ZÁPISNICA
z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo
dňa 16. júna 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

Katarína Turzová

Alena Dobrodejová, HK

Mgr. Zuzana Dianová, prednostka

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 sú prítomní
8 poslanci a preto uznal dnešné zasadnutie OZ za uznášaniaschopné. Na otvorení OZ nebola
p. Ing. Janka Kantoríková.
2/ Schválenie programu rokovania
Starosta sa spýtal poslancov, či sú z ich stany pripomienky k programu, ktorý bol uvedený na
pozvánke.
Uznesenie č. 63/2016
OZ k o n š t a t u j e, že :
Zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu na pozvánke.
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa:
1 /p. Turzová/
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 –
Člen –
Člen –

p. Dárius Kutej
p. Mária Kalamenová
p. Pavol Ostrovský

Uznesenie č. 64/2016
OZ v o l í:
Predseda – p. Dárius Kutej
Člen –
p. Mária Kalamenová
Člen –
p. Pavol Ostrovský
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
0
0

Za overovateľov zápisnice boli určení:
1/ Danka Bajzíková
2/ Ing. Jozef Ďurech
Písaním zápisnice poveril: Mgr. Zuzanu Dianovú
O 17:36 prišla p. Kantoríková, čím sa počet prítomných poslancov zvýšil na 9.
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 05.05.2016.
Uznesenie č. 65/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plnenie kontrolu uznesení.
5/ Názory občanov
Starosta odovzdal slovo prítomným hosťom.
 p. Radovan Zigo – spoločnosť Stredoslovenská energetika – prezentácia o službe
verejného osvetlenia. Neplatí sa faktúra za dodávku energie, ale 1 faktúra za - dodávka
svietidla, servis a revízie – jedna faktúra na vymenené osvetlenia. Závady sú odstránené do
48 hodín. Návrh, ktorý bol prednesený bol spracovaný na 15 rokov. V rámci ponuky sa robí
svetelný audit, v rámci ktorého sa môže obec rozhodnúť, či chce vymeniť svietidlo kus za kus,
alebo varianta doplnenie.
Starosta poďakoval za prezentáciu a uviedol, že ponuka bude predložená na príslušné
poradné orgány obce. Výmena by sa netýkala Hlavnej cesty, ktorá bola urobená v rámci
rekonštrukcie svietidiel. Starosta dal slovo poslancom.
P. Kutej sa zaujímal, ako sú osvietené prechody pre chodcov a či je možné aj doplnenie
svietidiel tam, kde nie sú umiestnené.
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p. Kantoríkova – sa spýtala , či by boli zafinancované by ste aj stĺpy, alebo by stĺpy
financovala obce
p. Ďurech – sa zaujímal ,ako sa to preráta, keď napr. budeme chcieť vymeniť alebo doplniť
svietidlá po 10 rokoch projektu, ak je návrh na 15 rokov.
p. Zigo podal predmetné informácie.
Starosta sa poďakoval za prezentáciu.
 p. Palček Ivan – robila sa cesta na ulici Bálentovej / v rámci kanalizácie/. Časť cesty
bola vyasfaltovaná a na časť cesty bola navezená len drť. Preto majú požiadavku, či by obce
mohla prispieť na vyasfaltovanie tejto cesty. Ide o 110 metrov. Starosta sa poďakoval p.
Palčekovi a vysvetlil, prečo bola ulica Bálentova Váhostavom upravená týmto spôsobom /
nakoľko Váhostav mal dať cesty do pôvodného stavu/.
p. Ostrovský podporil úpravu tejto cesty, nakoľko cesta je pekne spravená, ale prejde cez ňu
pár krát nákladné auto a cesta v tej časti bude nezjazdná.
p. Kantoríková sa spýtala, koho je ten pozemok pod cestou, ktorú požadujú upraviť.
Starosta preveril, kto je vlastníkom pozemkov a informoval prítomných. Časť pozemku cca 30
metrov je vo vlastníctve súkromných osôb a zvyšná časť je vo vlastníctve obce Košeca
a vodohospodársky podnik.
 p. Baláž Juraj – informoval sa, ako to bude s rekonštrukciou hasičskej zbrojnice, teda
s jej uzavretím , nakoľko pri VO bola brána z dôvodu nedostatku financií vyňatá. Predložil aj
cenové ponuky, ktoré si dali spraviť na bránu – rozpätie je od cca 5 900 EUR /je to plastová
brána/ do 11 000 EUR. Cenové ponuky predložil poslancom a starostovi.
6/ Hlavné body rokovania
6.1 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016
Hlavná kontrolórka obce p. Alena Dobrodejová predniesla poslancom Návrh plánu kontrolnej
činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2016.
Uznesenie č. 66/2016
Obecné zastupiteľstvo
A: Prekovalo
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2016.
B: Schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2016.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

