ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo
dňa 26. júna 2008 v osvetovej besede v Nozdroviciach
Prítomní
p. Radomír Brtáň, starosta

Ing. Zuzana Jurčáková, poslankyňa

p. Magdaléna Belková, poslankyňa

p. Ladislav Brtáň, poslanec

p. Anna Mikulová, poslankyňa

Ing. Ivan Janke, poslanec

Ing. Jaroslav Gábel, hlavný kontrolór

Mgr. Miroslava Švehlová, poslankyňa
Ospravedlnení

p. Miroslava Štepanovičová, poslankyňa

p. Róbert Jakuš, poslanec

Ing. Janka Kantoríková, poslankyňa
Hostia
Ing. Eva Jurenová – riaditeľka ZŠ s MŠ Košeca, Mgr. Alexandra Palčeková, p. Junášek
ROKOVANIE
1/ Otvorenie
Otvorenie dnešného riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vykonal starosta obce p.
Radomír Brtáň. Konštatoval, že z celkového počtu 9 poslancov je prítomných 6 a preto uznal
dnešné zasadnutie OZ za uznášaniaschopné a privítal hostí.
Zo zasadnutia sa ospravedlnili: Róbert Jakuš– ospravedlnený, Miroslava Štepanovičová –
ospravedlnená, Ing. Janka Kantoríková – ospravedlnená.
Starosta sa spýtal poslancov, či sú z ich stany pripomienky k programu, ktorý bol uvedený na
pozvánke.
K programu dnešného zasadnutia OZ poslanci nemali žiadne pripomienky.
Za overovateľov zápisnice určil: Ing. Zuzana Jurčákovú a Ladislava Brtáňa
Písaním zápisnice poveril sl. Andreu Behanovú.

Do návrhovej komisie starosta navrhol schváliť:
Ing. Ivan Janke – predseda
Magdaléna Belková – člen
Anna Mikulová – člen
Poslanci návrhovú komisiu jednohlasne schválili.

2/ Kontrola uznesení
Uznesenie č. 165
Zmluva na odpredaj pozemku pre SVS Inžiniering je pripravená, chýba v nej však zmienka
o nezasahovaní do asfaltového koberca miestnej komunikácie, takže ešte prebehnú jednania
smerujúce k náprave a úprave zmluvy.
Uznesenie č. 174
Zmluva na odpredaj pozemku - novovytvorená parcela č. KNC 671/4, z pôvodnej parcely č. KNE
342, o výmere 115 m2 je pripravená na podpis.
Uznesenie č. 177
Projekt cezhraničnej spolupráce s názvom: „Využitie biomasy a solárnej energie pre ekologizáciu
obcí bol úspešne podaný. Zmluva o partnerstve obcí bola podpísaná.
Uznesenie č. 178
Zmluva na prenájom kúpaliska bola podpísaná na tri roky.
3/ Interpelácia
Ladislav Brtáň – položil otázku o skládke za diaľnicou. Má informácie o tom, že vyvážanie odpadu
na túto skládku pokračuje. Starosta informoval OZ o vyčistení tejto skládky v rámci akcie
„Vyčistime si Slovensko“. S majiteľmi pozemkov bolo uskutočnené jednanie, na ktorom sa dohodli
o umiestnení rámp na prístupové komunikácie k pozemkom.
4/ Schválenie záverečného účtu obce za rok 2007
S výsledkom hospodárenia za rok 2007 boli poslanci oboznámení už pred pár mesiacmi, záverečný
účet za rok 2007 sa zostavuje a schvaľuje pre potreby naplnenia legislatívy.
Uznesenie č. 179
Schválenie záverečného účtu obce za rok 2007, ktorý je prílohou zápisnice.
Za: všetci
5/ Vyhodnotenie školského roka 2007/2008
Vyhodnotenie uplynulého školského roka predniesla poslancom riaditeľka Základnej školy
s materskou školou v Košeci – Ing. Eva Jurenová. Spolu so zástupkyňou ZŠ poslancom zároveň
odprezentovali projekt na rekonštrukciu a regeneráciu budov ZŠ a MŠ a o projektoch na
modernizáciu vzdelávania. Starosta poslancov informoval o ďalších podrobnostiach týkajúcich sa
podania projektov na rekonštrukciu a regeneráciu týchto budov. Poslanci správu vzali na vedomie
a je priložená k zápisnici.
6/ Správa o činnosti komisie pre školstvo, mládež a šport
Správu prednesie predsedkyňa komisie Ing. Zuzana Jurčáková na budúcom zasadnutí OZ.
7/ Informácia o platení dane z nehnuteľnosti a vývoz PDO
Správu pripravila p. Mária Kalamenová a poslancom ju predniesol starosta obce. Správa je
spracovaná ku dňu 24. 6. 2008. V písomnej forme je v prílohe tejto zápisnice. Poslanci správu vzali
na vedomie.

