ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo
dňa 21. júna 2007 v zasadačke OcÚ v Košeci

Prítomní:
p. Radomír Brtáň, starosta
p. Ladislav Brtáň, poslaneac
Mgr. Miroslava Švehlová, poslankyňa
p. Anna Mikulová, poslankyňa

p. Magdaléna Belková, poslankyňa
p. Miroslava Štepanovičová, poslankyňa
Ing. Ivan Janke, poslanec

Ospravedlnení
p. Róbert Jakuš, poslanec
Ing. Zuzana Jurčáková, poslankyňa
Ing. Janka Kantoríková, poslankyňa

Hostia
p. Jozef Bartoš

p. Vlasta Jankeová

JEDNANIE

1/ Otvorenie
Otvorenie dnešného riadneho zasadnutia OZ vykonal starosta obce p. Brtáň. Konštatoval, že
je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, a preto uznal dnešné zasadnutie OZ za
uznášaniaschopné. Z neúčasti na dnešnom zasadnutí OZ sa ospravedlnili: p. Róbert Jakuš,
Ing. Zuzana Jurčáková a Ing. Janka Kantoríková .Zároveň privítal hostí, ktorí sa dnešného
zasadnutia OZ zúčastnili.
Starosta sa spýtal poslancov, či sú z ich strany pripomienky k programu, ktorý bol uvedený na
pozvánke.
K programu dnešného zasadnutia OZ poslanci nemali žiadne pripomienky.
Za overovateľov zápisnice určíl: Mgr. Miroslavu Švehlovú a p. Miroslavu Štepanovičovú.
Písaním zápisnice poveril sl. Helenu Pavlíkovú.
Do návrhovej komisie starosta navrhol schváliť:
Magadaléna Belková
predseda
Anna Mikulová
člen
Ladislav Brtáň
člen
Poslanci návrhovú komisiu jednohlasne schválili.

2/ Kontrola uznesenia
Bod C – uznesenie č. 55
Výsladky inventarizačnej komisie budú predložené čo najskôr.
Uznesenie č. 56 – splnené. Zásady prenajímania priestorov v ŠA boli vypracované.
Uznesenie č. 57 – návrh bude predložený na zasadnutí OZ v auguste 2007.
Uznesenie č. 58 – splnené. VZN o určení výšky nájomného za užívanie obecného pozemku
bolo vypracované.
Bod D – uznesenie č. 59
Starosta bude jednať s Ing. Čepelom – predsedom urbárského pozemkového spoločnestva
ohľadom novej zmluvy.
3/ Interpelácia
Do interpelácie sa neprihlásil nikto.
4/ Správa o činnosti komisie na ochranu verejného poriadku
Správu predniesla predsedkyňa komisie p. Anna Mikulová. K prednesenej správe neboli zo
strany poslancov vznesené žiadne pripomienky. Správa je priložená písomne.
5/ Správa o činnosti komisie pre kultúru a občianske záležitosti
Správu predniesla predsedkyňa komisie p. Belková. K predesenej správe neboli zo strany
poslancov vznesené žiadne pripomienky. Správa je priložená písomne.
6/ Správa o činnosti komisie životného prostredia
Správu predniesol predseda komisie p. Ladislav Brtáň. K prednesenej správe neboli zo strany
poslancov vznesené žiadne pripomienky. Správa je priložená písomne.
7/ Informácia o platení dane z nehnuteľnosti a PDO
Starosta informoval poslancov o platení dane z nehnuteľnosti a PDO. Poplatky za daň
z nehnuteností sú splnené na 40% a za PDO na 86,8%.
8/ Rôzne
Starosta – nakoľko Ing. Fúsek sa vzdal poslaneckého mandátu a bol zvolený za člena hlavnej
inventarizačnej komisie je potrebné, aby poslanci schválili nového. Navrhol ,aby bola zvolená
p. Anna Mikulová. Za hlasovali všetci poslanci.
Starosta: aby obec môhla získať finančné prostriedky , treba určiť smerovanie obce. Za týmto
účelom je potrebné vypracovať Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Za
vypracovanie tohto plánu hlasovali všetci poslanci. Vyberie sa dodávateľ na základe ponúk na
vypracovanie PHSR. Maximálna výška odmeny v zmluve o dielo je 40.000,- Sk.
Starosta – nakoľko naša obec má veľmi dobrú polohu a doposiaľ nie je členom žiadneho
mikroregiónu navrhol poslancom schváliť vstup obce Košeca do mikroregiónu MaguraStrážov so sídlom v Temeši. V tomto mikroregióne je v súčasnej dobe 22 obcí.
Za vstup obce do mikroregiónu hlasovali všetci poslanci.
Starosta- Pohostinstvo Milan Sedláček, Košeca č. 671 si podali žiadosť o zmenu otváracích
hodín v pohostinstve a v cukrárni. Za zmenu otváracích hodín v týchto prevádzkách hlasovali
všetic poslanci .