9
0
0

6.2 Návrh VZN č. 1/2016 o komunálnych odpadoch
S návrhom všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2016 o komunálnych odpadoch oboznámil
prítomných zamestnanec obce na úseku odpadového hospodárstva p. Marek Kurinec.
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Uznesenie č. 67/2016
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Návrh VZN č. 1/2016 o komunálnych odpadoch.
B: Schvaľuje
VZN č. 1/2016 o komunálnych odpadoch.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

9
0
0

6.3 Informácia o platení dane z nehnuteľností a miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
O aktuálnom napĺňaní rozpočtu na základe platenia dane z nehnuteľností a poplatku za KO
informovala prednostka Mgr. Dianová. Súčasťou materiálu je aj návrh na upustenie
vymáhania nevymožiteľných daňových pohľadávok v celkovej výške 2 741,27 EUR.
Uznesenie č. 68/2016
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Informáciu o platení dane z nehnuteľností a miestneho poplatku za komunálne odpady
k 31.5.2016.
B: Berie na vedomie
Informáciu o platení dane z nehnuteľností a miestneho poplatku za komunálne odpady
k 31.5.2016.
Uznesenie č. 69/2016
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Návrh na upustenie od vymáhania nevymožiteľných daňových pohľadávok obce Košeca
a odpísanie týchto pohľadávok z účtovnej evidencie obce Košeca v celkovej výške 2 741,27
EUR voči nasledovným dlžníkom:
 Mafa Bartoš Slovakia, s.r.o. Jána Halašu 2702/3, 911 01 Trenčín, IČO: 43947221 - daň
z nehnuteľnosti za rok 2008 vo výške 1 200,95 eur,
výmaz spoločnosti ex offo z obchodného registra dňa 03.03.2015
 PTX-SAWS, s.r.o. v likvidácii, Zliechovská cesta 738, 018 64 Košeca, IČO: 36 327 069 daň z nehnuteľnosti za rok 2008 vo výške 1 540,32 eur
EX 179/2009 – vrátenie návrhu na vykonania exekúcie z dôvodu nemajetnosti
povinného -nevymožiteľnosť pohľadávky.
B: Schvaľuje
Upustenie od vymáhania nevymožiteľných daňových pohľadávok obce Košeca a odpísanie
týchto pohľadávok z účtovnej evidencie obce Košeca v celkovej výške 2 741,27 EUR voči
nasledovným dlžníkom:
 Mafa Bartoš Slovakia, s.r.o. Jána Halašu 2702/3, 911 01 Trenčín, IČO: 43947221 - daň
z nehnuteľnosti za rok 2008 vo výške 1 200,95 eur,
výmaz spoločnosti ex offo z obchodného registra dňa 03.03.2015
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 PTX-SAWS, s.r.o. v likvidácii, Zliechovská cesta 738, 018 64 Košeca, IČO: 36 327 069 daň z nehnuteľnosti za rok 2008 vo výške 1 540,32 eur
EX 179/2009 – vrátenie návrhu na vykonania exekúcie z dôvodu nemajetnosti
povinného - nevymožiteľnosť pohľadávky.

