ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo
dňa 20. júna 2013 v zasadačke Obecného úradu v Košeci
Prítomní
Mgr. Miroslava Švehlová, poslankyňa

Katarína Turzová, poslankyňa

Ing. Janka Kantoríková, poslankyňa

Mária Kalamenová, poslankyňa

Mgr. Júlia Palčeková, poslankyňa

Jozef Surový, poslanec

Bc. Pavol Ondrejka, poslanec

Mgr. Helena Popovičová, poslankyňa

Mgr. Jaroslava Pajgerová, poslankyňa

Mgr. Zuzana Dianová, prednostka

Ing. Katarína Mináriková, HK
Hostia
Viď prezenčná listina

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 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. Starosta navrhol zlúčiť body 4 a 7.2 čím sa bod 4 zruší a posunie číslovanie.
Uznesenie č. 74/2013
OZ k o n š t a t u j e, že :
Zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu na pozvánke s presunutím bodu 4. do bodu
7.2 a posunutím číslovania.
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:
Predseda – Ing. Janka Kantoríková
Člen – Jozef Surový
Člen – Katarína Turzová
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Uznesenie č. 75/2013
OZ v o l í:
Predseda – Ing. Janka Kantoríková
Člen – Jozef Surový
Člen – Katarína Turzová
Za: 8 (Bc. Ondrejka – neprítomný)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Za overovateľov zápisnice boli určení :
1/ Mgr. Júlia Palčeková
2/ Mgr. Helena Popovičová
Písaním zápisnice poveril: Andreu Behanovú
4/ Názory občanov
Starosta privítal hostí a odovzdal im slovo.
P, Beňo, p. Kotlaba a p. Slimáková – prišli kvôli nesúhlasu s odpredajom pozemku a výstavby
bytovky na ulici Bytovky. Ing. Kantoríková – nakoľko stavebná komisia bude zasadať až zajtra,
dnes o tomto poslanci hlasovať nebudú. Zasadnutie komisie sa skôr uskutočniť nemohlo. p.
Slimáková - posielala mail starostovi a informovala prítomných o jeho obsahu. Navrhla iné
riešenie na využitie predmetnej lokality. Obyvatelia okolitých bytoviek by tu radi vybudovali
oddychový priestor. Ing. Kantoríková bude toto tlmočiť na zasadnutí stavebnej komisie.
p. Bartoš dával žiadosť na úrad kvôli stavbe na stavebnú komisiu. Starosta mu to neprevzal,
pretože nepredložil súhlasné stanoviská. Starosta – stavebník musí postupovať podľa
vyhlášky a predložiť všetky potrebné podklady. p. Bartoš bol na stavebnom úrade a bolo mu
povedané, že v prípade havarijného stavu nemusí dokladať prílohy. Starosta – v tom prípade
je potrebné doložiť doklad o havarijnom stave.
5/ Správa hlavného kontrolóra v súlade s §18f zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
v znení neskorších predpisov
Hlavná kontrolórka obce Mgr. Katarína Mináriková predniesla správy č. 2/2013 kontrole za
I.Q/2013 a č. 3/2013 o kontrole vyúčtovania dotácií za rok 2012. Správy sú v písomnej forme
prílohou zápisnice a poslancom boli dnes zaslané aj elektronicky. Poslanci správy vzali na
vedomie.
Uznesenie č. 76/2013
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra č. 2/2013 za obdobie 1.
štvrťrok 2013.
Uznesenie č. 77/2013
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra č. 3/2013 – kontrola
použitia, čerpania a vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu obce Košeca v roku 2012.
6/ Hlavné body rokovania
6.1 Vyhodnotenie školského roka 2012/2013
S vyhodnotením školského roka 2012/2013 oboznámili prítomných Ing. Eva Jurenová,
riaditeľka ZŠ s MŠ Košeca a Mgr. Milan Belko, riaditeľ ZUŠ Košeca. Poslanci sa zaujímali o
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možnosť, aby na ZUŠ chodili aj dospelí ľudia. Mgr. Belko – takáto možnosť je, avšak museli by
