ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo
dňa 13. augusta 2009 v zasadačke na OcÚ
Prítomní
p. Radomír Brtáň, starosta

p. Magdaléna Belková, poslankyňa

p. Anna Mikulová, poslankyňa

p. Ladislav Brtáň, poslanec

Mgr. Miroslava Švehlová, poslankyňa

Ing. Jaroslav Pápy, poslanec

Ing. Zuzana Jurčáková

Miroslava Štepanovičová

Ing. Jaroslav Gábel, hlavný kontrolór
Neprítomní
Ing. Janka Kantoríková, poslankyňa

Ing. Ivan Janke, poslanec
Hostia

Ing. Eva Jurenová, Jozef Bartoš
ROKOVANIE
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 Ing. Janka Kantoríková. Ing. Ivan Janke sa zo zasadnutia
neospravedlnil. Ing. Zuzana Jurčáková sa dostavila v priebehu zasadnutia.
Za overovateľov zápisnice určil: Miroslava Štepanovičová, Anna Mikulová
Písaním zápisnice poveril: Andrea Behanová
Do návrhovej komisie starosta navrhol schváliť:
Ladislav Brtáň – predseda
Magdaléna Belková – člen
Ing. Miroslava Švehlová – člen
Poslanci návrhovú komisiu jednohlasne schválili.
Starosta sa spýtal poslancov, či sú z ich stany pripomienky k programu, ktorý bol uvedený na
pozvánke.

2/ Kontrola uznesení
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
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.
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.
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 €
Všetky uznesenia boli splnené, prípadne ich plnenie trvá.
3/ Interpelácia
Do interpelácie sa neprihlásil nikto.
4/ Informácie starostu obce o dianí v obci a práci OcÚ
Starosta v skratke informoval poslancov o najdôležitejších veciach uplynulých dní. Dokončila
sa rekonštrukcia verejného osvetlenia. Celkovo bolo vymenených 245 svietidiel. Onedlho
pôjde na riadiaci orgán žiadosť o platbu. Dokončená je aj rekonštrukcia budovy základnej
školy. Bude podaný návrh na kolaudáciu. Dve žiadosti o platbu boli úspešne schválené.
Momentálne čakáme na uvoľnenie prostriedkov z úveru Slovenskej záručnej a rozvojovej
banky. V poslednej platbe si budeme uplatňovať aj náklady na projektovú dokumentáciu
a externý manažment, ktoré sme platili ešte v minulom roku. Výmena občianskych
preukazov naďalej prebieha. Na polícii už nie sú dlhé rady. Pre seniorov a ZŤP bola
pripravená bezplatná doprava autobusom, ktorú občania naplno využili.
V súvislosti s tým prebieha aj priebežné označovanie ulíc názvami.