Za:
Proti:
Zdržal sa:

9
0
0

6.4 Žiadosti týkajúce sa nakladania s majetkom obce
Žiadosti týkajúce sa nakladania s majetkom obce predložil starosta obce Bc. Radomír Brtáň.
6.4.1. Žiadosť SVS inžiniering, s.r.o., Oravská ulica 8557/22, 010 01 Žilina, zastupujúca
spoločnosť Považská vodárenská spoločnosť, .a.s., so sídlom Nová 133, 017 46
Považská Bystrica, IČO: 36672 076 o odkúpenie pozemku KNC 1752/4 zastavané
plochy o výmere 3 m2, odčlenený z pozemku KNE 28 ostatné plochy o výmere 2 954
m2. Zámer prevodu pozemku bol prerokovaný dňa 15.6.2016 na finančnej komisii,
ktorá odporučila prevod schváliť.
Uznesenie č. 70/2016
Obecné zastupiteľstvo:
A: Prerokovalo
Spôsob a zámer prevodu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) a §9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov a čl. 6 bod 6 písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom obce Košeca na základe žiadosti – SVS – inžiniering, s.r.o., Oravská ulica 8557/22,
010 01 Žilina, zastupujúcou spoločnosť Považská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Nová
133, 017 46 Považská Bystrica, IČO: 36 672 076, zo dňa 18.03.2016, zaevidovanej dňa
23.03.2016 pod podacím číslom 663/2016.
B: Schvaľuje
spôsob prevodu v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Košeca a to:
- pozemok KNC 1752/4 zastavané plochy o výmere 3 m2, odčlenený GP č.
IL07/2015,vyhotoveným GeoID s.r.o., Horná Maríková, zo dňa 28.08.2015, overený
Okresným úradom v Ilave, katastrálny odbor, pod číslom 724/2015 z pozemku parc.
č. KNE 28 ostatné plochy o výmere 2954 m2,
nachádzajúci sa v k.ú. Košeca, zapísaný na LV č. 3447 , kupujúcemu Považská vodárenská
spoločnosť, a.s., so sídlom Nová 133, 017 46 Považská Bystrica, IČO: 36 672 076, ako prípad
hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čl. 6 bod 6) písm. e) Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom obce Košeca.
Kúpna cena je stanovená vo výške 20 eur/m2.
Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Košeca ako prípad hodný osobitného zreteľa
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bude zverejnený najmenej na 15 dní pred schvaľovaním zmluvy o kúpnej zmluve na úradnej
tabuli obce a na internetovej stránke obce.
Odôvodnenie osobitného zreteľa: Obec pozemok dlhodobo nevyužíva. Na pozemku sa
nachádza čistiareň odpadových vôd novovybudovanej kanalizácie . Jedná sa pozemok v malej
výmere /3 m2/, na ktorom sa nachádza stavba vo verejnom záujme a pozemok vzhľadom
k predmetnej stavbe nie je využiteľný ani predajný pre iného záujemcu, ako vlastníkovi
stavby, ktorý si odkúpením pozemku dovysporiada právne vzťahy pod touto
verejnoprospešnou stavbou.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

9
0
0

6.4.2 Žiadosť p. Tomáša Blaža, Pod kaštieľom 636/26, 018 41 Dubnica nad Váhom
o vyčlenenie a možnosť následného odkúpenia pozemku v k.ú. obce Košeca za účelom
podnikania v obci Košeca, pričom náplňou podnikateľskej činnosti je výroba zeleninových
omáčok. Domáce omáčky budú vyrábané z dovezenej zeleniny, v prípade získania vhodného
pozemku na pestovania, budú vyrábané z vlastnej produkcie. Pre výrobné účely potrebe
budovu s využiteľným priestorom aspoň 100 m2 a pre účely pestovania, pozemok o rozlohe
aspoň 2000 m2. Žiadosť bola prerokovaná na finančnej komisii dňa 15.6.2016, ktorá
odporučila, aby OZ vyzvalo žiadateľa o bližšie špecifikovanie stavby, prípadne pozemku vo
vlastníctve obce, o ktorý by mal žiadateľ záujem.
Uznesenie č. 71/2016
Obecné zastupiteľstvo:
A: Prerokovalo
Žiadosť p. Tomáša Blaža, Pod kaštieľom 636/26, 018 41 Dubnica nad Váhom o vyčlenenie
a možnosť následného odkúpenia pozemku v k.ú. obce Košeca za účelom podnikania v obci
Košeca, pričom náplňou podnikateľskej činnosti je výroba zeleninových omáčok, evidovanú
pod č. 1143/2016, doručenú dňa 30.05.2016.
B: Odporúča
osloviť žiadateľa za účelom presnej špecifikácie stavby a pozemku vo vlastníctve obce, o
ktorý by mal záujem.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

