ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo
dňa 29. júna 2010 v zasadačke Obecného úradu v Košeci
Prítomní
p. Radomír Brtáň, starosta

p. Magdaléna Belková, poslankyňa

Mgr. Miroslava Švehlová, poslankyňa

Ing. Janka Kantoríková, poslankyňa

p. Ladislav Brtáň, poslanec

Miroslava Štepanovičová, poslankyňa

Ing. Ivan Janke, poslanec

Anna Mikulová, poslankyňa

Ing. Jaroslav Pápy, poslanec

Ing. Jaroslav Gábel, hlavný kontrolór

Neprítomní
Ing. Zuzana Jurčáková, poslankyňa

Hostia
Viktor Mikuška
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
8 poslancov a preto uznal dnešné zasadnutie OZ za uznášaniaschopné.
Z neúčasti sa ospravedlnila Ing. Zuzana Jurčáková.
2/ Schválenie programu rokovania
Starosta sa spýtal poslancov, či sú z ich stany pripomienky k programu, ktorý bol uvedený na
pozvánke.
Za: 8
3/ Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Starosta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie, ktorá prednesie návrh na uznesenie
z dnešného zasadnutia:
Mgr. Miroslava Švehlová – predseda
Ing. Jaroslav Pápy – člen
Magdaléna Belková – člen
Za: 8

Za overovateľov zápisnice boli určení :
1/ Anna Mikulová
2/ Ladislav Brtáň
Písaním zápisnice bola poverená :
Andrea Behanová
Uznesenie č. 28/2010
OZ v o l í:
Návrhovú komisiu v zložení:
Mgr. Miroslava Švehlová – predseda
Ing. Jaroslav Pápy – člen
Magdaléna Belková – člen
Uznesenie č. 29/2010
OZ k o n š t a t u j e, že :
Zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu uvedeného na pozvánkach na zasadnutie.
4/ Kontrola plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení zodpovednými
pracovníkmi
Uznesenie č. 18/2010
Pridelenie a vyplatenie jednorazovej odmeny starostovi obce za obdobie 2007 – 2010, za
prácu nad rámec jeho zákonných povinností v oblasti získavania cudzích zdrojov v prospech
rozpočtu obce, hlavne zdroje získané na zavedenie zberu biologicky rozložiteľného odpadu,
na rekonštrukciu areálu Základnej školy v Košeci, modernizáciu verejného osvetlenia
v Košeci, dotácie za rok 2009 a 2010 na rozvoj športu v obci z Úradu vlády SR a iných.
Odmena mu prináleží v úhrnnej výške 3.500,- € (brutto). V odmene je zahrnutá aj časť za
vzorné reprezentovanie obce navonok, hlavne získanými oceneniami v oblasti odpadového
hospodárstva /Zlatý mravec 2009/, európske podnikateľské ocenenie /víťaz národného kola/
za projekt Letnej obecnej jazykovej školy /postup do európskeho semifinále/, ale i ďalšie.
Odmena bude vyplatená v najbližšom výplatnom termíne.
Starosta: Výplatný termín od posledného OZ nebol a na základe aktuálnej finančnej situácie
obce sa rozhodol výkon uznesenia odložiť. V rôznom dá návrh na úpravu termínu plnenia
tohto uznesenia.
Uznesenie č. 19/2010
OZ schvaľuje odpredaj obecného pozemku v katastrálnom území obce Košeca parc. č. KNE
469 identifikovaného geometrickým plánom zo dňa 14.5.2010 vyhotoveného geodetom Bc.
Milanom Masarykom. V zmysle uvedeného geometrického plánu sa neknihovaná parcela č.
KNE 469 rozdeľuje na viacero parciel stavu C pričom obecnými sú v novom stave parcely č.
KNC 438/13 o výmere 106 m2 a KNC 438/126 o výmere 20 m2. Predmetné pozemky budú
odpredané za cenu 10,- €/m2. Priamy odpredaj sa realizuje na základe žiadosti od fy
Sklomat, s. r. o. IČO 31634559 v prospech žiadateľa.
Zmluva o odpredaji sa pripravuje k podpisu.