si ju platiť v plnej výške. Správy sú v písomnej forme prílohou zápisnice. Poslanci správy vzali
na vedomie.
Uznesenie č. 78/2013
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vyhodnotenia školského roka 2012/2013 Základnej
školy s materskoou školou v Košeci a Základnej umeleckej školy v Košeci.
Mgr. Dianová informovala o nutnosti zriadenia elokovaného pracoviska – budovu MŠ.
6.2 Hodnotenie uznesení OZ za predchádzajúce obdobie s inventúrou všetkých platných
a nesplnených uznesení OZ
Hodnotenie plnenia uznesení OZ predniesol starosta obce a hlavná kontrolórka obce.
Oboznámili prítomných o uzneseniach, ktoré zatiaľ neboli splnené. Poslanci informácie vzali
na vedomie.
Uznesenie č. 79/2013
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie hodnotenie uznesení OZ za predchádzajúce obdobie
a inventúru všetkých platných a nesplnených uznesení.
6.3 Správa o činnosti komisie verejného poriadku a bezpečnosti
Správu o činnosti komisie verejného poriadku a bezpečnosti predniesol jej predseda Bc.
Pavol Ondrejka. Správa je v písomnej forme prílohou zápisnice. Poslanci správu vzali na
vedomie.
Uznesenie č. 80/2013
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti komisie verejného poriadku
a bezpečnosti.
6.4 Žiadosti týkajúce sa nakladania s majetkom (prenájom garáže, nájom kúpaliska...)
Prenájom garáže
Starosta – informoval o rokovaní na komisii financií, investícií a rozvoja, kde sa dohodli
ponúknuť obecnú garáž umiestnenú na ulici Bytovky na prenájom. Informácia s výzvou na
predloženie žiadostí do 15.7.2013 boli vyvesené vo vchodoch jednotlivých bytových domov.
Poslanci sa tomuto budú venovať ak bude predložená žiadosť.
Kúpalisko
Starosta – včera priniesol z Bratislavy prenajímateľmi podpísanú nájomnú zmluvu. Nájomné
je v nej vo výške 500,- € za celé obdobie. Okrem toho bude mať obec náklady na energie,
zamestnancov a prevádzku. Dnes sa starostovi ozvala firma, ktorá by mala záujem umiestniť
tu stánok s kebabom a rýchlym občerstvením. Tým by sme mohli vyriešiť bufet a
občerstvenie na kúpalisku. V prípade schválenia zmluvy poslancami budepotrebné
zabezpečiť všetky potrebné povolenia.
Uznesenie č . 81/2013
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu schvaľuje:
A: Nájomnú zmluvu medzi Obcou Košeca ako nájomcom a spoločnosťou SlovZink, a.s.
v reštrukturalizácii, so sídlom Továrenská 454, 018 64 Košeca, IČO: 35772204 ako
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prenajímateľom č. 1 a spoločnosťou SLOVLAK Košeca a.s., so sídlom Továrenská 454, 018 64
Košeca, IČO: 35816651 ako prenajímateľom č. 2 , ktorej predmetom je prenájom
nehnuteľnosti a to:
a) viacúčelová nádrž (kúpalisko) bez s.č. na pozemku parc. KN C č. 994/9;
b) pozemok parc. KN C č. 994/9 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 478 m2;
c) pozemok parc. KN C č. 994/10 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 200 m2
/pozemok aj stavba – šatne/
zapísané na LV č. 2261 pre k. ú. Košeca vo vlastníctve prenajímateľa č. 1
a
d) pozemok parc. KN C č. 994/8 – zastavené plochy a nádvoria o výmere 1.314 m2;
zapísané na LV č. 2438 pre k. ú. Košeca vo vlastníctve prenajímateľa č. 2
Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.7.2013 do 2.9,2013, za účelom
prevádzkovania kúpaliska. Nájomné bolo stanovené v celkovej výške 500,- EUR za obdobie
platnosti tejto zmluvy. V cene nájmu nie sú zahrnuté energie. Nájomná zmluva bude
podpísaná v lehote najneskôr do 15 dní odo dňa schválenia nájomnej zmluvy.