9
0
0

6.4.3 Žiadosť obyvateľov Bálentovej ulice Košeca, o uvoľnenie finančných prostriedkov na
vyasfaltovanie cesty v hrúbke 4 cm, šírke 3,5 m a dĺžke 110 m, bez bočných obrubníkov. Časť
ulice bola vyasfaltovaná pri prácach budovania kanalizácie a zvyšná časť ulice v dĺžke 110 m
bola navezená odpadom zo sfrézovaného asfaltu. Podľa žiadosti by realizácia vyššie
spomínanej komunikácie nemala presiahnuť čiastku 4 500 eur. Žiadosť bola prerokovaná na
finančnej komisii dňa 15.6.2016. Komisia vzhľadom na fakt, že na tejto ulici prebieha a tiež sa
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plánuje ďalšia výstavba RD, zatiaľ neodporúča OZ schváliť túto investíciu.
Uznesenie č. 72/2016
Obecné zastupiteľstvo:
A: Prerokovalo
Žiadosť obyvateľov Bálentovej ulice Košeca, o uvoľnenie finančných prostriedkov vo výške
približne 4 500 eur na vyasfaltovanie cesty v hrúbke 4 cm, šírke 3,5 m a dĺžke 110 m, bez
bočných obrubníkov. Žiadosť bola doručená dňa 15.06.2016, zaevidovaná pod č. 1304/2016.
B1:Schvaľuje
Rekonštrukciu miestnej komunikácie na ul. Bálentova.
B2: Schvaľuje
Doplnenie uznesenia č. 240/2015 zo dňa 5.11.2015 o bod E – kedy OZ súhlasí, že po vyčíslení
reálnej výmery použitej na rekonštrukciu ciest Školská a Dolný majer, sa zvyšok výmery
použije na vyhotovenia asfaltového povrchu na ul. Bálentovej v réžii zhotoviteľa stavby
vodovodu a kanalizácie a ul. Železničnej.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

9
0
0

p. Ďurech odišiel zo zasadnutia OZ o 20:10 hod., čím sa znížil počet prítomných poslancov na
8.
6.4.4 Žiadosť p. Ivana Sabadku, konateľa ILpap, s.r.o., Mierové námestie 750/63, 019 01
Ilava o spoluprácu s obcou Košeca. P.Sabadka žiada odsúhlasenie finančnej spolupráce na
otvorenie kúpaliska v sezóne leto 2016. P. Sabadka je správcom kúpaliska a dohodol sa
s riaditeľom SlovZink a.s., Košeca ako majiteľom kúpaliska na prenájme. P.Sabadka dal na
vlastné náklady vymaľovať vnútorné priestory celej budovy, kde sa nachádza aj šatňa
a sociálne zariadenie. Postará sa o občerstvenie bufetu, o čistotu areálu, dozor a bezpečnosť
plavčíkom a zaplatí údržbára strojovne a poplatky pri podaní žiadosti na regionálny úrad
verejného zdravotníctva. Zo strany obce žiada opravu a náter bazénu, úhradu energií počas
celej prevádzky kúpaliska, zabezpečiť potrebné chemikálie na údržbu vody, uhradenie
kontroly vzoriek a opravu volejbalového ihriska. V prípade potreby, pokosenie trávového
porastu kúpaliska. Ak k dohode nedôjde, nie je ochotný on ani majiteľ nehnuteľnosti ísť do
finančného rizika, ktoré je finančne nestabilné a s prevádzkou kúpaliska nie moc zaujímavé.
Žiadosť nebola predložená na rokovanie žiadnej komisie, nakoľko bola doručená až v deň
konania OZ. Žiadosť bola na zasadnutie OZ predložená bez prerokovania v komisiách
z dôvodu, že v prípade, ak bude snaha o prevádzkovanie kúpaliska, nie je možné žiadosť
odložiť na ďalšie OZ, aby sa kúpalisko stihlo otvoriť.
Uznesenie č. 73/2016
Obecné zastupiteľstvo:
A: Prerokovalo
Žiadosť p. Ivana Sabadku, konateľa ILpap, s.r.o., Mierové námestie 750/63, 019 01 Ilava
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o spoluprácu s obcou Košeca, doručenú dňa 16.6.2016, zaevidovanú pod č. 1317/2016..
P.Sabadka žiada o odsúhlasenie finančnej spolupráce na otvorenie kúpaliska v sezóne leto
2016. Zo strany obce žiada opravu a náter bazénu, úhradu energií počas celej prevádzky
kúpaliska, zabezpečiť potrebné chemikálie na údržbu vody, uhradenie kontroly vzoriek
a opravu volejbalového ihriska. V prípade potreby, pokosenie trávového porastu kúpaliska.
B: Schvaľuje
Poskytnutie dotácie pre firmu ILpap s.r.o., Mierové námestie 750/63, 019 01 Ilava,
IČO:45000824, vo výške 2 000 EUR, ktorú príjemca dotácie musí použiť výhradne v súvislosti
s prevádzkovaním letného kúpaliska v Košeci v sezóne 2016 a to konkrétne na účely- opravu
a náter bazénu, úhradu energií na prevádzku kúpaliska, zabezpečiť potrebné chemikálie na
údržbu vody, uhradenie kontroly vzoriek a opravu volejbalového ihriska. V prípade potreby,
pokosenie trávového porastu kúpaliska.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