Uznesenie č. 20/2010
OZ schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb obce Košeca.
Uznesenie č. 21/2010
OZ schvaľuje rokovací poriadok komisií pri OZ v Košeci. Tento je prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 22/2010
OZ schvaľuje rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Košeca. Tento je prílohou
zápisnice.
Uznesenie č. 23/2010
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPŽP-PO4-10-1 za účelom realizácie projektu
s názvom „Zberný dvor obce Košeca““
a) výšku celkových výdavkov na projekt: 509.931, 31 EUR
b) výšku celkových oprávnených výdavkov na projekt: 509.931,31 EUR
c) výšku spolufinancovania projektu žiadateľom z celkových
oprávnených výdavkov: 25 496, 57 EUR (768.109,67 Sk)
d) spôsob financovania projektu: vlastné zdroje
Uznesenie č. 24/2010
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu
„Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Košeca“ , ktorý je
realizovaný obcou Košeca
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP
Oba projekty boli včas podané.
Uznesenie č. 25/2010
OZ schvaľuje výšku vstupného na kúpalisko vo výške rovnakej ako v minulom roku:
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 €
Uznesenie č. 26/2010
OZ schvaľuje finančnú pomoc obci Nižná Myšľa vo výške 1.000,- €.
Finančná pomoc bude poskytnutá na základe vývoja financovania obcí. Uznesenie nie je
termínované.
Uznesenie č. 27/2010
OZ schvaľuje doplnenie uznesenia č. 116/2007 o vetu: Toto uznesenie sa nevzťahuje na
zamestnancov prijatých podľa § 50 i) zákona č. 5/2004 Z.z.

5/ Názory občanov
Starosta dal slovo hosťovi. P. Mikuška sa vyjadril, že svoj návrh na rokovanie predloží v bode
rôzne.

6/ Správa hlavného kontrolóra v súlade s §18f zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
v znení neskorších predpisov
Správu poslancom predniesol hlavný kontrolór obce Ing. Jaroslav Gábel. Správa je prílohou
zápisnice.
Uznesenie č. 30/2010
OZ b e r i e n a v e d o m i e
správu hlavného kontrolóra.
7/ Hlavné body rokovania určené Plánom práce OZ a predchádzajúcimi uzneseniami OZ,
1) Schvaľovanie záverečného účtu obce za rok 2009
Starosta: Záverečný účet obce bol vyvesený na úradnej tabuli obce po dobu 15 dní. Písomné
pripomienky k dnešnému dňu doručené neboli. I tak starosta otvoril diskusiu k záverečnému
účtu obce.
Ing. Kantoríková predniesla poslancom návrh uznesenia na schválenie záverečného účtu
obce za rok 2009 s výhradami:
- Voči zaplateniu finančných prostriedkov za realizáciu plynovej prípojky na
Zliechovskej ceste vo výške 29.342,56 €. Investíciu realizovala firma FG-Investing, s. r.
o. Považská Bystrica, predmetná FA bola uhradená 5.1.2010 bez vedomia OZ a bez jej
odsúhlasenia
- Doplniť hospodárenie RO a PO obe v zmysle rozpočtu
- Predložiť inventúru majetku obce.
Podľa zákona ak je schvaľovaný záverečný účet obce s výhradami je potrebné prijať
opatrenia. Tieto boli prijaté uzneseniami už v minulosti, ktoré prečítala.
Ing. Ivan Janke – poslanci keď schvaľujú záverečný účet obce nie je to len záverečný účet
obecného úradu ale aj ostatných rozpočtových organizácií.
Ďalšou vecou je nedokončenie inventúr.
Starosta – za inventúru majetku sú zodpovedné inventarizačné komisie a hlavná
inventarizačná komisia.
Ing. Pápy berie zodpovednosť na svoje plecia. Bol na úrade už dávnejšie, pýtal si inventúrny
súpis, no nebol mu odovzdaný. Potom na to pozabudol.
Poslanci si myslia, že zamestnanci by mali ich mali urgovať a dať im potrebné podklady.
Ing. Pápy – zajtra má dovolenku o 8.00 ráno príde.
p. Brtáň – má na starosti invetarizáciu obecného úradu. Podklady mu tiež neboli poskytnuté.
Starosta – ak aj nie sú inventúrne zostavy pripravené na 100% je možné tam dopísať
prebytočný materiál, ktorý sa potom zaradí do majetku.
Hlavná inventarizačná komisia na základe výstupov inventarizačných komisií uzavrie
inventúru.
Starosta sa spýtal, či má niekto ešte pripomienky k záverečnému účtu. Ak nie spýtal, sa prečo
nebol návrh uznesenia doručený v riadnom termíne k príprave na zastupiteľstvo, aby mohol
byť zapracovaný do prípravy zastupiteľstva podľa Rokovacieho poriadku obecného
zastupiteľstva, ktorý poslanci schvaľovali na predchádzajúcom zastupiteľstve.
Ing. Kantoríková návrh nepredložila v požadovanom čase z dôvodu pracovnej vyťaženosti.
Nakoľko uznesenie bolo pripravené na schvaľovanie bez výhrad, keďže neboli doručené na
OcÚ podklady pripomienkovania, dal najskôr hlasovať o schválenie záverečného účtu bez
výhrad:

