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Z Á P I S N I C A 

z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 

dňa 27. augusta 2015 v zasadačke Obecného úradu v Košeci 

 
Prítomní 

Bc. Radomír Brtáň, starosta obce  Mgr. Miroslava Švehlová, poslankyňa  

Mgr. Dana Bajzíková, poslankyňa  Ing. Jozef Ďurech, poslanec    

Mária Kalamenová, poslankyňa  Ing. Janka Kantoríková, poslankyňa  

Radovan Kolembus, poslanec  Dárius Kutej, poslanec   

Pavol Ostrovský, poslanec    Katarína Turzová, poslankyňa   

Mgr. Zuzana Dianová, prednostka  Alena Dobrodejová, HK 

  

Neprítomní 

 

Hostia 

Viď prezenčná listina 

R O K O V A N I E 

1/ Otvorenie 

Otvorenie dnešného plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva vykonal starosta obce 
Bc. Radomír Brtáň a privítal hostí. Konštatoval, že z celkového počtu 9 poslancov je 
prítomných 8 poslancov a preto uznal dnešné zasadnutie OZ za uznášaniaschopné. Začiatku 
zasadnutia OZ sa nezúčastnila Mgr. Bajzíková.  
 

2/ Schválenie programu rokovania 

Starosta sa spýtal poslancov, či sú z ich stany pripomienky k programu, ktorý bol uvedený na 
pozvánke. P. Kutej navrhol vypustiť bod 7.1 a presunúť ho na najbližšie zasadnutie OZ. Ing. 
Ďurech navrhol pridať ďalší podbod v hlavných bodoch rokovania - Prerokovanie 
a pripomienkovanie štúdie prístavby ZŠ. 
 
Uznesenie č. 167/2015 
OZ  k o n š t a t u j e, že : 
Zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu na pozvánke s vypustením bodu číslo 7.1, čím 
sa posunie číslovanie ostatných hlavných bodov rokovania a doplnenia ďalšieho bodu 
v hlavných bodoch rokovania ako bod 7.6 Prerokovanie a pripomienkovanie štúdie prístavby 
ZŠ. 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
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3/ Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
Starosta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie, ktorá prednesie návrh na uznesenie 
z dnešného zasadnutia: 
 
Predseda – Dárius Kutej 
Člen – Pavol Ostrovský 
Člen – Ing. Jozef Ďurech 
 
Uznesenie č. 168/2015 
OZ  v o l í: 
Predseda – Dárius Kutej 
Člen – Pavol Ostrovský 
Člen – Ing. Jozef Ďurech 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Za overovateľov zápisnice boli určení:  
1/ Mgr. Miroslava Švehlová 
2/ Mária Kalamenová 
 
Písaním zápisnice poveril: Bc. Emíliu Laskovičovú 
 
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 04.08.2015 a následne uznesenie schválené dňa 
18.8.2015. 
 
Uznesenie č. 169/2015 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plnenie kontrolu uznesení. 
 
5/ Názory občanov 
Starosta odovzdal slovo prítomným hosťom.  
Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných občanov. 
 
6/ Správa hlavného kontrolóra v súlade s §18f zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 
v znení neskorších predpisov  
Hlavná kontrolórka obce p. Alena Dobrodejová odporučila prítomným poslancom OZ 
a zamestnancom obecného úradu zaktualizovať Rokovací poriadok OZ a Rokovací poriadok 
komisií, nakoľko niektoré komisie sa zlúčili a preto už nie je aktuálny. 
 
Uznesenie č. 170/2015 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh hlavnej kontrolórky na zmenu rokovacieho 
poriadku komisií obecného zastupiteľstva.  
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7/ Hlavné body rokovania 
7.1 Vyhodnotenie rozpočtu obce za I. polrok 2015 a monitorovacia správa 
Vyhodnotenie rozpočtu obce za I. polrok 2015 a monitorovaciu správu predložila prítomným 
rozpočtárka a ekonómka obce Ing. Podmajerská. Všetky súvisiace dokumenty boli poslancom 
zaslané mailom v príprave na zastupiteľstvo. Vyhodnotenie i monitorovacia správa sú 
v písomnej forme prílohou zápisnice.  
 
O 17:15 hod. sa na zasadnutie OZ dostavila Mgr. Dana Bajzíková, čím sa počet poslancov 
zvýšil na 9. 
 
Uznesenie č. 171/2015 
Obecné zastupiteľstvo 
A1: Prerokovalo  
Vyhodnotenie rozpočtu obce vrátane programov k 30.06.2015. 
A2: Prerokovalo  
Monitorovaciu správu k 30.06.2015. 
B1: Berie na vedomie 
Vyhodnotenie rozpočtu obce vrátane programov k 30.06.2015. 
B2: Berie na vedomie 
Monitorovaciu správu k 30.06.2015. 
 
7.2 Zmeny rozpočtu 
S návrhom zmeny rozpočtu oboznámila prítomných rozpočtárka a ekonómka obce Ing. 
Podmajerská.  
 
Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Košeca, Hlavná 494, Košeca, IČO: 31912346, 
o dotáciu z rozpočtu obce na výmenu okien v rímskokatolíckom kostole, doručená dňa 
20.8.2015, zaevidovaná pod podacím číslom 1474/2015 
 
Stanovisko komisií: Komisia financií odporúča schváliť dotáciu vo výške cca 5.000,00 EUR na 
túto výmenu okien, ale zároveň odporúča starostovi obce stretnúť sa s p. farárom 
a dohodnúť ďalšie detaily. 
 