8/ Správa o činnosti komisie na ochranu verejného poriadku
Správu predniesla predsedkyňa komisie p. Anna Mikulová. Poslanci správu vzali na vedomie
a v písomnej forme je prílohou zápisnice.
Starosta informoval o dnešnom pristihnutí partie mladých chlapcov, ktorý kradli v areáli bývalej
tehelne a ukradnuté predmety chceli predať vo výkupni kovov. Ich konanie rieši polícia.
9/ Rôzne
Starosta: V súvislosti s úspechom s podaním projektu na Environmentálny fond, prostredníctvom
ktorého obec získa traktor, vlečku, štiepkovač a motorovú pílu, je potrebné zamyslieť sa nad tým,
kto bude mať tieto stroje a s nimi súvisiace práce na starosti.
Predniesol poslancom svoje tri možné návrhy na riešenie – nové pracovné miesto na OcÚ,
zriadenie samostatnej spoločnosti v správe obce alebo samostatnej prevádzky.
Dňa 9. júla 2008 máme rezervovaný termín na podpis zmluvy o poskytnutí dotácie na
Environmentálnom fonde. Verejné obstarávanie na dodávku strojov je ukončené. Obec plánuje
postupne rozširovať svoje služby nákupom ďalších prídavných zariadení.
Obecné zastupiteľstvo prejednalo a schválilo:
Uznesenie č. 180
Vyhlásenie výberového konania na obsadenie pracovného miesta „Správca technologického
parku“ s predpokladanou mzdou 16 – 22.000,- Sk v hrubom. Požiadavky na uchádzačov
a podmienky prijatia sú súčasťou príloh tejto zápisnice.
Za: všetci
Starosta: Aktuálne vyšla výzva na výstavbu zberných dvorov, ktorá bude uzatvorená 22. augusta
2008. Informoval OZ o ponuke na spracovanie projektovej dokumentácie za sumu 35.000,- Sk,
ktorá by v prípade neúspechu projektu bola vrátená.
Pošle OZ materiál e-mailom a približne o dva týždne zvolá mimoriadne OZ kvôli konečnému
termínu na predloženie projektu.
Starosta: Informoval OZ o jednaniach so záujemcom ohľadom vybudovania priemyselného parku
medzi Košecou a Ilavou. Jedná sa o pravú stranu od hlavnej cesty smerom na Ilavu. Vízia
spoločnosti je vytvoriť súvislé územie, ktoré by poskytovalo jednak priestory na podnikanie /ľahký
priemysel, logistika, .../ a tiež aj možnosti aktívneho i pasívneho oddychu. Samozrejmosťou je
plánované prepojenie Ilavy a Košece komunikáciou pre peších a cyklistov.
Ladislav Brtáň: Informoval OZ o zmene zákona o odpadoch, č. 223/2001, ktorá mení pravidlá zberu
akumulátorov a batérií.
Žiada obecný úrad, aby listom požiadal všetkých predávajúcich batérií v obci, aby postupovali
v súlade s týmto zákonom. Tzn. aby mali zariadené možnosti na zber použitých batérií, prípadne
aby zrušili predaj batérií.
Informoval OZ o povinnostiach obce v zmysle zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení a 442/2002
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Obec je povinná zabezpečiť podmienky na
vyprázdňovanie obsahu domových žúmp.
Poslanci odporučili starostovi osloviť dodávateľov s dopytom na nákup nového prídavného
zariadenia /stroja/ na vývoz fekálií.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo umiestnenie chovu hovädzieho dobytka v areáli družstva.
S umiestnením tohto chovu v centre obce obecné zastupiteľstvo zásadne nesúhlasí. Predstavitelia
firmy, ktorá má tento priestor v prenájme si do dnešného dňa nesplnila
OZ odporúča starostovi vypracovať výzvu OZ na odstránenie chovu hovädzieho dobytka v areáli