Uznesenie č. 31/2010
OZ s c h v a ľ u j e
záverečný účet a hospodárenie obce bez výhrad.
Za: 0
Zdržal sa: 0
Proti: 8
Starosta požiadal o vyjadrenie k prvej výhrade k záverečnému účtu.
Ing. Kantoríková – poslanci neboli o tejto investícii informovaní. Myslí si, že o takýchto
investíciách by mali byť poslanci informovaní vopred a nie až po realizácii.
Ing. Janke – o tomto sa už diskutovalo, vysvetlenie podané nebolo.
Starosta – už vysvetľoval, že daná investícia vychádzala z plánu hlavných úloh. Daná IBV zóna
aj rozšírenie plynovodu bolo pripravené už pred tým ako tam on kúpil pozemok a plánoval
stavať. Volebné obdobie začína pre niektorých poslancov až v roku 2010. Veď to bola
investícia v roku 2008, spýtal sa prečo to nezaradili aktuálne do bodov rokovania OZ?
Ing. Janke – slová o tom, že poslanci celé volebné obdobie nič nerobilo ho urážajú, Ing.
Kantoríkovú rovnako.
Starosta – každý si môže prečítať správu audítora k hospodáreniu s majetkom obce
a účtovnej závierke. Ak poslancom chýba vyjadrenie hlavného kontrolóra, to nie je jeho
problém. Hlavný kontrolór má svoje povinnosti.
Ing. Gábel – správu k záverečnému účtu robí každý rok, tak to bude i tento rok.
Starosta – nie je si vedomý žiadnych skutočností brániacich schváleniu záverečného účtu bez
výhrad.
Ing. Janke – spýtal sa, kto všetko je k dnešnému dňu pripojených na uvedené rozšírenie.
Starosta – tri rodinné domy a plánuje sa pripojiť jedna veľká hala, ktorú investor zakúpil aj
preto, lebo je tam možnosť na pripojenie sa na plyn.
Ing. Kantoríková – spýtala sa, či sa rozšírenie siete plynovodu v takom rozsahu robilo pre
konkrétne firmy.
Starosta – áno aj, firmy Boka a PTX SAWS používali propán-butánové zásobníky a plánovali sa
napojiť na rozšírenú sieť plynovodu. Konal s čistým svedomím, pretože mal prísľub na
refundáciu od SPP, žiaľ prišla do toho plynová i finančná kríza a iná možnosť ako prenajať
plynovod nebola. Keby vedel ako to dopadne, tak by obec túto investíciu nerealizovala.
K zneniu uznesenia nemajú poslanci žiadnu oporu. Okrem toho, rozšírenie plynovodu
nerealizovala firma FG investing, s. r. o. Považská Bystrica ako je uvedené v návrhu uznesenia
a faktúra bola hradená ešte v roku 2009 a nie 2010.
Ing. Kantoríková – podklady má od pracovníčky obecného úradu. Zavolá jej, nech sa na to
pozrie. Pracovníčka príde, starosta dal prestávku.
Ing. Kantoríková – p. Eckertová je ešte tu, keby sme niečo potrebovali. Realizátorom stavby
bola firma DK TRADE, s. r. o. Považská Bystrica.
Ing. Janke - predmetná faktúra je ešte z roku 2008 a nesúvisí so záverečným účtom roku
2009. Navrhuje schváliť záverečný účet bez prvej výhrady a opraviť účtovne rok 2008.