Uznesenie č. 172/2015 
Obecné zastupiteľstvo  
A: Prerokovalo  
Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce, doručenú dňa 20.08.2015, podacie číslo 1474/2015 od 
Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Košeca, Hlavná 494 a to na rekonštrukciu okien na 
rímskokatolíckom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Košeci. Predpokladané náklady sú cca 
35 000 EUR.  
B: Schvaľuje 
Dotáciu z rozpočtu obce Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Košeca, Hlavná 494 na rekonštrukciu 
okien na rímskokatolíckom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Košeci vo výške 5.000,00 
EUR. 
Za: 8 
Proti: 1 (Ing. Kantoríková) 
Zdržal sa: 0 



4 

 

 
Uznesenie č. 173/2015 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo  
Návrh zmien rozpočtu podľa zmenového listu č. 11 
B: Schvaľuje 

Zmeny rozpočtu podľa zmenového listu č. 11, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto 
uznesenia. 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 174/2015 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo  
Návrh zmien rozpočtu podľa zmenového listu č. 10 
B: Berie na vedomie 

Zmeny rozpočtu podľa zmenového listu č. 10, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto 
uznesenia. 
 
Návrh poslancov OZ Ing. Jozefa Ďurecha, Ing. Janky Kantoríkovej, p. Dáriusa Kuteja, p. Pavla 
Ostrovského a p. Kataríny Turzovej na vypracovanie projektovej dokumentácie na 
vykurovanie a plynoinštaláciu v budove požiarnej zbrojnice DHZ obce Košeca a následne jej 
realizáciu 
 
Dôvodová správa: V priestoroch celej budovy požiarnej zbrojnice nie je kúrenie, hlavne 
v zimnom období sa v niektorých častiach budovy objavuje pleseň, čo môže mať za následok 
nielen znehodnotenie odevov a obuvi členov DHZ obce Košeca, ale aj poškodenie zdravia 
členov DHZ obce Košeca. 
 
Uznesenie č. 175/2015 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo  
Návrh poslancov OZ Ing. Jozefa Ďurecha, Ing. Janky Kantoríkovej, p. Dáriusa Kuteja, p. Pavla 
Ostrovského a p. Kataríny Turzovej na: 

a) vypracovanie projektovej dokumentácie na vykurovanie a plynoinštaláciu v budove 
požiarnej zbrojnice DHZ obce Košeca v termíne do 21.09.2015 

b) podanie žiadosti na vybavenie stavebného povolenia, ako aj všetkých potrebných 
podkladov a vyjadrení k predmetnej akcii v termíne do 01.11.2015 (nezabudnúť na 
vyznačenie právoplatnosti stavebného povolenia) 

c) vyhlásenie verejného obstarávania v zmysle zákona o verejnom obstarávaní za účelom 
výberu vhodného zhotoviteľa diela v termíne do 14.11.2015 

d) v priebehu mesiaca november 2015 začiatok samotnej realizácie projektu vybratým 
zhotoviteľom a ukončenie prác do konca decembra 2015.  

B: Schvaľuje  
Návrh poslancov OZ Ing. Jozefa Ďurecha, Ing. Janky Kantoríkovej, p. Dáriusa Kuteja, p. Pavla 
Ostrovského a p. Kataríny Turzovej na: 

a) vypracovanie projektovej dokumentácie na vykurovanie a plynoinštaláciu v budove 
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požiarnej zbrojnice DHZ obce Košeca v termíne do 21.09.2015 
b) podanie žiadosti na vybavenie stavebného povolenia, ako aj všetkých potrebných 

podkladov a vyjadrení k predmetnej akcii v termíne do 01.11.2015 (nezabudnúť na 
vyznačenie právoplatnosti stavebného povolenia) 

c) vyhlásenie verejného obstarávania v zmysle zákona o verejnom obstarávaní za účelom 
výberu vhodného zhotoviteľa diela v termíne do 14.11.2015 

d) v priebehu mesiaca november 2015 začiatok samotnej realizácie projektu vybratým 
zhotoviteľom a ukončenie prác do konca decembra 2015.  

C: Ukladá 
Obecnému úradu v Košeci postupovať v zmysle predložených návrhov, hlavne dodržiavať 
predložené termíny. 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 176/2015 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 15minútovú prestávku do 19:05 hod. 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 177/2015 
Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č. 175/2015 zo dňa 27.8.2015. 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č.178 /2015 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo  
potrebu začatia výstavby časti prístavby k Hasičskej zbrojnici v zmysle projektovej 
dokumentácie vypracovanej Ing. arch. Jaroslavom Hrenákom, Potočná 649/117C Opatová, 
911 01 Trenčín a Ing. Ondrejom Budayom, Pruské 39, 018 52 Pruské na základe požiadaviek  
a potrieb DHZ Košeca vo výške 25.000,00 EUR. Pôjde  o zadnú časť od Vladárovcov, obdĺžnik 
o rozmeroch 5500 x 18 250. 
Novovybudovaná prístavba bude slúžiť na uskladnenie hasičskej techniky, bude umožňovať 
lepšiu manipuláciu a údržbu jednotlivých zariadení.  
B1: Schvaľuje  
potrebu začatia výstavby časti prístavby k Hasičskej zbrojnici v zmysle projektovej 
dokumentácie vypracovanej Ing. arch. Jaroslavom Hrenákom, Potočná 649/117C Opatová, 
911 01 Trenčín a Ing. Ondrejom Budayom, Pruské 39, 018 52 Pruské na základe požiadaviek  
a potrieb DHZ Košeca vo výške 25.000,00 EUR. Pôjde  o zadnú časť od Vladárovcov, obdĺžnik 
o rozmeroch 5 500 x 18 250. 
Novovybudovaná prístavba bude slúžiť na uskladnenie hasičskej techniky, bude umožňovať 
lepšiu manipuláciu a údržbu jednotlivých zariadení.  
B2: Schvaľuje 
Vyhlásenie verejného obstarávania v zmysle zákona o verejnom obstarávaní za účelom 
výberu zhotoviteľa diela v termíne do 30.9.2015. 
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Za: 7 (Mgr. Bajzíková, p. Kalamenová, p. Kolembus, p. Kutej, p. Ostrovský, Mgr. Švehlová, p. 
Turzová) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 (Ing. Ďurech, Ing. Kantoríková) 
 