B:
a) otváracie hodiny letného kúpaliska v Košeci pre rok 2013 nasledovne:
Pondelok – Nedeľa: od 10 hod. do 20 hod.
Poznámka: od 19 hod. do 20 hod. bazén vyhradený na plávanie
b) cenník vstupného na obecné kúpalisko:
Dospelí a deti od 16 rokov: celý deň 2,0 € po 16-tej hodine 0,50 €
Deti do 15 rokov: celý deň 1,0 € po 16-tej hodine 0,50 €
Plávanie denne od 19. – 20. hod: 0,50 €
Za: 9
Proti: 0
Zdrža sa: 0
Prenájom priestoru – bufet
Starosta požiadal o vyjadrenie ohľadom možnosti nájmu priestoru na umiestnenie bufetu a
občerstvenia pre kúpalisko a v prípade súhlasu o schválenie sumy za tento nájom a
poverenie na uzatvorenie nájomnej zmluvy bez schvaľovania OZ.
Uznesenie č. 82/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom časti priestorov letného kúpaliska v Košeci do
výmery 15 m2 nájomcovi oprávnenému na vykonávanie ambulantného predaja v oblasti
občerstvenia za sumu min. 400,- € počas doby prevádzkovania letného kúpaliska. Cena
nájmu je stanovená bez energií. Súčasne schvaľuje podpis tejto nájomnej zmluvy bez
schválenia Obecným zastupiteľstvom. Zmluva bude po podpise zaslaná poslancom mailom.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
8/ Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov
Ing. Kantoríková – pozvala všetkých poslancov na zasadnutie stavebnej komisie, ktoré bude
zajtra 18. hod. na obecnom úrade. Zaoberať sa budú žiadosťami na odkúpenie pozemkov
pod bytovú výstavbu, rekonštrukciou strechy budovy OcU, zasadačky na OcU, požiarnej
zbrojnice a na základe návrhu Julky Palčekovej za finančnú komisiu nákladmi na projekty na
výstavbu vodovodu a kanalizácie v častiach kde nie je naprojektovaná a využitie areálu
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tehelne. Na základe výstupov komisie bude možno potrebné zvolať zasadnutie OZ skôr ako
je naplánované. Starosta – ak budú dôkladne pripravené podklady a jasné stanoviská
z poradných orgánov nebude problém v prípade potreby naplánovať krátke zasadnutie.
Prednostka OcÚ informovala o doručení protestnej petície, proti výstavbe bytového domu
na parcele 877/1. Táto je adresovaná obecnému zastupiteľstvu, avšak nespĺňa potrebné
náležitosti a bude predkladateľom zaslaná späť na odstránenie nedostatkov a doplnenie
v zmysle zákona o petíciách. Poslanci informáciu vzali na vedomie.
Uznesenie č. 83
OZ Berie na vedomie protestnú petíciu občanov obce Košeca – Bytovky, ktorý nesúhlasia
s výstavbou bytovky vedľa bytovky č. 477/4. Nakoľko petícia nespĺňa náležitosti petície
v zmysle ustanovení zákona č, 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov,
iniciátori petície budú Obecným úradom vyzvaný na odstránenie nedostatkov petície.
Mgr. Dianová – na predchádzajúcom OZ rozdal p. Laskovič z fy Latherm SK poslancom kópie
dokumentov ktorých súčasťou bolo aj oznámenie vo veci elektromontážnych prác na
zbernom dvore od advokátskej kancelárie Ľubica Novosadová a následne 6.júna bola na OcU
doručená žiadosť fy Latherm SK o povolenie vstupu do areálu Zberného dvoru za účelom
odpojenia obytného kontajnera. Túto žiadosť zaslal p. Laskovič poslancom dňa 19.6. 2013.
Nakoľko sa jedná o záležitosť, ktorá vyústila do právnych sporov dala si obec vypracovať
nezávislé právne stanovisko od advokátskej kancelárie p. Janca v Ilave. Toto bolo doručené
na OcU dňa 19.6. 2013 a následne bolo mailom zaslané poslancom. P. Laskovič vo svojej
žiadosti zo dňa 6.6.2013 uvádza, že žiada, aby Obec Košeca vrátila alebo mu preplatila