Uznesenie č. 32/2010
OZ s c h v a ľ u j e
záverečný účet obce za rok 2009 a celoročné hospodárenie mimo programového rozpočtu
s výhradami:

- doplniť hospodárenie RO a PO obce v zmysle rozpočtu
- doplniť inventúru majetku obce
Za: 7
Zdržal sa: 1 (Ing. Kantoríková)
Proti: 0
8/ Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov
Starosta dal priestor poslancom. Žiadne ďalšie návrhy predložené neboli.
9/ Rôzne – dôležité údaje a informácie starostu a účastníkov rokovania
Starosta informoval o postupe prác na rozšírenie vodovodu v Nozdroviciach na ulici Za
parkom. Spolupráca s PVS. Veľmi svojou aktivitou pomáha p. Miroslav Suchár, šachtu sme
zakúpili prefabrikovanú.
Ing. Janke – na pôvodnú prípojku pri p. Koňuchovi bolo veľa pripojení. Je dobre, že sa
vybuduje nová šachta.
Hotové je i rozšírenie plynovodu na ulici Nad brehom. Čakáme na kontrolu z technickej
inšpekcie a SPP.
Rovnako je hotová i rekonštrukcia cesty Dolný majer. Ľudia sú veľmi spokojní a ďakujú
všetkým poslancom, ktorí túto investíciu odsúhlasili.
Kúpalisko bude otvorené od zajtra. Bufet obec možno prevádzkovať nebude. Je ponúknutý
na prenájom, mal by byť otvorený v priebehu pár dní.
Minulý týždeň sa nám konečne podarilo pozametať ulice, na ktorých bol stále štrk po zimnej
údržbe.
p. Belková – ľudia ďakujú za vodu na cintoríne. Sú veľmi spokojní.
Starosta poďakoval aj p. Hudákovi, ktorý bol pri realizácii studne veľmi nápomocný.
Ing. Janke – po dažďoch sa prepadli niektoré hroby, napr. aj hrob jeho mamy.
Stretnutie 3 generácií sa uskutoční 10. 7. 2010 o 15. hodine na športovom areáli. Bude tu
zaujímavý program. P. Vetríková všetkých pozýva.
p. Belková zároveň pozvala všetkých na Anna bál, ktorý bude 24. júla 2010 rovnako na
športovom areáli.
Hodové slávnosti budú v dňoch 14. a 15. augusta. V sobotu bude hodová zábava a na druhý
deň klasické slávnosti s nafukovadlom pre deti a spevákmi z Repete, ktorí sú zhodou
okolností aj na budúci víkend na hodoch v Košeckom Podhradí.
Starosta – informoval o problémoch v sociálnej oblasti. Bola za ním p. Hrbáčková, ktorá
susedí s rodinou Dlhou. Ich tri deti sú týrané a bité. Treba to riešiť cez kurátora.
P. Štepanovičová – kurátora pozná a v rodine už na návšteve s komisiou boli. Bude situáciu
riešiť s kurátorom.
Ďalší problém má nahlásený medzi p. Pistovičovou a jej matkou p. Baranovou. Vraj sa voči
svojej matke správa nevhodne. Požiadal sociálnu komisiu o prešetrenie tohto prípadu.
Ďalší problém je s výstavbou stajne pre koňa a žumpou jej prislúchajúcej, ktorá nie je
zaizolovaná na ulici Dolný Majer. Ak to tak bude, tak budú ohrozené zdroje pitnej vody v jej
okolí.
p. Ladislav Brtáň – informáciu dostal, bol sa tam pozrieť. Podľa neho tam stavajú novú