Uznesenie č. 179/2015 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo 
Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 102.000,00 EUR 
B: Schvaľuje 
Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovej výške 102.000,00 EUR na:  

- Prípravné a projektové dokumentácie vo výške 6.000,00 EUR 
- Realizácia nových stavieb - chodníky, cesty  vo výške 20.000,00 EUR 
- Rekonštrukcia ciest vo výške 36.000,00 EUR 
- Prístavby, nadstavby - požiarna zbrojnica vo výške 25.000,00 EUR 
- Rekonštrukcia a modernizácia kúrenia na športovom areáli vo výške 15.000,00 EUR 

Zmeny budú po schválení zapracované v zmenovom liste č. 12, ktorý tvorí neoddeliteľnú 
súčasť tohto uznesenia. 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Návrh poslancov OZ Ing. Jozefa Ďurecha, Ing. Janky Kantoríkovej, p. Dáriusa Kuteja, p. Pavla 
Ostrovského a p. Kataríny Turzovej na potrebu rekonštrukcie miestnych v obci Košeca, ulice 
Školská a ulice Dolný Majer, nakoľko ich technický stav je nevyhovujúci a ohrozuje majetok 
a bezpečnosť občanov 
 
Dôvodová správa: Uvedené miestne komunikácie sú v nevyhovujúcom technickom stave, 
ohrozujú majetok a bezpečnosť občanov obce i návštevníkov. Nie je možné ich opravu po 
vybudovaní kanalizácie realizovať spôsobom „vyspravenia v ryhe výkopu“, tak ako je 
plánované v projekte realizovanom PVS, a.s.  
 
Uznesenie č. 180/2015 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo 
Potrebu rekonštrukcie miestnych komunikácií v Obci Košeca, ulice Školská (v úseku cesty od 
p. Kalamena Petra po p. Kuteja Ľubomíra) a ulice Dolný Majer (v úseku cesty od p. 
Hrbáčkovej Daniely  po p. Mosného Pavla), nakoľko ich technický stav je nevyhovujúci 
a ohrozuje majetok a bezpečnosť občanov. 
B: Schvaľuje 
Rekonštrukciu miestnych komunikácií v Obci Košeca, ulice Školská (v úseku cesty od p. 
Kalamena Petra po p. Kuteja Ľubomíra) a ulice Dolný Majer (v úseku cesty od p. Hrbáčkovej 
Daniely  po p. Mosného Pavla), nakoľko ich technický stav je nevyhovujúci a ohrozuje 
majetok a bezpečnosť občanov. 
C: Odporúča  
Starostovi obce Košeca začať všetky potrebné úkony zabezpečujúce obstaranie 
rekonštrukčných prác, ich realizáciu a odovzdanie diela  do 30.11.2015. 
Termín: 30.11.2015 
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Zodpovedný: Starosta obce Košeca 
 
D: Žiada  
Starostu obce Košeca, aby poslancov OZ pravidelne mesačne (cca 15.-teho v mesiaci)  
informoval mailom o postupe týchto prác. 
Termín: mesačne 
Zodpovedný: Starosta obce Košeca 
E: Ukladá 
Hlavnej kontrolórke obce p. Alene Dobrodejovej preveriť zákonnosť všetkých plánovaných 
investícií v súvislosti s majetkovými právami k predmetným parcelám, ktoré budú 
rekonštruované,  a na ktoré budú použité finančné prostriedky z rozpočtu obce. 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Návrh poslancov OZ Ing. Jozefa Ďurecha, Ing. Janky Kantoríkovej, p. Dáriusa Kuteja, p. Pavla 
Ostrovského a p. Kataríny Turzovej, v ktorom žiadajú starostu obce Košeca o predloženie 
písomnej informácie poslancom OZ v akom stave je príprava projektových dokumentácií, 
ktorá by umožňovala pripojenie obývaných lokalít obce Košeca na vodovod i kanalizáciu. Ide 
o doprojektovanie tých lokalít obce, ktoré neboli zahrnuté do projektu PVS, a.s. 
 
Dôvodová správa: Poslanci sa potrebujú oboznámiť s uvedenou problematikou a existujúcou 
dokumentáciou, aby mohli zodpovedne rozhodovať o nakladaní s majetkom obce pri 
plánovaní investičných aktivít. 
 
Uznesenie č. 181/2015 
Obecné zastupiteľstvo  
A: Žiada  
starostu obce Košeca o predloženie písomnej informácie poslancom OZ v akom stave je 
príprava projektových dokumentácií, ktorá by umožňovala pripojenie obývaných lokalít obce 
Košeca na vodovod i kanalizáciu. Ide o doprojektovanie tých lokalít obce, ktoré neboli 
zahrnuté do projektu PVS, a.s.  
Termín: 04.09.2015 
Zodpovedný: Starosta obce Košeca 
B: Žiada  
starostu obce Košeca o predloženie kompletnej dokumentácie k tejto problematike 
poslancovi OZ p. Ostrovskému ako predsedovi Komisie výstavby a ÚP.  
Termín: 04.09.2015 
Zodpovedný: Starosta obce Košeca 
C: Odporúča  
starostovi obce Košeca vstúpiť do rokovania s PVS, a.s. o možnosti financovania realizácie 
týchto pripojení podľa bodu A zo strany PVS, a.s. 
Zodpovedný: Starosta obce Košeca 
Termín: 15.09.2015 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 182/2015 
Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č. 114/2015 zo dňa 1.4.2015. 
Za: 5 (Ing. Ďurech, Ing. Kantoríková, p. Kutej, p. Ostrovský, p. Turzová) 
Proti: 4 (Mgr. Bajzíková, p. Kalamenová, p. Kolembus, Mgr. Švehlová) 
Zdržal sa: 0 
 
