ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 17.augusta 2017
v zasadačke Obecného úradu v Košeci
Prítomní
Mgr. Radomír Brtáň, starosta obce

Mgr. Miroslava Švehlová, poslankyňa

Ing. Jozef Ďurech, poslanec

Mária Kalamenová, poslankyňa

Ing. Janka Kantoríková, poslankyňa

Dárius Kutej, poslanec

Katarína Turzová, poslankyňa

Mgr. Zuzana Dianová, prednostka

Neprítomní
Radovan Kolembus

Pavol Ostrovský

Mgr. Dana Bajzíková

Alena Dobrodejová, HK

Hostia
Viď prezenčná listina

ROKOVANIE
1/ Otvorenie
Otvorenie dnešného plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva vykonal starosta obce
Mgr. Radomír Brtáň a privítal hostí. Konštatoval, že z celkového počtu 9 poslancov sú
prítomní 5 poslanci p. Alena Dobrodejová.
2/ Schválenie programu rokovania
Starosta sa spýtal poslancov, či sú z ich stany pripomienky k programu, ktorý bol uvedený na
pozvánke.
Uznesenie č. 80/2017
OZ k o n š t a t u j e, že :
Zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu na pozvánke.
Za:
5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3/ Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Starosta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie, ktorá prednesie návrh na uznesenie
z dnešného zasadnutia:
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Uznesenie č. 81/2017
OZ v o l í:
Predseda – Mária Kalamenová
Člen Ing. Jozef Ďurech
Člen –
Ing. Janka Kantoríková
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5
0
0

Za overovateľov zápisnice boli určení:
1/ Dárius Kutej
2/ Mgr. Miroslava Švehlová
Písaním zápisnice poveril: Mgr. Zuzanu Dianovú
4/ Kontrola plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení zodpovednými
pracovníkmi
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ vykonal starosta obce:
Starosta postupne prešiel všetky uznesenia, ktoré boli schválené na predchádzajúcom
zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 15.06.2017.
Uznesenie č. 82/2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
5/ Názory občanov
Starosta odovzdal slovo prítomným hosťom.
p. Andrej Jakuš – má výhrady ohľadne kompostovania na bytovkách, pretože to tam vyzerá
veľmi zle.
Starosta uviedol, že sme dostali dotáciu na zlepšenie systému kompostovania pri bytových
domoch a p. Kurinec momentálne robí osvetu a stretnutia s obyvateľmi všetkých bytoviek na
území obce ohľadne kompostovania.
6/ Hlavné body rokovania
6.1 Hodnotenie uznesení obecného zastupiteľstva za I. polrok 2017
Starosta dal informácie o tých uzneseniach, ktoré ešte za I. polrok neboli splnené a podal
vysvetlenie, prečo neboli uznesenia splnené. Ako nesplnené momentálne obec eviduje 4
uznesenia z I. polroka 2017 a to uznesenie č. 32/2017, č. 56/2017, č. 71/2017 a č. 74/2017.

Uznesenie č. 83/2017
Obecné zastupiteľstvo
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A: Prerokovalo
Hodnotenie uznesení obecného zastupiteľstva za I. polrok 2017
B: Berie na vedomie
Hodnotenie uznesení obecného zastupiteľstva za I. polrok 2017
O 17:38 hod. prišla p. Turzová, čím sa počet poslancov zvýšil na 6.
6.2 Informácia o platení dane z nehnuteľností a miestneho poplatku za KO
Prehľad výberu a nedoplatkov na miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v roku 2017 predložila prednostka Mgr. Dianová.
Prednostka – v príprave na zasadnutie OZ ste dostali podrobný materiál, ktorý obsahuje
informácie o stave miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady k 7.8.2017. Prehľad bol spracovaný v excelovskom súbore a ponúka
prehľad výberu daní a poplatkov od roku 2009 do r. 2017. Prehľad je rozdelený na jednotlivé
miestne dane a miestny poplatok, pričom pri každom roku máte uvedenú informáciu
o predpise dane a poplatku – tzn. informáciu v akom finančnom objeme boli vydané
rozhodnutia pre daný rok, ďalej obsahuje informáciu o zaplatených daniach a poplatku
a informáciu o neuhradených daniach a poplatku.
Za rok 2017 momentálne evidujeme 65 neplatičov spolu na komunálnom odpade a 62
neplatičov spolu na miestnych daniach. Neplatičmi sa rozumejú fyzické a právnické osoby,
ktoré si prevzali rozhodnutie o vyrubení dane alebo miestneho poplatku a v stanovenej
lehote daň alebo poplatok neuhradili. Nedoplatky z predchádzajúcich rokov sú vymáhané
exekučne.