žumpu a tak by vec mala patriť pod stavebné konanie. Zajtra majú zasadnutie komisie, budú
to tiež riešiť.
V Osvetovej besede v Nozdroviciach je pravdepodobne voľný priestor, ktorý využívala
hudobná skupina na nácvik. Starosta uvažuje s využitím tohto priestoru a šatňu pre stolnotenistov a aerobik.
Ing. Janke – má pripomienku ku dňu konania zastupiteľstiev. Jemu to z pracovných dôvodov
vyhovuje len v zaužívaný štvrtok o 18.00 hod.
Starosta ho ubezpečil, že zastupiteľstvá budú bývať vo štvrtok. Zmeny pri posledných dvoch
si vyžiadali neplánované situácie.
Minule sa spomínalo plánované osadenie tabúľ Zákaz sypať smeti. Požiadal o urgentné
osadenie týchto tabúľ v Nozdroviciach, kde pravidelne vzniká čierna skládka. Navrhuje osadiť
tam i tabuľu zákaz vjazdu s povolením vjazdu len vlastníkom pozemkov.
Starosta – napadlo ho na uvedenom mieste vybudovať in-line park pre kolieskové korčule,
kolobežky a bicykle pre deti a mládež.
Ing. Janke – je to dobrý nápad, zabránilo by sa tým aj ničeniu cesty a pozemkov
družstevníkmi.
p. Brtáň informoval, že komisia vyzvala všetkých miestnych podnikateľov na zodpovednosť
za použité batérie. Zodpovednosť je podľa zákona na predajcoch. Všetci spolupracovali a na
predajných miestach majú umiestnené zberné nádoby. Týmto im chce poďakovať za
spoluprácu.
Zajtra bude na zasadnutí komisie riešený problém p. Jarabákovej s p. Jánošíkovou, ide
o dlhotrvajúci spor a poprosil starostu o účasť na tomto stretnutí. V prípade, že sa nepodarí
dosiahnuť ich zmierenie, bude im odporučené obrátiť sa na občiansko právne konanie.
Dňa 16. 7. sa v kultúrnom dome uskutoční prednáška o kompostivaní, ktorú opäť povedie p.
Branislav Moňok. Pozýva všetkých poslancov a žiada ich o oslovenie čo najširšieho okruhu
ľudí.
p. Štepanovičová si myslí, že občania záujem mať budú, pretože môžu získať zľavu, ktorá
v minulosti nebola.
Zoznam ľudí, ktorí kompostujú má starosta pre komisiu životného prostredia pripravený.
Starosta to s p. Brtáňom preberie osobne. Termín prednášky bol presunutý kvôli
pripravovanému vydaniu obecných novín, kde bude vložený leták o nespaľovaní odpadu a na
to bude nadväzovať uvedená prednáška.
Ing. Kantoríková – aktuálne zostatky na účtoch poslanci dostali. Podielové dane boli nízke,
v médiách je informácia, že v najbližšom mesiaci by to malo byť výrazne lepšie. Obce i mestá
na Slovensku pracujú v krízovom režime. Starosta to spomenul na začiatku – k uzneseniu
o vyplatení odmeny navrhuje zmeniť termín. Realizácia závisí od vývoja finančnej situácie.
Starosta pozastavil aj vyplatenie dovolenkových odmien zamestnancom obce. Obce a mestá
šetria rôzne.
Starosta – suma ktorú sme dostali je o niečo viac ako desatina bežných príjmov. Nám
pomohla napr. aj ZUŠ, na ktorú dostávame dotáciu. Našťastie má obec rezervu, ktorá nám
v tejto situácii veľmi pomohla. Obec šetri aj na základe modernizácie vykurovania na
obecnom úrade a v budove školy, atď. Výrazne šetríme i na vývoze komunálneho odpadu.