Návrh poslancov OZ Ing. Jozefa Ďurecha, Ing. Janky Kantoríkovej, p. Dáriusa Kuteja, p. Pavla 
Ostrovského a p. Kataríny Turzovej na odstránenie tehlového komína v areáli bývalej tehelne 
 
Dôvodová správa: Vzhľadom k tomu, že súčasný stav tehlového komína v areáli bývalej 
tehelne je naozaj v havarijnom stave, pričom môže dôjsť k ohrozeniu nielen zdravia a životov 
občanov, ale i k nemalým škodám na ich majetku, treba v predmetnej veci urýchlene konať. 
V prílohe je uvedený postup ako komunikovať s dotknutými inštitúciami, ktoré majú vydať 
potrebné povolenia k odstráneniu komína a taktiež aj vzor zmluvy o dielo, ktorú (alebo jej 
časti) môžeme aplikovať v Zmluve o dielo medzi obcou Košeca a zhotoviteľom. 
 
Uznesenie č. 183/2015 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo 
Odstránenie tehlového komína v areáli bývalej tehelne. 
B: Schvaľuje 
Návrh poslancov Dáriusa Kuteja, Pavla Ostrovského, Ing. Jozefa Ďurecha, Ing. Janky 
Kantoríkovej a Kataríny Turzovej na odstránenie tehlového komína v areáli bývalej tehelne. 
C: Odporúča 
Starostovi obce Košeca začať všetky potrebné úkony zabezpečujúce obstaranie prác a ich 
realizáciu do 30.11.2015. 
Termín: 30.11.2015 
Zodpovedný: starosta obce Košeca 
D: Žiada 
Starostu obce Košeca, aby poslancov OZ pravidelne mesačne (cca 15.-eho v mesiaci) 
informoval mailom o postupe týchto prác. 
Termín: mesačne 
Zodpovedný: starosta obce Košeca 
Za: 5 (Ing. Ďurech, Ing. Kantoríková, p. Kutej, p. Ostrovský, p. Turzová) 
Proti: 3 (p. Kalamenová, p. Kolembus, Mgr. Švehlová) 
Zdržal sa: 1 (Mgr. Bajzíková) 
 
7.3 Návrh zápisu do obecnej kroniky 
Mgr. Bajzíková informovala, že na zasadnutí kultúrnej komisie dňa 1.7.2015 po zapracovaní 
pripomienok schválili návrh kronikárky p. Pajgerovej na zápis do obecnej kroniky za r. 2014. 
 
Uznesenie č. 184/2015 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Berie na vedomie  
Schválenie zápisu do obecnej kroniky za rok 2014 komisiou kultúry.  
B: Schvaľuje  
Zápis do obecnej kroniky za rok 2014. 



9 

 

Za: 9 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0 
 
7.4 Stanovisko vo veci prevzatia objektov ŽSR 
S právnym stanoviskom vo veci prebratia objektov ŽSR oboznámila prítomných poslancov 
prednostka OcÚ Mgr. Zuzana Dianová. 
 
Stanovisko komisií: Komisia financií odporúča podpísať zmluvu o odovzdaní objektov 
vyvolaných investícií uzatvorenú medzi Obcou Košeca a Železnicami Slovenskej republiky. 
 
Uznesenie č. 185/2015 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo 
Právne stanovisko od Advokátskej kancelárie JUDr. Peter Peružek, s.r.o., Podzámska 41/A, 
Hlohovec, vo veci posúdenia povinnosti Obce Košeca prevziať stavbu špecifikovanú ako „ŽSR, 
modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500-159,100 pre 
traťovú rýchlosť do 160 km/h – IV. etapa a V. etapa – úsek Trenčianska Teplá – Ilava – Beluša 
a to konkrétne: SO 38-33-3-konkrétne cestný most Košeca nad železničnou traťou, SO 38-33-
05 oporné múry pri cestnom moste Košeca, SO 38-33-07 rampa pre imobilných pri cestnom 
moste Košeca, SO 38-35-32 verejné osvetlenie SO 38-37-04 kanalizácia komunikácie 
nadjazdu v nžkm 144,572 a SO 38-38-01 komunikácia nadjazdu v nžkm 144,572 39.    
B: Berie na vedomie 
Právne stanovisko od Advokátskej kancelárie JUDr. Peter Peružek, s.r.o., Podzámska 41/A, 
Hlohovec, vo veci posúdenia povinnosti Obce Košeca prevziať stavbu špecifikovanú ako „ŽSR, 
modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500-159,100 pre 
traťovú rýchlosť do 160 km/h – IV. etapa a V. etapa – úsek Trenčianska Teplá – Ilava – 
Beluša. 
C: Schvaľuje 
Zmluvu o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií uzatvorenú medzi Obcou 
Košeca a Železnicami Slovenskej republiky, Bratislava, so sídlom Klemensova 8, 813 61 
Bratislava, IČO: 31364501, DIČ: 2020480121, ktorej predmetom je odovzdanie a prevzatie 
nasledovných stavebných objektov do majetku obce Košeca:  

 SO 38-33-03 Ilava-Ladce, cestný most Košeca nad železničnou traťou v nžkm 144,572 

/sžkm 145,220/ 

 SO 38-33-05 Ilava-Ladce, oporné múry pri cestnom moste Košeca /južná strana/ 

v nžkm 144,572 

 SO 38-33-07 Ilava-Ladce, rampa pre imobilných pri cestnom moste Košeca 

 SO 38-35-32 Ilava-Ladce, zast. Košeca-verejné osvetlenie 

 SO 38-37-04 Ilava-Ladce, kanalizácia komunikácie nadjazdu v nžkm 144,572 

 SO 38-38-01 Ilava-Ladce, komunikácia nadjazdu v nžkm 144,572 39 

Za: 5 (Mgr. Bajzíková, p. Kalamenová, p. Kolembus, p. Ostrovský, Mgr. Švehlová) 
Proti: 1 (p. Turzová) 
Zdržal sa: 3 (Ing. Ďurech, Ing. Kantoríková, p. Kutej) 
 