5/ Rozbor hospodárenia obce za I. polrok 2009
Rozbor hospodárenia mala poslancom predložiť predsedkyňa finančnej komisie Ing. Janka
Kantoríková. Keďže je v súčasnosti na dovolenke. Bod programu sa odkladá na najbližšie
obecné zastupiteľstvo.
6/ Správa o činnosti finančnej komisie
Rovnako ako bod 5/ aj tento sa odkladá na najbližšie zastupiteľstvo.
7/ Informácia o príprave na školský rok 2009/2010
O príprave na prichádzajúci školský rok informovala poslancov riaditeľka školy Ing. Eva
Jurenová. Predstavila poslancom zloženie učiteľského zboru v škole i v škôlke. Informovala
o poklese počtu žiakov. Správa je v písomnej forme prílohou zápisnice.
Poslanci správu vzali na vedomie.
8/ Správa o činnosti sociálnej komisie
O činnosti svojej komisie informovala poslancov jej predsedkyňa Miroslava Štepanovičová.
Predstavila poslancom schválenú výšku prostriedkov a počet schválených žiadostí. I keď
očakávali nárast žiadostí z dôvodu krízy a nárastu občanov bez zamestnania, žiadosti boli len
dve. Komisia spolupracuje s p. Miklovičovou, p. Vojtášovou a pod. Zorganizovali stretnutie
s darcami krvi s programom, na ktorom každému z nich odovzdali poukážku na nákup
v potravinách AMV. Poslanci správu vzali na vedomie a je priložená k zápisnici.
9/ Rôzne
Informáciu o zmluve o nájme rozšírenej časti plynovodu ako i návrh zmluvy dostali poslanci
mailom. Keďže má momentálne SPP pozastavené investície ponúkajú nám sumu 668,90 €
ročne s možnosťou odkúpenia plynovodu do 5 rokov. Poslanci prerokovali a schválili:
Uznesenie č. 36/2009
OZ schvaľuje zmluvu o nájme plynárenského zariadenia N11/2009/RCX. Návrh zmluvy je
neoddeliteľnou prílohou zápisnice.
Za: 6
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Starosta informoval poslancov o prepoistení majetku, konkrétne budovy ZŠ po rekonštrukcii.
Poistenie majetku je aj podmienkou zmluvy o NFP. Poistené boli aj nové svietidlá a kamera.
Predstavil poslancom zámer p. Kána na nové oplotenie areálu firmy Venco. Nemá v pláne
stavať tam žiadnu budovu, plánuje len umiestnenie skladovacích kontajnerov. Súčasťou
nového oplotenia je príprava chodníka medzi obecnou nájomnou bytovkou a jeho
pozemkom. Geometrický plán na už schválenú zámenu pozemkov je spracovaný a prevod sa
čoskoro dotiahne do konca.
O 19.00 hod. sa na OZ dostavila Ing. Jurčáková čím sa zvýšil počet poslancov na 7.
Ďalej predstavil poslancom žiadosť od p. Bartoša, ktorý je prítomný na zastupiteľstve.
P. Bartoš požiadal o povolenie na výstavbu rybníka v katastri obce Košeca, oblasť dolina. Táto

časť obce nie je riešená v územnom pláne obce. Na rozhodnutie však obec potrebuje viac
vstupných informácií. Predsedovia stavebnej komisie a komisie životného prostredia pôjdu
s p. Bartošom na obhliadku miesta plánovanej realizácie. Súhlasné stanovisko musia dať aj
majitelia ostatnej pôdy na dotknutom území.
Starosta informoval poslancov o stretnutí z dôvodu pretrvávajúceho krátenia podielových
daní. Všetkých oboznámil s výsledkom tohto stretnutia. Tento je v písomnej forme súčasťou
zápisnice.
Uznesenie č. 37/2009
OZ schvaľuje:
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-4.1a-2009/01 ROP za účelom realizáciu
projektu „Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Košeca“ ktorého ciele sú v súlade
s platným územným plánom obce a platným Programom hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce;
b) zabezpečenie realizácie projektu obcou/mestom po schválení žiadosti o NFP;
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo
výške 49.968,52 eur.
Za: 7
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Pri osvetovej besede v Nozdroviciach bola zrealizovaná náhradná výsadba zelene za
zaplatenie spoločenskej hodnoty stromov, ktoré vyrúbal v areáli svojej firmy.
Ladislav Brtáň predniesol poslancom návrh na odmenu pre členov komisie na ochranu
verejného poriadku a komisie životného prostredia, ktorí sa zúčastnili priestupkových
konaní.
Predstavil poslancom návrh na podporu domáceho kompostovania. Navrhuje znížiť výšku
poplatku o 6,-€ pre občanov, ktorí kompostujú biologicky rozložiteľný odpad. Podmienky
predniesol poslancom. V písomnej forme je dokument priložený k zápisnici.
Starosta navrhol vyčísliť zľavu percentuálne a nie sumou, nakoľko uvažujeme zaviesť
v budúcom roku množstevný zber. Poslanci prerokovali a schválili:
Uznesenie č. 38/2009
OZ schvaľuje návrh na zníženie poplatku za vývoz KO pre rok 2010 vo výške 20% pre
domácnosti, ktoré sa zapoja do domáceho kompostovania pri splnení stanovených
podmienok. O znížení poplatku bude spísaná zmluva s občanom, ktorý si bude zníženie
poplatku nárokovať. V prípade porušenia podmienok uvedených v zmluve bude obec
oprávnená odstúpiť od zmluvy a nárokovať si vrátenie priznanej zľavy. Návrh vzorovej zmluvy
bude predmetom ďalších rokovaní.
Za: 7
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Starosta sa spýtal na odsúhlasenie zápisu do kroniky za rok 2008. Predsedkyňa komisie p.
Belková informovala o tom, že z dôvodu jej neprítomnosti bolo posunuté stretnutie komisie,