obytný kontajner, ktorý on nezaplatil svojmu subdodávateľovi z dôvodu, že uvedený
subdodávateľ firmu p. Laskoviča zažaloval a uvedený právny spor je momentálne riešený na
rozhodcovskom súde. Na základe právneho stanoviska p. Janca , z obsahu zmlúv, ktoré
uzatvorila obec Košeca s realizátorom stavby a s ministerstvom životného prostredia, ako aj
zo stanoviska Ministerstva ŽP SR vyplýva, že obec nijakým spôsobom neporušila platné
právne predpisy ani platné zmluvy a je vlastníkom všetkého hnuteľného aj nehnuteľného
majetku, ktorý sa na zbernom dvore nachádza a ktorý je uvedený v preberacom protokole,
ktorý podpísal aj p. Laskovič, bez ohľadu na to, akým spôsobom tento materiál nadobudla fy
Latherm SK. Obec teda nemôže povoliť vstup do areálu zberného dvora ani tento kontajner
preplatiť, pretože už raz zaň zaplatila a v prípade ďalšieho preplatenia by išlo o neoprávnene
použité finančné prostriedky. Poslanci informácie vzali na vedomie a prijali nasledovné
uznesenie:
Uznesenie č. 84/2013
Obecné zastupiteľstvo:
prerokovalo: Žiadosť firmy Latherm – SK s.r.o., so sídlom Kukučínova 701, 019 01 Ilava
o povolenie vstupu na pozemok Zberného dvora pre firmu HS Elektro za účelom odpojenia
obytného kontajnera KOMA typ C3 zo dňa 7.6.2013.
Oznámenie vo veci elektromontážnych prác na objekte Zberný dvor doručené dňa 29.5.2013
Advokátskou kanceláriou, JUDr. Ľubica Novosadová, advokát, so sídlom Centrum II 88, 018
41 Dubnica nad Váhom.
Vyjadrenie k problematike zmluvy o dielo „Zberný dvor Košeca“ doručené dňa 19.6.2013 od
Mgr. Juraja Janca, advokát, so sídlom Mierové námestie 52/4, 019 01 Ilava.
Berie na vedomie: Žiadosť firmy Latherm – SK s.r.o., so sídlom Kukučínova 701, 019 01 Ilava
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o povolenie vstupu na pozemok Zberného dvora pre firmu HS Elektro za účelom odpojenia
obytného kontajnera KOMA typ C3 zo dňa 7.6.2013.
Oznámenie vo veci elektromontážnych prác na objekte Zberný dvor doručené dňa 29.5.2013
Advokátskou kanceláriou, JUDr. Ľubica Novosadová, advokát, so sídlom Centrum II 88, 018
41 Dubnica nad Váhom.
Vyjadrenie k problematike zmluvy o dielo „Zberný dvor Košeca“ doručené dňa 19.6.2013 od
Mgr. Juraja Janca, advokát, so sídlom Mierové námestie 52/4, 019 01 Ilava.
Odporúča: Obecnému úradu zaslať vyjadrenie od Mgr. Juraja Janca firme Latherm – SK s.r.o.,
Ilava a advokátskej kancelárii JUDr. Ľubica Novosadová, Dubnica nad Váhom.
Starosta – celá situácia ho mrzí, no obec naozaj nemala inú možnosť. Uvidíme ako sa bude
situácia ďalej vyvíjať, z právnej stránky má obec všetky záležitosti v poriadku. Tvrdenie p.
Laskoviča, že obec mohla pohľadávku postúpiť by bolo oprávnené v dostatočnom časovom
predstihu nakoľko by toto muselo najskôr schváliť obecné zastupiteľstvo, ktoré musí byť
zvolané min. 3 dni vopred a následne by sme museli žiadať o povolenie Ministerstvo ŽP,
ktoré má na odpoveď 30 dní. Za 7 dní, ktoré obec mala na postúpenie príspevku
dodávateľovi, sa toto pri najlepšej vôli stihnúť nedalo. Obec nemala zákonnú možnosť
uspokojiť pohľadávku p. Laskoviča bez toho, aby sama porušila zmluvu s ministerstvom.
Prednostka – ak by táto záležitosť vyvrcholila súdnym sporom nie je dôvod na to, aby doň
bola zatiahnutá aj obec.
Ing. Kantoríková sa spýtala na možné komplikácie pri kolaudácii. Starosta tam problém
nevidí, ak predložia stavebnému úradu všetky požadované dokumenty tak objekt bude
skolaudovaný.
Návrh na zmenu rozpočtu predniesla a vysvetlila poslancom ekonómka a rozpočtárka obce
