výhrad.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 28/2009
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v prípade opakovaného krátenia podielových daní zo strany
štátu okamžité zasadnutie finančnej komisie spolu s poslancami, starostom obce a hlavným
kontrolórom za účelom prehodnotenia čerpania finančných prostriedkov obce.
Za: 7
Proti: 0

Zdržal sa: 0
7/ Rôzne
Janka Kantoríková – nákup fekálneho návesu realizujeme formou lízingu. Mailom boli
poslancom zaslané tri ponuky na porovnanie (ČSOB Leasing, Lízing Slovenskej sporiteľne
a BOF Leasing). Náves musí mať aj všetky poistenia. Ponuky sú vzácne vyrovnané. OZ
prerokovalo a schválilo:
Uznesenie č. 29/2009
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje financovanie nákupu fekálneho návesu leasingovou
spoločnosťou Leasing slovenskej sporiteľne v zmysle leasingovej ponuky zo dňa 28. 5. 2009.
Akontácia je stanovená vo výške 20 % (3.806,81 €), dĺžka splácania 60 mesiacov, výška
splátky 306,31 € vrátane DPH, spracovateľský poplatok 0%, celková obstarávacia cena
19.034,05 € vrátane DPH, kúpna cena leasingu je 29,75 €.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Starosta informoval poslancov o povinnostiach občanov v súvislosti s pomenovaním ulíc
a pridelením orientačných čísiel. Požiadal poslancov, aby v prípade otázok ľudí odkázali na
Obecný úrad, kde dostanú potvrdenie o pobyte, bez ktorého im nový občiansky preukaz
nebude vydaný. Občianske preukazy budú vymieňané bezplatne. Poplatky budú platiť len tí,
ktorý majú OP neplatný alebo ho stratili. Janka Kantoríková požiadala aby sme ľudí
informovali, že netreba fotografiu, pretože každého nasnímajú priamo na polícii.
Starosta informoval poslancov o príprave výstavby vodovodu a kanalizácie v obci. Požiadal
poslancov o účasť na stretnutí s predstaviteľmi PVS, ktoré bude v Kultúrnom dome v stredu
3. júna o 18. hodine. Na vybudovanie jednotlivých vetiev kanalizácie musia mať na každú
vetvu vopred zazmluvnených 85% odberateľov a 90% odberateľov vody. Bez toho vetvu
nezačnú stavať. Investorom stavby je PVS a obec má nulovú spoluúčasť. Domácnosti, ktoré
podpíšu zmluvu budú mať zľavu na vybudovanie kanalizačnej prípojky v sume cca 1.000,-€
a na vodovodnú prípojku cca 30,- €. Ďalšie informácie zodpovedajú v stredu zástupcovia PVS.
Starosta požiadal predsedkyňu komisie na ochranu verejného poriadku o spoluprácu pri
riešení susedských vzťahov Živčic – Kalamen. Susedské vzťahy sú tam veľmi narušené a je
potrebné ich riešiť.
Starosta informoval poslancov o opätovnej príprave žiadosti na rekonštrukciu materskej
školy, s ktorým sme už raz boli neúspešní. Projekt upravíme a znížime náklady.
Uznesenie č. 30/2009
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-1.1-2009/01 ROP za účelom realizáciu
projektu „Rekonštrukcia a regenerácia areálu MŠ v Košeci“, ktorého ciele sú v súlade
s platným územným plánom obce/samosprávneho kraja a platným Programom
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce/samosprávneho kraja;
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP;
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo

výške 11 074,25 eur.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Mirka Švehlová informovala poslancov o príprave ďalšieho čísla Košecko-Nozdrovických
novín. Požiadala ich, ak majú nejaký námet a podobne, aby dali vedieť, prípadne poslali
článok.
Ladislav Brtáň – podal návrh na základe zákona o odpadoch a VZN č. 3/2008. Na základe toho
poslanci schválili:
Uznesenie č. 31/2009
Obecné zastupiteľstvo ukladá oddeleniu daní a poplatkov na základe zákona o odpadoch
a VZN č. 3/2008 o nakladaní s odpadmi, aby boli vyzvaní všetci pôvodcovia a držitelia
odpadov, ktorí sú právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom a ostatné
organizácie, ktoré majú sídlo a/alebo prevádzku na území obce Košeca, aby predložili všetky
potrebné informácie týkajúce sa nimi produkovaných odpadov:
- Zaradenie odpadov podľa katalógu odpadov (§ 68 ods. 3 písm. e zákona
o odpadoch),
- Zhromažďovania odpadov
- Triedenia podľa druhov odpadov
- Zhromažďovania pred ich zhodnotením, odcudzením, nežiaducim únikom,
- Zhromažďovania nebezpečných odpadov,
- Označovania odpadov,
- Zhodnocovania odpadov,
- Zneškodňovania odpadov – zmluvné vzťahy s oprávnenými osobami,
organizáciami
- Evidencii o druhoch, množstve odpadov a o ich zhodnotení a zneškodnení za rok
2008 a prvý štvrťrok 2009
Termín podania informácií do 30. júna 2009 na OÚ v Košeci.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Informoval poslancov o anonyme, ktorý nahlásil vytváranie čiernej skládky občanom
Vladimírom Porubčanom, ktorý počas pracovnej doby vyvážal stavebný odpad pracovným
vozidlom do lokality pod zábrežkom. Poslanci odporučili upozorniť ho na toto konanie
a v prípade opakovania, pristúpiť k zákonným riešeniam.
Ďalej upozornil poslancov o chybe vo VZN o ochrane drevín, kde bola omylom stanovená zlá
výška poplatku. Starosta ho požiadal, aby k danému VZN pripravil dodatok k VZN, ktorým sa
napraví táto chyba.
Poslanci otvorili problém topoľov na území obce, na ktoré sa viacero ľudí sťažovalo. Obec
pošle žiadosť na výrub na povodie Váhu.