7
0
1 /p. Kutej/

6.4.5 Starosta obce informoval o doručení oznámenia o nároku na poskytnutie
jednorazovej náhrady za zriadenie VB v súvislosti so stavbou „ŽSR, Modernizácia železničnej
trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160
km/ hod. „ SO 38-36-01, ktoré bolo doručené dňa 2.6.2016, zaevidované pod č. 1164/2016.
Zriadením VB na pozemku KNE 966/1, vo vlastníctve obce Košeca má obec nárok na
poskytnutie jednorazovej náhrady vo výške 1 314,37 eur. Uplatnenie nároku na poskytnutie
jednorazovej dávky je možné na základe žiadosti o vyplatenie finančnej náhrady za zriadenie
VB.
Uznesenie č. 74/2016
Obecné zastupiteľstvo:
A: Berie na vedomie
Informáciu o doručení oznámenia o nároku na poskytnutie jednorazovej náhrady za
zriadenie VB v súvislosti so stavbou „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad
Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/ hod. „ SO 38-3601.
B: Odporúča
Vypracovať žiadosť o vyplatenie finančnej náhrady za zriadenie VB.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
0
0

6.4.6 Starosta obce informoval, že v deň zasadnutia OZ bola na obecný úrad doručená
žiadosť Farského úradu Košeca, Hlavná 494, Košeca o finančný príspevok na prepravu
autobusom na detský výlet vo výške 400 eur. Nakoľko žiadosť nebola predmetom rokovania
komisií, bude táto predmetom najbližšieho rokovania OZ.
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6.5 Návrh Záverečného účtu obce Košeca za rok 2015
Návrh záverečného účtu obce Košeca za rok 2015 predniesla poslancom a občanom
ekonómka a rozpočtárka obce Ing. Podmajerská.
Uznesenie č.75/2016
Obecné zastupiteľstvo
A1: Prerokovalo
Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2015 obce Košeca.
A2: Prerokovalo
Dodatok správy o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou obce.
B1: Berie na vedomie
Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2015 obce Košeca.
B2: Berie na vedomie
Dodatok správy nezávislého audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
obce.
Uznesenie č. 76/2016
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce Košeca.
B: Berie na vedomie
Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce Košeca.
Uznesenie č. 77/2016
A: Prekovalo:
Záverečný účet obce Košeca za rok 2015.
B1: Schvaľuje:
Záverečný účet obce Košeca a celoročné hospodárenie obce Košeca za rok 2015 bez výhrad.
B2: Schvaľuje:
Prebytok hospodárenia za rok 2015 vo výške 159 839,01 EUR, ktorý bude zdrojom
rezervného fondu nasledovne:
a) Rezervný fond k 31. 12. 2015
144 030,09
Tvorba RF
159 839,01
303 869,10
a tvorbu Fondu prevádzky, údržby a opráv v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na
rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p.
b) Fond prevádzky, údržby a opráv
k 31. 12. 2015
29 048,08
Tvorba FO
6 576
35 624,08

Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
0
0
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6.6 Zmeny rozpočtu
S návrhom zmeny rozpočtu oboznámila prítomných rozpočtárka a ekonómka obce Ing.
Podmajerská.
Uznesenie č. 78/2016
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Návrh zmien rozpočtu podľa zmenového listu č. 5
B: Berie na vedomie
Zmeny rozpočtu podľa zmenového listu č. 5, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto
uznesenia.
Poslancom boli pred rokovaním OZ zaslané návrhy na zmeny rozpočtu. Pred zasadnutím boli
na Obecný úrad doručené návrhy uznesení niektorých poslancov, ktoré majú dopad na
rozpočet obce a neboli zahrnuté v návrhu zmien.
 Ponuky na chladiace zariadenie do domu smútku – Obecný úrad na základe potreby
zvýšenia finančných prostriedkov na zakúpenie chladiaceho zariadenia do domu
smútku oslovilo dodávateľ o zaslanie cenovej ponuky. Cenové ponuky zaslali:
- SERVIS LINE spol. s.r.o. , Vinohrady č.1, 940 67 Nové Zámky – dodanie dvojmiestneho
chladiaceho zariadenia v cene 4 080 EUR s DPH
- Frostex, Jaroslav Dubský, Letní 250/23, 251 01 Říčany, IČO: 3817787, Česká republika
– dodanie nerezového dvojmiestneho pojazdného regálu na dve rakvy s vekami –
5 016 EUR bez DPH /cena do zahraničia je bez DPH/
- Horák AXETT, s.r.o., Partizánska cesta 3, 974 01 Banská Bystrica – z vnútra nerezový
z vonku biely box pre dve truhly – 5556 EUR s DPH / alebo len biely 5268 EUR s DPH
- Ing. Jozef Čapkovič – CMW, 919 52 Dolné Dubové – dvojbox 3240 EUR s DPH +
doprava
Ponuky boli predmetom rokovania finančnej komisie dňa 15.6.2016. Komisia odporúča,
aby a vyjadril prevádzkovateľ, lebo nevedia z odborného hľadiska posúdiť, ktorá ponuka
bude najlepšia.
Uznesenie č. 79/2016
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Predložené cenové ponuky na zakúpenie chladiaceho zariadenia do domu smútku.
B1: Schvaľuje
Cenovú ponuku na nákup chladiaceho zariadenia do domu smútku od firmy – Frostex,
Jaroslav Dubský, Letní 250/23, 251 01 Říčany, IČO: 13817787,Česká republika – dodanie
nerezového dvojmiestneho pojazdného regálu na dve rakvy s vekami – v celkovej sume
5 016 EUR bez DPH /cena do zahraničia je bez DPH/.
B2: Schvaľuje
Zmenu uznesenia č. 30/2016 zo dňa 3.3.2016 navýšenie sumy zo 4300 EUR na sumu max.
5016 EUR.
Za:
6
Proti:
2 /p. Kutej, p. Kantoríková/
Zdržal sa:
0
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 Návrh poslancov /p. Kantoríková, p. Ing. Ďurech, p. Kutej, p. Turzová, p. Ostrovský/ na
zakúpenie 5 ks betónových lavičiek v hodnote do 700 eur s DPH do miestnej časti
Nozdrovice a ich osadenie v časti Pod lipou a pri úradnej tabuli, predložil poslanec
Ing. Ďurech. Tento návrh bol prerokovaný dňa 15.6.2016 na zasadnutí finančnej
komisie, ktorá odporúča lacnejšie riešenie.
Uznesenie č. 80/2016
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Návrh poslancov Ing. Kantoríková, Ing. Ďurech, p. Kutej, p. Turzová, p. Ostrovský na:
a) Zabezpečenie nákupu a osadenia betónových lavičiek s operadlom v miestnej časti
Nozdrovice v počte 5 ks. 4 ks budú osadené v časti Pod lipou a 1ks v strede obce pri
úradnej tabuli.
b) Osadenie lavičiek bude vykonané pracovníkmi OcÚ/ VPP/ a brigádnicky občanmi
Nozdrovíc.
Ukladá:
Príslušným komisiám, aby dali komplexné stanovisko týkajúce sa celkového počtu
a umiestnenia lavičiek a smetných nádob v Košeci a miestnej časti Nozdrovice.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
0
0