Ing. Podmajerská. Návrh na zmenovom liste č. 7 je prílohou zápisnice.
Uznesenie č . 85/2013
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu:
Schvaľuje: zmeny rozpočtu podľa priloženého zmenového listu č. 7, ktorý tvorí neoddeliteľnú
súčasť tohto uznesenia.
Schvaľuje použitie prostriedkov fondu opráv z minulých rokov nájomnej bytovky č. 1011 na
bežné výdavky vo výške 2500 € na opravy a údržby v roku 2013 v zmysle ustanovenia § 10
odsek 7 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č . 86/2013
Schvaľuje: použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo výške 4000 € na
likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami - povodeň 7. a 8. júna 2013 v zmysle
ustanovenia § 10 odsek 8 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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Starosta poďakoval hasičom a všetkým občanom, ktorí sa podieľali na záchranných a
zabezpečovacích prácach. Vďaka nim už na druhý deň boli komunikácie vyčistené.
Informoval poslancov o priebehu a následkoch záplav.
p. Ľudovít Čepela – tiež poďakoval za pomoc pri prácach pri povodni. Počas tejto situácie
zistili, že sú na tom veľmi zle s technikou. Včera zakúpili staršie striekacie vozidlo, ktoré po
zrepasovaní bude môcť pomáhať pri takýchto záležitostiach. Financie na tento stroj si
zabezpečili z vlastných zdrojov. S prítomnými prediskutoval protipovodňové opatrenia, ktoré
by sa dali realizovať na toku Košeckého potoka. Starosta po ukončení povodňovej
dokumentácie zorganizuje stretnutie protipovodňovej komisie.
Ing. Podmajerská informovala o preplatení finančných prostriedkov na projekt K.O.S.E.C.A.
Mgr. Mináriková – plán kontrolnej činnosti na II. polrok zasielala poslancom mailom, návrh
na doplnenie zaslala Ing. Kantoríková a tento bol doplnený – navrhla kontrolu žiadostí
doručených na podateľňu obecného úradu v Košeci a požiadala o doplnenie obdobia a
termínov. Ing, Kantoríková doplnila obdobie od 1.1.2011 a termín podľa potreby. Návrh
vrátane doplnenia je prílohou zápisnice.
Uznesnie č. 87/2013
OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2013.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
9/ Rôzne – dôležité údaje a informácie starostu a účastníkov rokovania
Mgr. Palčeková má niekoľko výstupov zo zasadnutia komisie.
Žiadosť evanjelickej cirkvi komisia odporučila neschváliť nakoľko má obec iné a dôležitejšie
výdavky a s týmto výdavkom nebolo rátané v rozpočte.
Uznesenie č. 88/2013
OZ neschvaľuje príspevok na základe žiadosti Farského úradu CZ ECAV Košeca, ktorá bola
doručená dňa 26.3.2013.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (Mgr. Popovičová)
Komisia ďalej riešila návrh správcu cintorína týkajúce sa úprav v budove Domu smútku. K
týmto žiadostiam komisia zaujala kladné stanovisko a požiadala o prípadnú úpravu rozpočtu.
Išlo by o vymaľovanie, výmenu koberca, vybudovanie bezbariérového prístupu a novú
výzdobu. Mgr. Dianová požiadala o zaslanie zápisnice z komisie. V rozpočte sú niektoré
výdavky plánované. V prípade potreby bude pripravená úprava rozpočtu. p. Trpka ďalej
odporučil aby sa uvažovalo o čiastočnom úväzku na túto pozíciu, nakoľko si táto práca
vyžaduje viac času ako tomu on na základe dohody a rozpočtu môže venovať. Poslanci
prediskutovali a navrhli vytvoriť pracovné miesto s čiastočným úväzkom na tri hodiny. Na
augustové zasadnutie OZ bude pripravený návrh na zmenu rozpočtu.
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Komisia ďalej riešila lokality na ktoré nie je zatiaľ navrhovaná výstavba vodovodu a