7.5 Žiadosti týkajúce sa nakladania s majetkom obce 
Žiadosti týkajúce sa nakladania s majetkom obce predložil starosta obce Bc. Radomír Brtáň. 
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Žiadosť Ing. Jaroslava Schreibera, Sadová 162/51, 018 64 Košeca o odkúpenie pozemkov 
parc. č. KNC 98/14 a 157/2 zaevidovanej pod podacím číslom 1702/2014 a jej doplnení 
Uznesenie č. 186/2015 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo 
Výšku kúpnej ceny za m2 pri prevode majetku obce Košeca a to: 

- pozemok KNC 98/14 vodné plochy o výmere 321 m2, odčlenený GP z pozemku parc. 

č. KNE 343 ostatné plochy o výmere 22 082 m2 

- pozemok KNC 157/2 zastavané plochy o výmere 163 m2, odčlenený GP z pozemku 

parc. č. KNE 347/50 ostatné plochy o výmere 8369 m2 

- pozemok KNC 383/2 záhrady o výmere 121 m2 , , odčlenený GP z pozemku parc. č. 

KNE 347/50 ostatné plochy o výmere 8369 m2  

nachádzajúce sa v k.ú. Košeca, zapísané na LV č. 3447, kupujúcemu Ing. Jaroslav Schreiber, 
Sadová 162/51, 018 64 Košeca 
B: Schvaľuje 
V nadväznosti na uznesenie č. 152/2015 zo dňa 16. júna 2015 kúpnu cenu vo výške: 

-  1,00 EUR/m2  za prevod pozemku KNC 98/14 vodné plochy o výmere 321 m2, 

odčlenený GP z pozemku parc. č. KNE 343 ostatné plochy o výmere 22 082 m2 

- 4,00 EUR/m2 za prevod pozemku KNC 157/2 zastavané plochy o výmere 163 m2, 

odčlenený GP z pozemku parc. č. KNE 347/50 ostatné plochy o výmere 8369 m2 a 

pozemku KNC 383/2 záhrady o výmere 121 m2 odčlenený GP z pozemku parc. č. KNE 

347/50 ostatné plochy o výmere 8369 m2  kupujúcemu Ing. Jaroslav Schreiber, Sadová 

162/51, 018 64 Košeca. 

Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Košeca ako prípad hodný osobitného zreteľa 
bude zverejnený najmenej na 15 dní pred schvaľovaním prevodu na úradnej tabuli obce a na 
internetovej stránke obce. 
Za: 5 (Mgr. Bajzíková, p. Kalamenová, p. Kolembus, Mgr. Švehlová, p. Turzová) 
Proti: 4 (Ing. Ďurech, Ing. Kantoríková, p. Kutej, p. Ostrovský) 
Zdržal sa: 0 
 
Stanovisko Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Nová 133, 017 01 Považská Bystrica 
k uzneseniu OZ Košeca č. 156/2015 zo dňa 16.6.2015, doručenej dňa 21.8.2015, zaevidovanej 
pod podacím číslom 1482/2015 
Uznesenie č. 187/2015 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo 
Stanovisko k uzneseniu OZ Košeca č. 156/2015 zo dňa 16.06.2015 od Považskej vodárenskej 
spoločnosti, so sídlom Nová 133, Považská Bystrica /podacie číslo 1482/15/, doručené dňa 
21.8.2015, týkajúce sa odsúhlasenia výšky kúpnej ceny za prevod novovytvoreného pozemku 
KNC 1091/3  ostatné plochy o výmere 64 m2, odčlenený GP č. IL01/2015  z pozemku parc. č. 
KNE 1140/501 ostatné plochy o výmere 818 m2. 
B: Berie na vedomie 
Stanovisko k uzneseniu OZ Košeca č. 156/2015 zo dňa 16.06.2015 od Považskej vodárenskej 
spoločnosti, so sídlom Nová 133, Považská Bystrica /podacie číslo 1482/15/, doručené dňa 
21.8.2015, týkajúce sa odsúhlasenia výšky kúpnej ceny za prevod novovytvoreného pozemku 
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KNC 1091/3  ostatné plochy o výmere 64 m2, odčlenený GP č. IL01/2015  z pozemku parc. č. 
KNE 1140/501 ostatné plochy o výmere 818 m2. 
C: Schvaľuje 
Zmenu výšky kúpnej ceny za pozemok KNC 1091/3 ostatné plochy o výmere 64 m2 z 20,00 

EUR/m2 na 10,08 EUR/m2, odčlenený GP č. IL01/2015, vyhotoveným GeoID s.r.o., Horná 

Maríková, zo dňa 20.01.2015, overený Okresným úradom v Ilave, katastrálny odbor, pod 

číslom 73/2015 z pozemku parc. č. KNE 1140/501 ostatné plochy o výmere 818 m2. 