Uznesenie č. 33/2010
OZ s c h v a ľ u j e
zmenu výplatného termínu uznesenia č. 18/2010 zo dňa 14. 6. 2010 z najbližšieho
výplatného termínu na termín vyplatenia najneskôr do 30. 9. 2010.
Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Ing. Kantoríková – faktúry sme prechádzali na minulom OZ, odvtedy sú hradené len bežné
veci.
Ing. Kantoríková trvá na tom, bez ohľadu na termín zaúčtovania, že faktúra na rozšírenie
plynovodu bola uhradená bez toho aby o tom obecné zastupiteľstvo vedelo.
10/ Interpelácia poslancov – diskusia
p. Mikuška – pozdravil poslancov a predniesol poslancom svoj návrh na prerokovanie
zastupiteľstva. Týka sa jeho urgencie o preplatenie nákladov s jeho prácou na príprave
výstavby nájomnej bytovky. Obecné zastupiteľstvo mu odpovedalo listom v zmysle prijatého
uznesenia.
Upozornil na uznesenie zastupiteľstva, ktorým bol splnomocnený starostom obce na
jednanie s ministerstvom výstavby. Je potrebné si naštudovať zápisnice a podľa toho
rozhodnúť.
Od roku 2004 riešil prípravu a všetko potrebné z celého obecného zastupiteľstva len on sám
a nikto iný. Bola to tvrdá a náročná práca. Predložil starostovi prednesené dokumenty.
Starosta poďakoval za predložené dokumenty, hneď ráno ich zaevidujeme na podateľni do
došlej pošty.
Starosta konštatoval, že poverenie starostom na jeho zastupovanie bola ich vec, na cesty do
Bratislavy mohol používať auto, ktoré v tom čase využívala spoločnosť Fanta, nemusel
používať auto súkromné. V tom čase vykonával funkciu zástupcu starostu a za to mal
stanovenú odmenu. Nikde v predložených dokumentoch nie je spomínaná žiadna sľúbená
odmena za vykonanú prácu.
p. Mikuška – nie je pravda, že vykonával funkciu zástupcu obce a bral za to odmenu, on bral
iba to čo poslanci.
Ing. Janke – myslí si, že je možné ak existuje poverenie starostu zástupcovi starostu, ktorý je
poslancom, tak poslanec má právo na refundáciu nákladov, ktoré mu pri výkone jeho
funkcie vznikli ak ich vie relevantne preukázať.
Starosta – relevantné podklady predložené nie sú. K cestám do Bratislavy nie sú cestovné
príkazy. A ak by aj boli, mal si ich pán Mikuška uplatniť podľa zákona do niekoľkých dní od
vykázaných služobných ciest.
Ing. Janke – nebavíme sa o čase strávenom štúdiom, ale ak bol ako poslanec poverený na
cestu mal by si vystaviť cestovný príkaz, ktorý by mu mal byť preplatený.
Ing. Kantoríková – poverenie je, máme sa od čoho odraziť. Ak aj neberieme do úvahy
cestovné príkazy, mali by sme mať rovnaký meter pri práci nad rámec stanovených
povinností. Nepáči sa jej reakcia na úpravu výšky dotácie, rovnako neboli pri investíciách
získaných starostom spomenuté náklady na projektové dokumentácie a spoluúčasť.
Reagovala tak na slová starostu, že dotácia na výstavbu bytovky bola len vo výške cca 5
miliónov Sk, obec si na zvyšok /cca 11 miliónov Sk/ brala úver, ktorý bude splácať ešte

niekoľko rokov.
Pán Mikuška sa spýtal starostu za čo je mu vlastne pridelená už spomínaná odmena za
získané dotácie? Veď on tiež chce byť len odmenený za svoju prácu.
Starosta povedal, že nie je možné porovnávať získané dotácie z EÚ s dotáciou na výstavbu
nájomných bytov. Do obce prišlo z fondov EÚ a iných dotácií za uplynulé tri roky takmer 30
miliónov Sk, tak je to neporovnateľné s dotáciou zo štátneho fondu rozvoja a bývania.
Pán Mikuška porovnal sumu za projektové dokumentácie na bytovku, ktoré boli cca vo výške
600 tis. Sk so sumou na projektové dokumentácie rekonštrukciu ZŠ, ktorá vyšla na 2,4 mil.
Sk.
Starosta vysvetlil p. Mikuškovi, že projektové dokumentácie na ZŠ boli aj na budovu MŠ stáli
spolu 2,4 mil. Sk a boli vysúťažené riadnym verejným obstarávaním. Projektové
dokumentácie, ktoré boli na rekonštrukciu vypracované v minulosti sa na túto výzvu použiť
nedali. Nedali sa ani prepracovať, nakoľko ich autor nemal v elektronickej podobe. Preto
bolo potrebné urobiť dokumentáciu novú.
p. Mikuška: bytovka už bola hotová a starosta len zlízal med. Rovnako, ako keď sa chválil, že
skolaudoval vodovod a vodojemy.
Starosta odpovedal, že kolaudácia vodojemov a vodovodu v dĺžke cca 6 km nebola vôbec
ľahká záležitosť a spýtal sa, prečo teda pán Mikuška za 10 rokov nevedel túto „ľahkú“
kolaudáciu zrealizovať? Najväčšie problémy vznikali pri finišovaní stavebných prác v roku
2007, na ktoré starosta zostal sám. Napr. s kolaudáciou vodovodu súviselo aj napojenie sa na
rozvod vodovodu do nájomnej bytovky. Bez kolaudácie vodovodu by bytovka nemohla byť
spustená a to už vybavoval starosta.

11/ Ukončenie zasadnutia
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Radomír Brtáň, ktorý poďakoval
prítomným za účasť.

Starosta obce: Radomír Brtáň

Zapisovateľka: Andrea Behanová

Overovatelia:

___________________________
Anna Mikulová

V Košeci, 6. 7. 2010

_________________________
Ladislav Brtáň