Starosta – predniesol poslancom Zásady prenajímania priestorov na ŠA. Poslanci so zásadami
súhlasili a jednohlasne ich schválili.
Starosta – finančná komisia vypracovala dodatok č. 2 k VZN obce č. 1/2005 týkajúci sa
prenájmu obecných pozemkov pod garáže. Poslanci dodatok jednohlasne schválili.
Starosta – informoval poslancov o možnosti podania projektu Šanca pre Váš región konto
Orange.
Evanjelický farský úrad košeca požiadal o navýšenie príspevku na opravu evanjelického
kostola o 3.250,- Sk. Finančná komisia nedoporučila toto navýšenie. Poslanci potvrdili
poskytutie príspevku v pôvodnej výške t.j. 50.000,- Sk.
Starosta- nakoľko bude potrebné vypracovávať projekty na zabezpečenie finančných
prostriedkov z fondov EÚ ako i rozvíjať spoluprácu s ďalšími organizáciami navrhol
poslancom schváliť prijatie pracovníka s čistou mzdou 15.000,- Sk/mesačne. Poslanci prijatie
pracovníka jednohlasne schválili.
Pani Mikulová – oboznámila poslancov so záverečným účtom obce za rok 2006. Poslanci
záverečný účet jednohlasne schválili.
Starosta – v tomto roku bude kúpalisko prevádzkovať obec. Z tohto dôvodu je nutné prijať
uznesenie na rozšírenie činnosti Obecného úradu o predmety podnikania: prevádzkovanie
kúpaliska, predaj nápojov na priamu konzumáciu, predaj na priamu konzumáciu tepelne
rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál,
maloobchod v rozsahu voľných živností.
9/ Diskusia
Predseda komisie ŽP p. Ladislav Brtáň oboznámil poslancov s ponukami fy Bystron z ČR,
ktorá ponúka drtiče drevnej hmoty.
Poslanci – ako je to s reklamáciou rekonštrukcie kotlov na pevné palivo v ŹŠ.
Starosta- reklamácia bola podaná a všetky materiály týkajúce sa rekonštrukcie kotlov má
právník.
Pani Štepanovičová- oboznámila poslancov so sťažnosťou na PD l. máj Košeca, ktorú podali
občania obce Košeca.
Starosta – invormoval poslancov o príprave monografie obce a požiadal ich o poskytnutie
informácii o občanoch našej obce, ktorí sa zaslúžili o rozvoj Košece.

10/ Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo:

A/ Berie na vedomie
1/ Správu o činnosti komisie na ochranu verejného poriadku
2/ Správu o činnosti komisie pre kultúru a občianske záležitosti
3/ Správu o činnosti komisie ŽP

4/ Informáciu o platení dane z nehnuteľnosti a PDO
5/ Informáciu starostu o podaní projektu Šanca pre váš región konto orange
6/ Sťažnosťí občanov na PD l. máj Košeca
B/ Schvaľuje
1/ Program zasadania obecného zastupiteľstva
2/ Návrhovú komisiu v zložení: pp. Belková, Brtáň L., Mikulová
3/ Zapisovateľku: sl. Helenu Pavlíkovú
4/ Overovateľov zápisnice: Mgr. Miroslavu Švehlovú a p. Miroslavu Štepanovičovú.
Uznesenie č. 60
Záverečný účet obce za rok 2006 bez výhrad.
Uznesenie č. 61
Pani Annu Mikulovú za členku hlavnej inventarizačnej komisie.
Uznesenie č. 62
Finančný príspevok vo výške 1.000,- Sk pre p. Máriu Mazáňovú, bytom Košeca č.s. 279.
Uznesenie č. 63
Zamietlo jednohlasne poskytnutie finančného príspevku p. Jozefíne Balážovej, bytom Košeca
č.s. 637 na zhotovenie žumpy.
Uznesenie č. 64
Vypracovanie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce spoločnosťou, ktorá bude
vybratá z ponúk v maximálnej výške 40.000,- Sk za projekt.
Uznesenie č. 65
Vstup našej obce do mikroregiónu Združenie Magura-Strážov.
Uznesenie č. 66
Zmenu otváracích hodín Pohostinstva a Cukrárne v našej obci.
Uznesenie č. 67
Zásady prenajímania priestorov ŠA
Uznesenie č. 68
Dodatok č.2 k VZN obce č. 1/2005 o prenájme obecných pozemkov pod prenosné garáže.
Uznesenie č. 69
Potvrdzuje finančný príspevok pre evanjelickú cirkev v pôvodnej výške t.j.
50.000,- Sk.
Uznesenie č. 70
Jedno pracovné miesto s mesačnou odmenou 15.000,- Sk/mesačne /čistého/.
Uznesenie č. 71
Odsúhlasenie rozšírenia činnosti OcÚ Košeca o predmety podnikania:
- prevádzkovanie kúpaliska
- predaj nápojov na priamu konzumáciu

-

predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov
a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
maloobchod v rozsahu voľných živností

––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mgr. Miroslava Švehlová
overovateľ

––––––––––––––––––––––––––––
Miroslava Štepanovičová
overovateľ

Radomír B r t á ň
starosta