družstva na parc. č. 950, 948 a 955/1, ktoré je zdrojom zápachu a premnoženia potkanov. Termín
plnenia: 30. júl 2008. V prípade nedodržania termínu obec využije všetky zákonné prostriedky na
to, aby bola prevádzka zrušená.
Starosta informoval OZ o stave v nájomnej bytovke, kde sa mení jeden nájomník.
Územný plán obce
Starosta požiadal OZ, aby premýšľali nad úpravou územného plánu obce, pretože je najvyšší čas
prehodnotiť, prípadne schváliť doplnky ÚP, možno pripraviť úplne nový najaktuálnejší ÚP.
Ivan Janke – informoval OZ o stretnutí poslancov príslušných komisií, p. Galbavej a majiteľov
pozemkov v oblasti Rudé nad Zábrehy. Predniesol im priebežné výsledky tohto rokovania, ktoré
bude mať pokračovanie. Obe strany zvážia prednesené pripomienky a dohodnú sa na ďalšom
stretnutí.
Ivan Janke – dal návrh na úpravu otváracích hodín zberného dvora tak, aby bol občanom prístupný
aspoň jednu sobotu v mesiaci.
Požiadal o zváženie vytvorenia skupiny, ktorá by pri budovaní vodovodu pomohla ľuďom
s prípojkami až do domácností. Veľa ľudí by sa aj napojilo, ale nie je v ich silách zariadiť si prípojku
až do domu.
Starosta: Navrhol rozšírenie pracovnej skupiny na zavedenie eura o riaditeľku ZŠ a ekonómku ZŠ.
Poslanci tento návrh schválili.
Uznesenie č. 181
Schválenie rozšírenia pracovnej skupiny na zavedenie eura o riaditeľku ZŠ - Evu Jurenovú
a ekonómku ZŠ - Evu Doskočilovú.
Za: všetci
Mgr. Miroslava Švehlová – Na základe úspechu v projekte podanom na Environmentálny fond
a získanie dotácie vo výške 2,2 milióna a na základe ďalších jeho aktivít navrhla úpravu odmeny
/navýšenie o 5 %/ podľa § 5 článku (2) , kedy starostovi možno udeliť odmenu do výšky 50 %
minimálneho platu patriaceho podľa § 4 tohto zákona s prihliadnutím na náročnosť a kvalitu
výkonu verejnej funkcie. O výške tejto odmeny rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Uznesenie č. 182
Úprava odmeny starostovi obce z 35 % na výšku 40 % minimálneho platu patriaceho mu podľa § 4
zákona 253/1994 a jeho platných noviel.
Za: všetci
10/ Diskusia
p. Šimášek – Položil otázku ohľadom rozhlasu, ktorý nie je vôbec počuť.
Starosta – Informoval hosťa aj OZ o stave obecného rozhlasu, ktorého výkon je nedostatočný
a výkonom nestačí už ani ústredňa.
p. Šimášek – spýtal sa na preloženie zastávky v smere na Ilavu. Starosta informoval o zorganizovaní
ankety, ktorou bude podložená vôľa občanov Nozdrovíc o preloženie tejto zastávky a určené jej
nové miesto. Bude to jedinečný argument na riešenie tohto problému ďalej. Zároveň tu bude
doriešený prechod pre chodcov.

11/ Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo
A/ Schvaľuje
1/ Program zasadnutia obecného zastupiteľstva
2/ Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ivan Janke – predseda, Magdaléna Belková – člen, Anna
Mikulová – člen
3/ Zapisovateľku: sl. Andreu Behanovú
4/ Overovateľov zápisnice: Ing. Zuzanu Jurčákovú a Ladislava Brtáňa
5/ Uznesenia č. 179 - 182
B/ Berie na vedomie
1/ Kontrolu uznesení z minulých OZ
2/ Vyhodnotenie školského roka 2007/2008
3/ Informáciu o platení dane z nehnuteľnostia vývoz PDO
4/ Správu o činnosti komisie na ochranu verejného poriadku
C/ Odporúča
1/ Starostovi osloviť dodávateľov s dopytom na nákup nového prídavného zariadenia za traktor
/stroja/ na vývoz fekálií.
2/ Starostovi vypracovať výzvu OZ spoločnosti PD Košeca, a.s. na odstránenie chovu hovädzieho
dobytka v areáli družstva na parc. č. 950, 948 a 955/1, ktoré je zdrojom zápachu a premnoženia
potkanov. Termín plnenia: 30. júl 2008. V prípade nedodržania termínu obec využije všetky
zákonné prostriedky na to, aby bola prevádzka zrušená.
D/ Ukladá
11/ Záver

___________________________
Ing. Zuzana Jurčáková

_________________________
Ladislav Brtáň

Radomír Brtáň
starosta