Za: 5 (Mgr. Bajzíková, p. Kalamenová, p. Kolembus, p. Ostrovský, Mgr. Švehlová) 
Proti: 3 (Ing. Ďurech, p. Kutej, p. Turzová) 
Zdržal sa: 1 (Ing. Kantoríková) 
 
Uznesenie č. 188/2015 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu schvaľuje: 
A:  
Prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Košeca a to pozemku: 

- pozemok KNC 1091/3  ostatné plochy o výmere 64 m2, odčlenený GP č. IL01/2015, 

vyhotoveným GeoID s.r.o., Horná Maríková, zo dňa 20.01.2015, overený Okresným 

úradom v Ilave, katastrálny odbor, pod číslom 73/2015 z pozemku parc. č. KNE 

1140/501 ostatné plochy o výmere 818 m2 

nachádzajúci sa v k.ú. Košeca, zapísaný na LV č. 3447 , kupujúcemu Považská vodárenská 
spoločnosť, a.s., so sídlom Nová 133, 017 46 Považská Bystrica, IČO: 36 672 076, ako prípad 
hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čl. 6 bod 6) písm. e) Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom obce Košeca.  
Kúpna cena je stanovená vo výške 10,08 EUR/m2, t.j. v celkovej výške 645,12 EUR  
Poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci.  
Zámer previesť nehnuteľnosť bol schválený uznesením č. 156/2015 a bol zverejnený dňa 
23.07.2015. 
Odôvodnenie osobitného zreteľa:  Obec pozemok dlhodobo nevyužíva. Pozemok bude slúžiť 
na umiestnenie stavby -  čerpacia stanica novovybudovanej kanalizácie. Jedná sa o pozemok 
v menšej výmere /64 m2/, na ktorom bude stavba vo verejnom záujme a pozemok vzhľadom 
k predmetnej stavbe nie je využiteľný ani predajný pre iného záujemcu, ako vlastníkovi 
stavby – čerpacej stanice, ktorý si odkúpením pozemku dovysporiada právne vzťahy pod 
touto inžinierskou stavbou.  
B:  
Kúpnu zmluvu, ktorej predmetom je prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Košeca a to 
pozemku:  

- pozemok KNC 1091/3  ostatné plochy o výmere 64 m2, odčlenený GP č. IL01/2015, 

vyhotoveným GeoID s.r.o., Horná Maríková, zo dňa 20.01.2015, overený Okresným 

úradom v Ilave, katastrálny odbor, pod číslom 73/2015 z pozemku parc. č. KNE 

1140/501 ostatné plochy o výmere 818 m2 

nachádzajúci sa v k.ú. Košeca, zapísaný na LV č. 3447 , kupujúcemu Považská vodárenská 
spoločnosť, a.s., so sídlom Nová 133, 017 46 Považská Bystrica, IČO: 36 672 076, ako prípad 
hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čl. 6 bod 6) písm. e) Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom obce Košeca.  
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Kúpna zmluva bude podpísaná najneskôr do 15 dní odo dňa jej schválenia. 

Za: 6 
Proti: 3 (Ing. Ďurech, p. Kutej, p. Turzová) 
Zdržal sa: 0 
 
Žiadosť Stredoslovenskej energetiky – Distribúcia, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, 
IČO: 36 442 151, doručenej dňa 21.1.2015, zaevidovanej pod podacím číslom 145/2015 
Žiadosť na odkúpenie časti  pozemku /uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve/: 

- pozemok KNC 410/8 ostatné plochy o výmere 18 m2, odčlenený GP č. 6/2015, 

vyhotoveným Ing. Vladimírom Hrivíkom, GEOMER zo dňa 29.4.2015 z pozemku parc. 

č. KNE 343 ostatné plochy o výmere 22 082 m2 

Pozemok sa nachádza v k.ú. Košeca a je zapísaný na LV č. 3447. Pozemok je vo vlastníctve 
obce Košeca.  
Žiadosť bola doručená mailom dňa 21.1.2015 spolu s návrhom zmluvy o budúcej kúpnej 
zmluve. Dňa 19.02.2015 bola žiadosť predložená na zasadnutie OZ, ktoré uznesením č. 
47/2015 odporučilo Obecnému úradu vstúpiť do rokovania so SSE ohľadom presnej 
špecifikácie pozemku, ktorý má byť predmetnom zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. Na 
základe rokovania bol na Obecný úrad doručený GPč. 6/2015, vyhotovený geodetom Ing. 
Vladimírom Hrivíkom GEOMER, vypracovaný dňa 29.4.2015. Na základe GP bol presne 
špecifikovaný pozemok, na ktorom sa nachádza stavba trafostanice.    
V súčasnosti slúži pozemok ako voľná plocha bez využitia obcou. 
Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce. 
 
Odôvodnenie žiadosti: 
Žiadateľ je investorom budúcej stavby -  trafostanice, ktorá má byť postavená na pozemku 
vo vlastníctve obce.  
 
Stanoviská komisií: 
Komisia financií odporúča výšku kúpnej ceny 20,00 EUR/m2. 
 
Uznesenie č. 189/2015 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo 
Spôsob a zámer prevodu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) a §9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov a čl. 6 bod 6 písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom obce Košeca na základe žiadosti – Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. 
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151, doručenej dňa 21.1.2015, zaevidovanej 
pod podacím číslom 145/2015.  
B: Schvaľuje 
spôsob prevodu v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Košeca a to:  

- pozemok KNC 410/8 ostatné plochy o výmere 18 m2, odčlenený GP č. 6/2015 

,vyhotoveným Ing. Vladimírom Hrivíkom, GEOMER zo dňa 29.4.2015 z pozemku parc. 

č. KNE 343 ostatné plochy o výmere 22 082 m2 

nachádzajúci sa v k.ú. Košeca, zapísaný na LV č. 3447, budúcemu kupujúcemu 
Stredoslovenská energetika – Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 
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151, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8) písm. e) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čl. 6 bod 6) písm. e) Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom obce Košeca.  
Kúpna cena je stanovená vo výške 20,00 EUR/m2, t.j. v celkovej výške 360,00 EUR 
Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Košeca ako prípad hodný osobitného zreteľa 
bude zverejnený najmenej na 15 dní pred schvaľovaním zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na 
úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.  
Odôvodnenie osobitného zreteľa:   Obec pozemok dlhodobo nevyužíva, slúži ako verejná 
zeleň. Na pozemku sa nachádza stavba trafostanice. Jedná sa pozemok v malej výmere /18 
m2/, na ktorom sa nachádza stavba vo verejnom záujme a pozemok vzhľadom k predmetnej 
stavbe nie je využiteľný ani predajný pre iného záujemcu, ako vlastníkovi stavby – 
trafostanice.  
Za: 9 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0 
 
Žiadosť od spoločnosti TURZA-STAV, s.r.o., Kopec 45, 018 31 Košecké Podhradie, doručenú 
dňa 02.07.2015, podacie číslo 1246/2015 o odkúpenie celého areálu Tehelne v obci Košeca 
Uznesenie č. 190/2015 
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Žiadosť od spoločnosti TURZA-STAV, s.r.o., Kopec 45, 018 
31 Košecké Podhradie, doručenú dňa 02.07.2015, podacie číslo 1246/2015 o odkúpenie 
celého areálu Tehelne v obci Košeca, pričom areál by bol využitý na vybudovanie 
zámočníckej a opravárenskej dielne.  
 