Uznesenie č. 84/2017
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Materiál týkajúci sa informácií o platení miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
B: Berie na vedomie
Materiál týkajúci sa informácií o platení miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
6.3 Žiadosti týkajúce sa nakladania s majetkom obce
Žiadosti týkajúce sa nakladania s majetkom obce predložila prednostka.
Schvaľovanie predajnej ceny za monografiu obce Košeca
Prednostka – v príprave na OZ ste dostali návrh uznesenia na určenie ceny za vydanú
monografiu. Z dôvodu dlhodobého záujmu občanov obce Košeca a pri príležitosti 745.
výročia prvej písomnej zmienky o obci Košeca, obec vydala druhé vydanie monografie –
Košeca od autorov p. Branislav Lipták a Mária Pajgerová. Druhé vydanie monografie obce
bolo dotlačené v počte 315 ks za celkovú cenu 3496,50 EUR. Náklady na jeden výtlačok
predstavujú sumu 11,10 EUR.
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Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu.
Starosta uviedol, že knižka bude pri príležitosti 745. výročia oficiálne uvedená aj v kostole pri
sv. omši.
p. Ďurech sa spýtal, či kniha bude aj v elektronickej verzii.
Starosta odpovedal, že zatiaľ sa o tom neuvažuje, je za to, aby bola len v tlačenej forme,
nakoľko táto knižka má svoju hodnotu a takisto sa domnieva, že by sa šírením bez súhlasov
autorov porušil autorský zákon. Ak bude takáto potreba v budúcnosti, existujú portály, kde
sa dajú kúpiť knižky aj takto, ale momentálne nie je priestor na takéto šírenie a každý záujem
od ľudí sa budeme snažiť uspokojiť ďalšou dotlačou.
p. Kantoríková – navrhujem 20,- EUR, aspoň sa nám vrátia tie náklady za knihy, ktoré sa
rozdajú darčekovo.
p. Švehlová – mne sa to zdá dosť vysoko aj voči našim občanom. Buďme trochu ústretovejší
voči našim občanom, keď sú náklady za knihu cez 11,- EUR, tak by som navrhla 12,- EUR.
p. Turzová – navrhla 15,- EUR.
p. Švehlová – tak schváľme kompromis, bol návrh 20,- EUR, 12,- EUR, tak dajme 15,- EUR.
p. Kutej tiež navrhuje 15,- EUR.
p. Turzová sa spýtala, či má starosta prehľad, koľko kníh sa asi rozdá, pretože je jasné, že
všetky sa nepredajú.
Starosta momentálne nevie záväzne povedať, koľko kusov sa rozdá.
Starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia s cenou 15,- EUR za ks.
Uznesenie č. 85/2017
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Návrh výšky predajnej ceny za knihu – Košeca od autorov p. Branislav Lipták a Mária
Pajgerová.
B: Schvaľuje
Predajnú cenu knihy – Košeca od autorov p. Branislav Lipták a Mária Pajgerová vo výške 15,EUR/ks.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5
0
1 Ing. Kantoríková
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Žiadosť spoločnosti CAST IRON vodárenské tvarovky, s.r.o., Jána Zemana 50/2366, Trenčín
o odkúpenie nehnuteľnosti – pozemku vo vlastníctve obce Košeca zo dňa 24.5.2017,
zaevidovaná pod číslom 1026/2017
Prednostka podala informáciu o nevybavenej žiadosti spoločnosti CAST IRON vodárenské
tvarovky, s.r.o., ktorá si 24. mája podala žiadosť o odkúpenie pozemku KNC č. 438/190
zastavané plochy a nádvoria o výmere 67 m2, z pozemku parc. č. KNE 469/505 ostatné
plochy o výmere 396 m2.
Dôvodom odkúpenia nehnuteľnosti je majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov na
prístupovej ceste k skladovým priestorom spoločnosti v areáli bývalého Družstva Košeca
a ucelenie parcely – pozemkov spoločnosti. Na minulom zasadnutí bolo prijaté uznesenie
o prerokovaní a zobrala sa táto žiadosť na vedomie. Chceme vedieť, či sa má pripravovať
uznesenie ohľadom odpredaja.
p. Kutej – ide o to, aby sa tam dostali aj ďalší majitelia. Neviem, či sa tam išiel p. Ostrovský
pozrieť, ale viem že s nimi komunikoval.
Prednostka navrhla, aby sa teda predmetná žiadosť nechala na budúce zasadnutie OZ, keď sa
k žiadosti vyjadria aj príslušné komisie OZ.
p. Kantoríková sa spýtala, k Železničnej ceste, či sa bude niečo riešiť. V súvislosti s výberom
na dodávateľa, či netreba nič riešiť.
Starosta sa spýtal, čo sa chce riešiť, keď uznesenie je stanovené, ešte nemáme stanoviská od
všetkých orgánov, nedostali sme výsledok zo stavebnej komisie.