kanalizácie. Požiadali aj o vyjadrenie stavebnej komisie. Bude potrebné určiť lokality a
následne vyčleniť finančné prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie na tieto
lokality. Bc. Ondrejka – projekty treba urobiť na všetky takéto lokality, riešením cez komisie
stratíme čas. Starosta tieto lokality vytipuje a postúpi to komisii na jej najbližšie zasadnutie.
Komisia sa venovala aj pasportu garáží, ktoré sú umiestnené na obecných pozemkoch.
Navrhli písomne vyzvať majiteľov týchto garáží k uzatvoreniu zmluvy o nájme. Prednostka –
ľudí vyzveme na základe zápisnice z komisie.
Merač rýchlosti na hlavnej ceste – na základe predloženej cenovej ponuky členovia komisie
toto neodporučili kvôli vysokej cene. Financie odporučili použiť radšej na opravy miestnych
komunikácií a zistiť možnosť osadenia semafóru na prechod k MŠ. Mgr. Švehlová – semafór
sa nám sem nepodarí umiestniť, snažila sa o to v minulosti. Podľa nej by sme merač mali
zakúpiť skôr ako bude neskoro. Bc. Ondrejka dal návrh na hlasovanie, aby sa k tejto téme už
nevracali. P. Turzová sa spýtala prečo nepresunieme označenia začiatku a konca obce tak,
aby sa stretali s Nozdrovicami. Starosta – žiadali sme o túto možnosť, máme už aj
rozhodnutie. Avšak povolili nám len umiestnenie značiek cca 30 metrov za dom p. Karlíka.
Starosta navrhol schváliť hľadanie možností financovania.
Uznesenie č. 89/2013
OZ schvaľuje zámer obstarania merača rýchlosti a hľadanie možností na jeho financovanie.
Z: Mgr. Švehlová
T: 31.12.2013
Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 1 (Bc. Ondrejka)
Sociálna komisia požiadala finančnú o prehodnotenie možnosti využívania auta ako službu
odvozu k lekárovi. Zašle všetkým stanovisko komisie, aby sa doriešilo jeho využívanie.
Komisia diskutovala aj o areáli bývalej tehelne. Záujemca o tento areál bol aj na komisii a
doniesol im vzorku alternatívneho paliva, ktoré tam chceli skladovať. Ing. Kantoríková –
nesúhlasí s odpredajom na tento účel. Firma nechce nič konkrétne povedať a môže sa stať,
že navezú odpad a skrachujú. Komisia navrhla stanoviť na aký účel má byť tento areál využitý
– či na priemyselnú zónu alebo na bytovú výstavbu. Starosta požiadal o vyjadrenie
poslancov, čo presne tam chceme realizovať a začať pracovať na príprave realizácie. Vie si
tam predstaviť výstavbu nájomných bytov, ktorá by následne prilákala ďalších investorov.
V takomto prípade bude potrebné vybudovať infraštruktúru, ktorá by sa následne premietla
do ceny týchto pozemkov. Mgr. Palčeková – treba sa rozhodnúť čo tam bude a začať to riešiť,
aby sme tento priestor naplno využívali.
Uznesenie č. 90/2013
Obecné zastupiteľstvo
A: prerokovalo žiadosť spoločnosti HGBMSTAV, s.r.o. so sídlom v Dubnici n/V doručenú dňa
21.5.2013 o odpredaj areálu bývalej tehelne za účelom vybudovania areálu pre spracovanie
druhotných surovín a skladovania alternatívnych palív.
B: neschvaľuje žiadosť spoločnosti HGBMSTAV, s.r.o. so sídlom v Dubnici n/V doručenú dňa
21.5.2013 o odpredaj areálu bývalej tehelne za účelom vybudovania areálu pre spracovanie
druhotných surovín a skladovania alternatívnych palív.
Za: 9, Proti: 0, Zdržal sa: 0
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p. Turzová sa spýtala na aktuálny stav nahlásenia výrubu v areáli sadu. Pýtal sa pán Krupička.
Starosta – bola spísaná zápisnica s Obvodným úradom ŽP v Trenčíne. Majú nám zaslať
rozhodnutie. Bc. Ondrejka – ak to správne pochopil tak obvodný úrad čaká na nejaké údaje