 Návrh poslancov /p. Kantoríková, p. Ing. Ďurech, p. Kutej, p. Turzová, p. Ostrovský/ na
inštaláciu prechodu pre chodcov, 1 ks inteligentného semaforu v obci Košeca, časti
Nozdrovice pri autobusovej zastávke v smere Ilava a 1 ks inteligentného semaforu
v obci Košeca pri budove bývalej ZŠ. K uvedenému dal vyjadrenie p. starosta, ktorý
prítomných informoval o stretnutí ohľadom dopravného značenia v obci Košeca.
K uvedenému návrhu podal bližšie informácie starosta obce.
Uznesenie č. 81/2016
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Informáciu starostu obce o zvolanom a vykonanom miestnom zisťovaní, ktoré sa uskutočnilo
na základe upozornenia o zistených nedostatkoch na cestných komunikáciách v obci z ODI
OR PZ Trenčín. Kompletná zápisnica z miestneho zisťovania, o ktorej podal detailnú
informáciu poslancom starosta je prílohou zápisnice zo zasadnutia OZ. Okrem iného sa v nej
uvádza návrh riešenia presunu autobusovej zastávky v Nozdroviciach s vyhotovením
prechodu pre chodcov cez cestu I. triedy, tiež návrh na zlepšenie dopravného značenia
prechodu pre chodcov pri starej základnej škole.
Rokovanie Obecného zastupiteľstva pokračovalo ďalšími návrhmi na zmeny rozpočtu.
 Predložený rozpočet FK Košeca na osadenie schváleného zakúpenia umelého povrchu
viacúčelového ihriska. Predbežný rozpočet na celkové osadenie je cca 22 500 EUR.
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Tento návrh bol prerokovaný na zasadnutí komisie OZ dňa 15.6.2016. Komisia sa
zhodla na potrebe realizovania tohto umelého povrchu a odporúča OZ prehodnotiť
a prípadne aj schváliť túto investíciu.
 Starosta obce informoval o architektonickej štúdii na vyhotovenie novej komunikácie
s príslušenstvom pre ulicu Železničnú – v súvislosti so stavom miestnej komunikácie,
ako aj s podanou petíciou, ktorá bola predmetom rokovanie májového Obecného
zastupiteľstva, je potreba doschváliť peniaze na projektovú dokumentáciu. Rovnako
tak je potrebné sa vyjadriť sa k predloženej petícii –o výsledku je potrebné
informovať do 24.6.2016.
Po prerokovaní všetkých návrhov na zmeny rozpočtu a po diskusii k predmetnému bodu, dal
starosta obce hlasovať za prijatie uznesenia.
Uznesenie č. 82/2016
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Zmeny rozpočtu podľa zmenového listu č. 6
B: Schvaľuje
Zmeny rozpočtu podľa zmenového listu č. 6 ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto
uznesenia.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

7
0
1 /p. Kantoríková/

7/ Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov
V bode ostatné boli predložené nasledovné návrhy.
 Úver z banky na výstavbu a rekonštrukciu ciest a chodníkov
Rozpočtárka obce oslovila 4 bankové inštitúcie o predloženie ponúk na úver /Prima banka
a.s., VÚB a.s., SLSP a.s., Záručná a rozvojová banka a.s./
Ponuku predložili 3 subjekty: Prima banka a.s., VÚB a.s., SLSP a.s. .
K parametrom /k výške mesačnej splátky/ sa vyjadrila p. Kantoríková. Mali by sa nastaviť tak,
aby sme zvládali splácať úvery, ktoré už obec má.
Uznesenie č. 83/2016
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Návrh prijať úver na investičnú akciu: Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a ciest v obci
Košeca a miestnej časti Nozdrovice vo výške 400 000 € na dobu 10 max. 15 rokov a
zabezpečenie úveru blankozmenkou obce.
B: Schvaľuje
Návrh prijať úver na investičnú akciu: Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a ciest v obci
Košeca a miestnej časti Nozdrovice vo výške 400 000 € na dobu 10 – max. 15 rokov a
zabezpečenie úveru blankozmenkou obce.
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Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

