
 Z Á P I S N I C A 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 

dňa 25. júna 2009 v zasadačke na OcÚ 

 

Prítomní 

p. Radomír Brtáň, starosta   Ing. Janka Kantoríková, poslankyňa  

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

p. Anna Mikulová, poslankyňa  p. Ladislav Brtáň, poslanec   

Mgr. Miroslava Švehlová, poslankyňa Ing. Jaroslav Pápy, poslanec    

Ing. Jaroslav Gábel, hlavný kontrolór  

  

Neprítomní 

Ing. Zuzana Jurčáková    Miroslava Štepanovičová 

 

Hostia 

Silvia Makasová, Stanislav Vozatár, Jozef Bartoš, Eva Jurenová, Milan Belko, Miroslav Kondel 
 
 

R O K O V A N I E 

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 

6 poslancov a preto uznal dnešné zasadnutie OZ za uznášaniaschopné. 

Ospravedlnená z neúčasti je pani Miroslava Štepanovičová a Ing. Zuzana Jurčáková. Ing. 

Janka Kantoríková sa dostavila v priebehu zasadnutia. 

Starosta sa spýtal poslancov, či sú z ich stany pripomienky k programu, ktorý bol uvedený na 

pozvánke.  

Za overovateľov zápisnice určil: Mgr. Miroslava Švehlová, Magdaléna Belková 

Písaním zápisnice poveril seba. 

 

Do návrhovej komisie starosta navrhol schváliť: 

Anna Mikulová – predseda 

Ladislav Brtáň – člen 

Ing. Ivan Janke – člen 

Poslanci návrhovú komisiu jednohlasne schválili. 



2/ Kontrola uznesení 
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. 
V mesiaci jún boli podielové dane opäť krátené. Starosta zvolá stretnutie na stredu 8. júla. 
 
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. 
Žiadosť bola úspešne odovzdaná na MVaRR SR. Či sme boli opäť úspešní sa dozvieme o cca tri 
mesiace. 
 
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.  
 
Starosta požiadal o presun termínu na 15. 7. 2009, nakoľko kvôli vyťaženosti zamestnancov 
OcÚ sa nestihli zatiaľ odoslať potrebné vyžiadania právnickým osobám. 
 
Ostatné uznesenia boli splnené, prípadne sa priebežne plnia. 
 
 
 
 



3/ Interpelácia 
Do interpelácie sa neprihlásil nikto. 
 
4/ Informácie starostu obce o dianí v obci a práci OcÚ 
Starosta začal s informáciami o stretnutí s vlastníkmi pozemkov pri Barborke. Táto lokalita je 
určená územným plánom pre IBV výstavbu a treba zabezpečiť inžinierske siete /hlavne 
elektrickú energiu a dostupnosť miestnou komunikáciou/. Pre oboje je potrebné, aby 
pozemky boli majetkovo vysporiadané a pokiaľ možno vlastníkom bola obec. Majitelia 
parciel odporučili, aby sa na základe znaleckého posudku, ktorý dá zhotoviť obec pripravili 
zmluvy na odpredaj/odkúpenie pozemkov. Pracovný geometrický plán bol ukázaný všetkým 
vlastníkom a tí súhlasili s možnosťou odpredaja svojich podielov obci.  
Starosta informoval poslancov aj o stretnutí s vlastníkmi pozemkov na Rudnianskej ulici. Tu 
nie je možné cestu urobiť v dostatočnej šírke aspoň 6 metrov, preto treba s niekoľkými 
majiteľmi urobiť na základe geometrického plánu vysporiadanie vlastníctva.  
Tiež spomenul zmeny v sociálnej oblasti, kde nový zákon zatiaľ robí viac problémov ako 
osohu. Spomenul aj žiadosť o úpravy cesty v Nozdroviciach ulica Na vyhni, nakoľko pôvodná 
komunikácia sa prepadla o niekoľko centimetrov a robí starosti vlastníkom okolitých domov. 
Obec sa bude snažiť urobiť nápravu v tejto veci. 
Informoval poslancov o ukončení prác na rekonštrukcii ZŠ, podaní projektu na regeneráciu 
a rekonštrukciu MŠ v Košeci, tiež o prácach na rekonštrukcii verejného osvetlenia v obci 
a príprave projektovej dokumentácie na regeneráciu sídiel. 
Vyťaženosť pracovníkov OcÚ je obrovská kvôli vybavovaniu nových občianskych preukazov 
občanov a tiež kvôli spisovaniu zmlúv o budúcich zmluvách na kanalizáciu a vodovod. 
Požiadal o pomoc aj poslancov, ktorým rozdelil podľa ulíc na oslovenie domácnosti, ktoré 
zatiaľ zmluvy nepodpísali. Do 30.6.2009 by mali byť zazmluvnené dostatočné %, aby sa 
stavba v budúcnosti naozaj mohla realizovať. 
Poslanci požiadali o informáciu ohľadom výšky podielových daní za jednotlivé mesiace 
v tomto roku (1-6). 
 
5/ Vyhodnotenie školského roka 2008/2009 
Riaditeľka ZŠ s MŠ v Košeci vyhodnotila školský rok 2008/2009. Textová správa je prílohou 
zápisnice. Poslanci vzali vyhodnotenie na vedomie.  
 
6/ Správa o činnosti sociálnej komisie 
Odkladá sa na budúce zasadnutie z dôvodu neprítomnosti predsedkyne sociálnej komisie. 
 
7/ Správa o činnosti komisie na ochranu verejného poriadku 
Predsedkyňa komisie na ochranu verejného poriadku prečítala správu o činnosti, ktorá je 
v textovej forme súčasťou zápisnice. Poslanci vzali správu na vedomie. 
 