od nás. Starosta tam zavolá a dohodnú sa. Ďalej sa na ňu obracajú občania z ulice
Železničnej, po ktorej premávajú nákladné autá a je tam nadmerná prašnosť. Starosta –
tento problém je už vyriešený, autá nemajú povolenie na prejazd našou komunikáciou a po
jeho upozornení už túto nebudú využívať. Starosta informoval o tom, že stará budova na
železničnej stanici sa bude búrať. Bc. Ondrejka má sťažnosť od občanov z ulice Prúdy. Cez
potok prechádzajú terénne autá a umývajú si spodky áut. Prechádzajú po potoku hore dole
niekoľko krát. Nepodarilo sa mu zachytiť kto na týchto autách šoféruje, ide hlavne o biely
džíp. Navrhol zvážiť, či tam osadiť zátarasy, by sa tadiaľ nedalo prechádzať. Starosta o tomto
probléme vie, riešil to spolu s p. Palčekom a správcom toku.
Tento brod nie je oficiálne vedený a tak to zo strany Sadovej ulice zatarasia. Mgr. Pajgerová –
autá prechádzajú cez potok aj pri športovom areáli. Starosta – tam budeme musieť riešiť
nové premostenie so zväčšením prietoku. Starosta – blížia sa hody. Požiadal o návrhy a tipy
na program.
p. Kalamenová – p. Belková by chcela odpoveď na svoju žiadosť na zámenu pozemkov.
Starosta – žiadosť sme neuzatvorili. Naposledy máme len návrh na zámenu, no konečné
stanovisko sme neprijali.
p. Turzová – nakoľko počas dňa detí pršalo a bol aj farský deň oslavy dňa detí budú v sobotu
29. júna 2013 počas akcie únie žien, doobeda bude rozprávkový les a ľudia budú následne
môcť zostať na ihrisku na guláš.
p. Čepela – informoval o schôdzi hasičov, ktorú mali v zasadačke oproti obecnému úradu.
Prezentoval svoj názor na informácie hlavnej kontrolórky ohľadom možnosti zabezpečenia
požiarnej ochrany pre obec. Poslanci prediskutovali a hlavná kontrolórka opäť vysvetlila
možnosti a povinnosti obce. Obecný hasičský zbor môže fungovať len pod záštitou DPO SR.
p. Čepela s týmto nesúhlasí. Ďalej sa ohradil na požiadavku obecného zastupiteľstva, aby
DHZ predložila k schváleniu veliteľa DHZ Košeca. Prednostka vysvetlila z akých dôvodov je
toto potrebné. Hlavná kontrolórka sa spýtala na voľbu predsedu DHZ. P. Čepela informoval,
že schválili predsedu p. Juraja Baláža. Na schválenie to predloží keď dostane podklady z DPO
SR a DHZ Košeca. Hlavná kontrolórka ho informovala o tom, že táto voľba nie je platná,
nakoľko veliteľa zvoleného majú, tento bol zvolený na 5 rokov a nebol odvolaný ani mu
žiadnym iným spôsobom tento mandát nezanikol. P. Čepela sa spýtal hlavnej kontrolórky či
pozná zákon o ochrane osobných údajov, nakoľko z kancelárie okresného výboru DPO
odniesla členské karty členov DHZ Košeca. Hlavná kontrolórka – je orgánom, ktorý musí
dodržiavať ochranu osobných údajov, ale tieto informácie jej musia byť na požiadanie
poskytnuté, keďže sa riadi zákonom o informovanosti. P. Čepela sa spýtal, na základe čoho
ale tieto preukazy so sebou odniesla. Hlavná kontrolórka si z nich môže urobiť i kópie.
Diskusia a rozdielne zákony na výklad zákona, povinnosti a možnosti obce pri požiarnej
ochrane.
10/ Interpelácia poslancov – diskusia
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11/ Ukončenie zasadnutia
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Radomír Brtáň, ktorý poďakoval
prítomným za účasť. (21:00 hod.)

Starosta obce: Radomír Brtáň

Zapisovateľ: Andrea Behanová

Prednosta obce: Mgr. Zuzana Dianová

Overovatelia:
__________________________
Mgr. Júlia Palčeková

________________________
Mgr. Helena Popovičová

V Košeci, 25. 06. 2013
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