Vyjadrenie od spoločnosti CAST IRON vodárenské tvarovky, s.r.o., Jána Zemana 50/2366, 911 
01 Trenčín k uzneseniu OZ Košeca č. 128/2015 zo dňa 7.5.2015, doručenej dňa 18.6.2015, 
zaevidovanej pod podacím číslom 1162/2015  
Uznesenie č. 191/2015 
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Vyjadrenie k zaslanému výpisu uznesenia - záujem 
o zriadenie vecného bremena práva prejazdu a prechodu cez pozemok parcela KNC č. 
438/175 v k.ú. Košeca vo vlastníctve obce Košeca, doručené dňa 18.6.2015, podacie číslo 
1162/2015, od spoločnosti CAST IRON vodárenské tvarovky, s.r.o., Jána Zemana 50/2366, 
911 01 Trenčín.  
 
Žiadosť od spoločnosti AWISO, s.r.o. so sídlom Topoľová 781, 018 61 Nová Dubnica, 
doručenej dňa 3.8.2015, zaevidovanej pod podacím číslom 1408/2015 o prenájom pozemku 
o výmere 1m2 na parcele KNC 893 na obecnom cintoríne za účelom osadenia predajného 
automatu na hrobové kahance  
Uznesenie č. 192/2015 
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Žiadosť spoločnosti AWISO, s.r.o. so sídlom Topoľová 
781, 018 61 Nová Dubnica, doručenú dňa 3.8.2015, podacie číslo 1408/2015 o prenájom 
pozemku o výmere 1m2 a to na parcele KNC 893 na obecnom cintoríne za účelom osadenia 
predajného automatu na hrobové kahance.  
 
Žiadosti o pripojenie sa k obecnému vodovodu a kanalizácii od vlastníkov rodinných domov: 
p. Mária Pagáčová, Sadová 178/95, Košeca /žiadosť doručená dňa 7.8.2015, podacie číslo 
1430/2015/, JUDr. Martina Kočíková, Sadová 888, Košeca /žiadosť doručená dňa 5.82015, 
podacie číslo 1421/2015/, Ing. Mariana Kočíková, Sadová 175, Košeca/ žiadosť doručená dňa 
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5.8.2015, podacie číslo 1420/2015/. 
Uznesenie č. 193/2015 
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Žiadosti o pripojenie sa k obecnému vodovodu 
a kanalizácii od vlastníkov rodinných domov p. Mária Pagáčová, Sadová 178/95, Košeca 
/žiadosť doručená dňa 7.8.2015, podacie číslo 1430/2015/, JUDr. Martina Kočíková, Sadová 
888, Košeca /žiadosť doručená dňa 5.82015, podacie číslo 1421/2015/, Ing. Mariana 
Kočíková, Sadová 175, Košeca/ žiadosť doručená dňa 5.8.2015, podacie číslo 1420/2015/. 
 
Žiadosť Ing. Rafaja, Košeca, o riešenie havarijnej situácie a zabezpečenie pitnej vody na 
Rudnianskej ulici v Košeci, doručenej dňa 20.8.2015, zaevidovanej pod podacím číslom 
1473/2015  
Uznesenie č. 194/2015 
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Žiadosť Ing. Rafaja, Košeca, doručenú dňa 20.8.2015, 
podacie číslo 1473/2015 o riešenie havarijnej situácie a zabezpečenie pitnej vody na 
Rudnianskej ulici v Košeci.  
 
Žiadosť p. Jarmily Matuščinovej, Športovcov 66/5, Košeca a p. Márie Vychopenovej, Sadová 
173/18, Košeca, doručenú dňa 12.6.2015, podacie číslo 1128/2015, týkajúcu sa odsúhlasenia 
zmeny využitia územia na parcele č. 556/501 a parcele č. 556/502 pre výstavbu rodinných 
domov 
Uznesenie č. 195/2015 
Obecné zastupiteľstvo  
A: Prerokovalo  
Žiadosť p. Jarmily Matuščinovej, Športovcov 66/5, Košeca a p. Márie Vychopenovej, Sadová 
173/18, Košeca, doručenú dňa 12.6.2015, podacie číslo 1128/2015, týkajúcu sa odsúhlasenia 
zmeny využitia územia na parcele č. 556/501 a parcele č. 556/502 pre výstavbu rodinných 
domov.  
B: Berie na vedomie 
Stanovisko komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia k predmetnej 
žiadosti a to v nasledovnom znení:  

- vzhľadom na prebiehajúce riešenie územného plánu obce je potrebné vytypovať 
nové smery možného rozširovania IBV v obci 

- jednou z týchto lokalít je určite aj sad. Keďže samotný sad už dlho neplní svoju 
pôvodnú funkciu, je na mieste pouvažovať o využití tohto priestoru pre možnú 
výstavbu. 