8/ Informácia o platení dane z nehnuteľností a vývoz PDO 
O aktuálnom stave platenia daní a ostatných poplatkov informovala poslancov Silvia 
Makasová, ktorá je za dané oddelenie zodpovedná. Poslanci vzali informáciu na vedomie. 
 
 
 
 



9/ Rôzne 
 
Uznesenie č. 32/2009 
Obecné zastupiteľstvo 
a) schvaľuje  
zriadenie Základnej umeleckej školy Košeca,  Školská ulica 243/1, 018 64  Košeca 
b) schvaľuje  
zriaďovaciu listinu Základnej umeleckej školy Košeca, Školská ulica 243/1, 018 64  Košeca 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Na zasadnutie sa dostavila Ing. Janka Kantoríková, čím sa zvýšil počet poslancov na 7. 
 
Na výzvu starostu obce, aby sa prihlásili záujemcovia o kopanie hrobov na miestnom 
cintoríne sa prihlásilo niekoľko ľudí. Prihlásil sa aj pán Kondel, ktorý túto služby vykonáva 
v Novej Dubnici a tiež v jej okolí. Starosta ho pozval na zasadnutie, aby priblížil poslancom 
jeho ponuku. 
Na základe jeho informácií následne schválili poslanci nasledovné uznesenia: 
 
Uznesenie č. 33/2009 
OZ schvaľuje podpísanie zmluvy o dielo s pánom Miroslavom Kondelom – MK m-Sk so sídlom 
v Dubnici nad Váhom, IČO: 41 459 717 v súvislosti s poskytovaním služieb pri príprave 
výkopov hrobových miest na miestnom cintoríne s platnosťou zmluvy od 1.7.2009 na 
skúšobnú dobu 6 mesiacov. Zmluvné podmienky sú súčasťou Zmluvy o dielo a o poskytovaní 
služieb pri prevádzkovaní pohrebiska, ktorá je neoddeliteľnou prílohou zápisnice zo 
zasadnutia OZ. 
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Po podpísaní zmluvy s pánom Kondelom sa v prípade záujmu pozostalých bude vykonávať 
služba prostredníctvom obecného úradu, kde je možné popri podpise nájomnej zmluvy na 
hrobové miesto vybaviť aj zabezpečenie a úhradu za realizáciu výkopu hrobového miesta za 
nasledovných podmienok: 
 
Uznesenie č. 34/2009 
OZ stanovuje cenu za výkop hrobového miesta na miestnom cintoríne nasledovne: 
Detský hrob:   100,- € 
Jednohrob do 180 cm: 133,- € 
Jednohrob prehĺbený od 180 cm do 250 cm:  166,- € 
Tieto ceny sa môžu navýšiť pri preukázateľnom sťažení výkopových prác, ktoré však musí 
potvrdiť písomným zápisom zamestnanec obecného úradu, prípadne starosta obce až 
do výšky maximálne 50 % k stanoveným cenám. 
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 



Kúpalisku začína sa nová sezóna a preto je potrebné určiť výšku vstupného. Zmluva 
o prenájme je platná a s vlastníkmi podpísaná ešte aj na budúci rok. Zmluvné dojednania 
zostávajú nezmenené oproti roku 2008. 
 
Uznesenie č. 35/2009 
OZ schvaľuje ceny vstupného na kúpalisko pri Slovzinku nasledovne: 
 
Dospelí a deti od 16 rokov: celý deň 1,40 €    po 16-tej hodine 0,70 € 
Deti do 15 rokov: celý deň 0,60 €   po 16-tej hodine 0,30 € 
 
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
P. Vozatár prišiel na zasadnutie ako hosť, ktorý má hneď niekoľko problémov a pripomienok. 
Prvý sa týkal stavby plotu medzi jeho pozemkom a pozemkom pána Nováka. Predseda 
stavebnej komisie mu v najbližších dňoch zašle stanovisko k tejto veci s tým, že pán Novák 
bude vyzvaný na dokončenie oplotenia bez zbytočného odkladu, nakoľko pre nedokončený 
plot sú ohrozená ochrana vlastníckych práv pána Vozatára.  
Ďalej pán Vozatár pripomienkoval problémy s využívaním verejných priestranstiev. Vadí mu, 
že komunikácie sú využívané na skladovanie napr. stavebných materiálov. 
Okrem toho mal pripomienky k vyvážaniu stavebného odpadu pána Nováka. 
Na všetky jeho otázky sa snažil odpovedať starosta obce a jednotlivé komisie sa budú 
zapodievať jeho pripomienkami. 
 
10/ Uznesenie 
 
Obecné zastupiteľstvo 
 
A/ Schvaľuje 
1/ Program zasadnutia obecného zastupiteľstva 
2/ Návrhovú komisiu v zložení Anna Mikulová – predseda, Ladislav Brtáň – člen, Ing. Ivan 
Janke – člen 
3/ Zapisovateľa: Radomíra Brtáňa 
4/ Overovateľov zápisnice: Mgr. Miroslava Švehlová, Magdaléna Belková 
5/ Uznesenia č. 32 až 35 
 
B/ Berie na vedomie 
1/ Informácie starostu obce o dianí v obci a práci OcÚ 
2/ Vyhodnotenie školského roka 2008/2009 
3/ Správa o činnosti komisie na ochranu verejného poriadku 
4/ Informácia o platení dane z nehnuteľností a vývoz PDO 
 
C/ Súhlasí 
 
D/ Odporúča 
 



E/ Ukladá 
 
11/ Záver 
 
 
 
         ___________________________                   _________________________ 

Mgr. Miroslava Švehlová       Magdaléna Belková 
 
 
 
 
   

V Košeci, 29. 6. 2009            Radomír Brtáň 
                               starosta  