ktoré už ale prebehlo a zápis do kroniky bol schválený.
Starosta obce informoval poslancov OZ o opatreniach, ktoré sme prijali po kontrole NKÚ
a ktorými sa musia odstrániť zistené nedostatky. Každý dostal dokument v príprave emailom.
P. Belková informovala o pripomienkach rodičov mladých hasičov, ktorí chodia na súťaže
a pod. a nechodí s nimi žiadny sprievod. Starosta toto bude konzultovať s predsedom
hasičov.
Zároveň sa spýtala na dotaz starých pánov, ktorí mali záujem zorganizovať varenie gulášu na
LKS. OZ je takémuto podujatiu priaznivo naklonené.
Ing. Jurčáková sa spýtala na možnosť vytvorenia komunitného kompostoviska
v Nozdroviciach.
Vybudovanie kompostoviska v Nozdroviciach je v pláne v blízkej dobe.
p. Mikulová sa spýtala na úspech Dňa otvorených dverí. Starosta mal počas tohto dňa
niekoľko stretnutí s ľuďmi, ktorí sa prišli informovať na veci, ktoré ich trápia a tiež veľa ľudí
prišlo odovzdať odpad na zberný dvor.
Ing. Pápy predstavil poslancom tri komplikované prípady a poprosil o pomoc pri ich riešení.
Prvý prípad je spor medzi p. Trubačíkom a p. Domáňovou. Narhol vyriešiť situáciu na odvod
vody z ich pozemkov do potoka. Starosta súhlasí s obhliadkou a riešením situácie.
Druhá sťažnosť je od p. Vicenovej na p. Trošku, ktorý realizuje nepovolenú stavbu.
Tretí prípad je od p. Šimáška z Nozdrovíc, ktorý podal žiadosť o prešetrenie rozmeru svojho
pozemku. Poslanci prekonzultovali a navrhli vysvetliť p. Šimáškovi, že tento problém je len
v jeho kompetencii.
V súvislosti so susedskými vzťahmi informoval p. Brtáň o problémoch p. Jarabákovej s p.
Jánošíkovou, ktorej strom zasahuje a tieni na jej pozemok. P. Jánošíková je ochotná zrezať
strom, avšak nemá na to možnosti.

10/ Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo
A/ Schvaľuje
1/ Program zasadnutia obecného zastupiteľstva
2/ Návrhovú komisiu v zložení Ladislav Brtáň – predseda, Magdaléna Belková – člen, Ing.
Miroslava Švehlová – člen
3/ Zapisovateľku: Andreu Behanovú
4/ Overovateľov zápisnice: Miroslava Štepanovičová a Anna Mikulová
5/ Uznesenia č. 36 až 38
B/ Berie na vedomie
1/ Informáciu starostu obce o prijatých opatreniach na základe kontroly NKÚ, ktorými budú
odstránené zistené nedostatky
2/ Správu o činnosti sociálnej komisie
3/ Informáciu o príprave na školský rok 2009/2010

C/ Súhlasí
D/ Odporúča
E/ Ukladá
11/ Záver

___________________________
Miroslava Štepanovičová

V Košeci, 20. 8. 2009

_________________________
Anna Mikulová

Radomír Brtáň
starosta