7
0
0
1 /p. Kantoríková/

p. Ostrovský sa spýtal, či sa už robí projektová dokumentácia na Železničnú ulicu a či ju robí
tá istá firma, ktorá robila aj ulicu Za parkom.
Vysvetlenie podal starosta obce, ktorý uviedol, že je hotová štúdia, projektová dokumentácia
môže byť zadaná po doplnení finančných prostriedkov do rozpočtu a následne budeme
postupovať v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
 Návrh poslancov /p. Mgr. Bajzíková, Mgr. Švehlová, p. Kalamenová, p. Kolembus/ na
zvýšenie minimálneho platu starostu obce o 30% s účinnosťou od 1.6.2016.
Odôvodnenie zvýšenia platu:
Objektívne parametre: počet obyvateľov v rámci rozpätia danej platovej skupiny
a tým rôzna náročnom výkonu funkcie v danej samospráve – v našom prípade ide
o rozpätie od 1001 do 3000 obyvateľov. S poukazom na skutočnosť, že počet
obyvateľov v našej obci sa približuje k hornej hranici tohto rozpätia, navrhujeme, aby
táto skutočnosť bola zohľadnená pri posúdení zvýšenia platu starostu.
Subjektívne kritériá: odborná kvalifikácia, skúsenosti a skutočne dosiahnuté výsledky,
výhľad na náročnom budúceho obdobia. Nakoľko starosta vykonáva svoju funkciu už
tretie volebné obdobie má bohaté skúsenosti s prácou starostu, aktívne pomáha
našim občanom pri riešení ich každodenných problémov, aktívne komunikuje pri
aktuálnych problémoch našej obce, napr. vzniknutých so stavbou vodovodu
a kanalizácie v obci, navrhujeme vyššie uvedené zvýšenie platu. Návrh uznesenia bol
prerokovaný na zasadnutí finančnej komisie dňa 15.6.2016. Komisia odporúča
schváliť zvýšenie platu starostu o 30 %.
Uznesenie č. 84/2016
Obecné zastupiteľstvo
A: Berie na vedomie
Informáciu Štatistického úradu SR zo dňa 08.03.2016 o výške priemernej mesačnej
nominálnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR v roku 2015, ktorá dosiahla za r.2015
hodnotu 883,-Eur. Uvedená výška sa aplikuje na zákonom stanovený výpočet platu starostu
a platu hlavného kontrolóra.
Uznesenie č. 85/2016
Obecné zastupiteľstvo
A:Prerokovalo
V zmysle ust. § 4 ods.2 zák.č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 01.06.2016
zvýšenie minimálneho platu starostu o 30%.
B:Schvaľuje
V zmysle ust. § 4 ods.2 zák.č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 01.06.2016
zvýšenie minimálneho platu starostu o 30%.
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Za:
Proti:
Zdržal sa:

4 /p. Kalamenová, p. Mgr. Bajzíková, p. Kolembus, p. Mgr. Švehlová/
4 /p. Ostrovský, p. Kantoríková, p. Kutej, p. Turzová/
0

Uznesenie nebolo schválené.
Obecné zastupiteľstvo podľa zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov
nerozhodlo o zvýšení platu starostu. Preto na základe § 3 ods. 1 cit. zákona patrí starostovi
minimálny plat vo výške určenej priamo zákonom.
 V rámci prípravy zasadnutia obecného zastupiteľstva poslal p. Kutej návrh na
uznesenie týkajúci sa uverejňovania uznesení Obecného zastupiteľstva na webovej
stránke obce Košeca, ako aj v Košecko-Nozdrovických novinách v plnom znení
a v nezmenenej podobe, podľa predložených podkladov, príp. podľa zvukových
nahrávok. Poslanec p. Kutej v rámci bodu ostatné stiahol svoj návrh z rokovania.
8/ Rôzne – dôležité údaje a informácie starostu a účastníkov rokovania
Prednostka obce informovala, aby podpísané zápisnice z komisií spolu s prezenčkami boli
doručené najneskôr do 29.6.2016 na obecný úrad. V opačnom prípade budú členovia
a poslanci vyplatení až v ďalšom výplatnom termíne – t.j. v januári 2017.
9/ Interpelácia poslancov – diskusia
V rámci tohto bodu neprebehla žiadna diskusia.
10/ Ukončenie zasadnutia
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Bc. Radomír Brtáň, ktorý
poďakoval prítomným za účasť. (22:30 hod.)
Starosta obce: Bc. Radomír Brtáň

Zapisovateľ: Mgr. Zuzana Dianová

Prednosta obce: Mgr. Zuzana Dianová
Overovatelia:

__________________________
Mgr. Danka Bajzíková

________________________
Ing. Jozef Ďurech

V Košeci, 14.07.2016

14