7/ Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov
Starosta zasielal do mailov Návrh – architektonická štúdia možného využitia areálu bývalej
tehelne. Bol oslovený významným zamestnávateľom v regióne, ktorý má záujem o využitie
tohto územia, ktorý dal vypracovať predkladaný návrh možného využitia areálu bývalej
tehelne. Starosta navrhuje, aby si k tomuto návrhu sadli jednotlivé komisie, najmä stavebná
komisia. Pošle všetky podklady do mailu p. Ostrovskému. Malo by sa tam dospieť k tomu, či
do takéhoto návrhu pôjdeme, aby sa dostali do OZ informácie, či sa tým bude OZ zaoberať
alebo nie. Tento návrh má pozitívne ohlasy, nakoľko ľudia by tam už nechceli priemyselnú
zónu. Je dlhodobý záujem v obci o rozšírenie lokalít na šport, na oddychové zóny, detské
ihriská a multifunkčné ihriská.
Uznesenie č. 86/2017
Obecné zastupiteľstvo
A: Berie na vedomie
Informáciu o návrhu – architektonickej štúdie možného využitia areálu bývalej tehelne.
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Prednostka požiadala o termín neplánovaného zasadnutia OZ z dôvodu schválenia VZN
o vylepovaní plagátov. Poslanci sa dohodli na termíne 12.9.2017 o 17:30 hod.
p. Turzová sa spýtala, či sa obec zapojila do výzvy SSE na energetickú obnoviteľnosť
verejných budov.
Starosta požiadal o zaslanie materiálov ohľadne tejto výzvy do mailu, nakoľko o nej nevie.
Následne starosta poinformoval o výzvach, do ktorých sa obec zapojila a o výsledkoch týchto
výziev. Čo sa týka aktuálnych výziev, budeme chystať výzvu na požiarne zbrojnice, kde je
termín do 31.8.2017. Momentálne výzvy, ktoré sme absolvovali a boli úspešné, bola to
Zelená župa, potom nadácia EPH, týkajúca sa detského ihriska a lavičiek v centre obce.
Dotácia bola krátená o 50 %, čo znamená, že získame necelých 3.000,- EUR. Ďalšie žiadosti
sme podali na Úrad vlády, konkrétne sa jedná o žiadosti v programe rozvoja športu 2017,
ktoré ešte nie sú vyhodnotené. Dve žiadosti podala obec a jednu základná škola.
Bola podaná aj výzva na ministerstvo financií z dotácie z výnosu hazardných hier, zatiaľ bez
výsledku. Obec podala žiadosť o dotáciu aj na Slovenský futbalový zväz, a to konkrétne na
striedačky a tribúny.
V blízkej dobe sa budú chystať žiadosti o dotáciu súvisiacu s kompostovaním. V októbri bude
uzávierka výzvy na Envirofonde - na vodovody a kanalizácie.
8/ Rôzne – dôležité údaje a informácie starostu a účastníkov rokovania
Starosta v tomto bode poinformoval o prebiehajúcich prácach na ul. Za parkom a na moste.
Pozval všetkých prítomných na blížiace sa hody spojené s oslavou 745. Výročia prvej
písomnej zmienky o obci.
V sobotu bude pripravený celodenný aj večerný program s názvom Deň s Mufuzou. V sobotu
sme sa rozhodli pre symbolické vstupné 2,- EUR na celý deň, pričom deti do 18 rokov majú
vstup zdarma. V sobou je pripravený bohatý celodenný aj celovečerný program pre všetky
vekové kategórie.
Súčasťou bude aj pódium, ktoré bude k dispozícii v sobotu aj v nedeľu. Je pripravený aj veľký
stan, v prípade nepriaznivého počasia.
V nedeľu je pripravený program na ihrisku, ktorý začne futbalovým zápasom mužov Košece
s Kvášovom a následne bude pokračovať hudobný program do 22.00 hod..
Ďalej starosta poinformoval o realizácii Železničnej ulice – verejným obstarávaním sa zaistila
úspora oproti pôvodnému rozpočtu vo výške 23 % z celkovej sumy. Do verejného
obstarávania sa zapojilo 7 veľkých firiem. Víťazom sa stal Doprastav s výškou ponuky cez
300 000 EUR /presne 300 197,18 EUR s DPH/. Možno sa podarí ešte ušetriť na podložiach,
tak ako sa asi podarí ušetriť z vysúťaženej sumy aj na ulici Za parkom.
p. Ďurech sa spýtal, či Železničná ulica bude vyhotovená do konca roka.
Starosta vysvetlil situáciu, že čaká ešte na súhlasné stanoviská. Ešte stále je čas poslať
stanovisko. Finančná komisia dala kladné stanovisko. Zápisnica z verejného obstarávania
bola poslaná všetkým ľuďom uvedeným v uznesení. Zmluva zo strany Doprastavu ešte
podpísaná nie je, zo strany obce už podpísaná je. Ak všetko dobre pôjde, malo by sa začať
s realizáciou v septembri.
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9/ Interpelácia poslancov – diskusia
V tomto bode neboli prednesené žiadne príspevky.
10/ Ukončenie zasadnutia
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Mgr. Radomír Brtáň, ktorý
poďakoval prítomným za účasť. (18:30 hod.)
Starosta obce: Mgr. Radomír Brtáň

Zapisovateľ: Mgr. Zuzana Dianová

Prednosta obce: Mgr. Zuzana Dianová

Overovatelia:

__________________________
Dárius Kutej

________________________
Mgr. Miroslava Švehlová

V Košeci, 30.08.2017
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