Ladislav Brtáň informoval poslancov na čiernu skládku v lokalite pod zábrežkom. Pozemok
patrí rímsko-katolíckej cirkvi. Cirkev, ako majiteľ pozemku by mala čiernu skládku nahlásiť na
obec. Prístupová cesta k tejto skládke je vo vlastníctve Slovzinku. Požiadal o spoluprácu pri
riešení zamedzenia prístupu cez ich pozemok. Uvedené územie obec plánuje upraviť
a nepovolené ukladanie s odpadmi zastaviť. Momentálne tam navážajú hlinu a štrk
pracovníci, ktorí realizujú výmenu plynového potrubia.
8/ Diskusia
Starosta dal slovo hosťovi – p. Ivanovi Mosnému.
P. Mosný bol dnes platiť domovú daň. Keďže neseparoval, bol mu vyrúbený poplatok za
smeti vo výške 26,- €. Nemá žiadne smeti a tak nemá čo vyseparovať. Nekupuje vodu
v plastových fľašiach, papier spáli v kotle na tuhé palivo, kov odovzdal do zberných surovín.
Momentálne mu plasty nosí rodina z Ladiec, aby mohol naplniť nejaké vrecia tento rok.
Ďalej položil otázku ohľadom vyrovnania pozemkov za chodník smerom na Nozdrovice,
spýtal sa na cestu smerom pri trafostanici, ohľadom cesty od p. Hudáka k nemu, ktorá
nebýva odhŕňaná, občianske preukazy – vybavoval si preukaz v marci a je smutné že si ho
musí vybaviť znova. Má sťažnosť na obyvateľa ulice na ktorej býva – č. súp. 755, p. Kutej
Dárius parkuje autom na chodníku a nie je ochotný to ani po upozornení riešiť.
Starosta a poslanci ho vypočuli a zodpovedali jeho pripomienky.
Ohľadom separovania – dovážanie odpadu zo susednej obce nie je riešením. Každý občan
produkuje komunálny odpad. Našim cieľom nie je nútiť občanov aby produkovali odpad.
Starostu mrzí, že prišiel až dnes deň pred posledným termínom na zaplatenie daní. O výške
poplatku za odpad vie od konca minulého roka. Mohol prísť začiatkom roka a vysvetliť svoju
situáciu. Mohlo sa nájsť riešenie. Oboznámil ho so zámerom množstvového zberu, ktorý
plánuje obec na budúci rok.
Chodník smer Nozdrovice – vysporiadanie pozemkov, pokiaľ nie je spracovaný ROEP, ktorý
bude riešiť identifikáciu pozemkov, nie je možné. V budúcnosti bude obec riešiť túto lokalitu
ako stavebné pozemky s inžinierskymi sieťami.
Cesta pri trafostanici je robená kvôli majiteľom pozemkov v zadnej časti. Kvôli vytekaniu
močovky im bol prístup znemožňovaný. Momentálne vedie cesta cez obecný pozemok.
Ohŕňanie cesty – určite nie je problém prísť a povedať o svojom probléme. Mohol
kedykoľvek oznámiť problém a bol by okamžite vyriešený.
Téma občianske preukazy bola prediskutovaná, žiaľ aj občania, ktorí majú nový OP len
krátko, si musia vybaviť nový.
Sťažnosť na parkovanie na chodníku treba podať písomne, aby mohla byť zaevidovaná
a postúpená na riešenie.
9/ Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo
A/ Schvaľuje
1/ Program zasadnutia obecného zastupiteľstva
2/ Návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Miroslava Švehlová – predseda, Magdaléna Belková –
člen, Anna Mikulová – člen
3/ Zapisovateľa: Andreu Behanovú
4/ Overovateľov zápisnice: Ing. Janku Kantoríkovú a Ing. Zuzanu Jurčákovú

5/ Uznesenia č. 27 až 31
B/ Berie na vedomie
1/ Vyhodnotenie dní pracovnej aktivity
2/ Správu o činnosti komisie pre školstvo, mládež a šport
C/ Súhlasí
D/ Odporúča
E/ Ukladá
10/ Záver

___________________________
Ing. Janka Kantoríková

V Košeci, 10. 6. 2009

_________________________
Ing. Zuzana Jurčáková

Radomír Brtáň
starosta