- Jestvujúca parcelizácia v tomto území dáva jasné predpoklady o približnej tvorbe 
prípadnej budúcej zástavby. Keďže sa zrejme nenájde investor, ktorý dokáže celé 
územie zjednotiť a následne vytvoriť infraštruktúru, možno očakávať, že s podobnými 
žiadosťami ako v predloženej štúdii budú postupne prichádzať aj iní vlastníci 
pozemkov tomto území. Z tohto dôvodu by sme sa nebránili takejto štúdii. Otázkou 
teraz je, či počkať na nový územný plán obce, alebo si určiť všeobecné podmienky 
zastavania tohto územia s príslušnými regulatívmi a obmedzeniami pre možnosť 
realizácie dostatočnej infraštruktúry v riešenom území pre prípadnú budúcu výstavbu 
a pre dostatočný komfort bývania a dopravy.  

 
7.6 Prerokovanie a pripomienkovanie štúdie prístavby ZŠ 
Ing. Ďurech sa chce spýtať na jednu vec. Je 27.8. a 31.8. končí nejaká možnosť 
pripomienkovania štúdie prístavby základnej školy. Nebyť toho, že sa išiel pozrieť, ako vyzerá 
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tá učebňa, lebo 25.8. sa mala dorobiť, je dorobená, pekná, tak sa mu dostala do rúk tá štúdia 
a teraz my sa máme k tomu vyjadriť. Spýtal sa ostatných poslancov, či dostali túto štúdiu do 
rúk.  
Starosta povedal, že p. Ďurechovi vysvetlí, ako sa dostal k tej štúdii a prečo sa k tomu 
nedostal nikto iný. Tá štúdia bola určená k nahliadnutiu iba pre riaditeľstvo školy. Vy ako 
poslanci obecného zastupiteľstva, vyjasnime si veci, ste dali uznesením jasne v zadaní najavo, 
čo žiadate, aby projektant pripravil. Ten projektant za to svoje dielo zodpovedá. On povedal 
riaditeľke a zástupkyni, aby sa na to pozreli, či to sedí s tými požiadavkami, ktoré majú reálne 
oni. Lebo oni Vám vlastne dali podnet, že toto potrebujeme a takto to potrebujeme. 
Prepáčte, ale vy asi nedokážete úplne posúdiť potreby školy, to asi to najlepšie dokáže urobiť 
štatutár tej školy, tak preto to dostal on. Preto to nešlo nikomu z poslancov OZ. Vy o tom 
budete informovaní po splnení toho termínu, t.z. koniec tohto mesiaca, kedy vám odovzdá 
projektant na základe objednávky vypracovanú štúdiu. Nikto nikdy nepovedal a netvrdí, že 
projektanti nebudú ochotní doplniť do hotovej štúdie niečo, čo vás napadne po tom, ako ju 
oficiálne odovzdajú. To sú veci, ktoré sú stále v procese a hlavne tá štúdia bude slúžiť ako 
podklad pre vyhotovenie projektových dokumentácií pre územné a stavebné rozhodnutie, 
v ktorom už projektant môže samozrejme naprojektovať to, čo vás o dva, tri, či štyri týždne, 
mesiac-dva, napadne, a v projekte to následne zohľadní.  
Čiže nehrajme sa tu na to, že tu niekto tají informácie. Vy ste k tomuto nemali mať vôbec 
žiaden prístup, pretože je to práca nejakej projekčnej kancelárie, ktorej sme za to ešte 
nezaplatili a tá projekčná kancelária nám vyšla v ústrety, že ešte predtým ako nám to 
odovzdajú, to ani nemuseli urobiť, oslovili riaditeľku školy, aby s k tomu vyjadrila, preto ste 
to nedostali. Ak by ste sa spýtali, tak vám to takto vysvetlím a predišli by sme takýmto 
veciam.  
Ing. Ďurech odvetil, že takéto vysvetlenie by mu nebolo stačilo. Pretože 31.8. je termín, kedy 
to má byť odovzdané tým projektantom, t.z. už ukončené. Nevidela to stavebná komisia, 
prečo by to mala len riaditeľka školy posudzovať.  
p. Ostrovský - štúdia slúži na to, aby sa k nej vyjadrovali určité orgány, ktorým to patrí. 
Starosta - áno, štúdia slúži na to, ale ona ešte nie je ukončená, takže vy sa k tomu nemáte 
ešte prečo vyjadrovať. My sme si objednali na základe vašich požiadaviek nejaké 
vypracovanie diela. To dielo ešte nie je hotové a to dielo bolo iba na základe vnútornej 
dohody s riaditeľkou a projektantom poskytnuté, aby sa oni na to pozreli a vyjasnili si nejaké 
veci, ktoré súvisia s tou prípravou. Vy poslanci OZ dostanete na najbližšom zasadnutí OZ 
prezentáciu od projekčnej kancelárie, kde vám povedia, toto sme pripravili na základe vašej 
požiadavky a takýmto spôsobom si myslíme, že to bude vhodné. 
Ing. Ďurech - a keď im povieme, že to nebude vhodné, tak čo potom. 
Starosta - tak im to poviete. 
Ing. Ďurech - a čo sa potom stane? 
Starosta - tak sa dohodnete s projekčnou kanceláriou, či je záujem a oni vám musia aj 
vysvetliť, či je to možnosť zmeniť v rámci projektovej dokumentácie pre vydanie územného 
a stavebného povolenia. 
Ing. Ďurech - pán starosta nechcel som, bolo to doteraz celkom kľudné. Na mojej komisii ste 
povedali, rýchlo treba dať pripomienky, lebo do 31.8. tá kancelária akceptuje naše 
pripomienky. Toto ste povedali, môžem to aj prehrať, ale nemienim to tu teraz vyťahovať. 
Tak potom kde je pravda? 
Starosta sa spýtal p. Ďurecha, či nahrával komisiu bez jeho súhlasu. 
Ing. Ďurech - bez akého súhlasu? 
Starosta - no komisie sa nenahrávajú. Vy ste nahrávali komisiu, vašu komisiu bez môjho 
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súhlasu? Ja na vás musím podať už trestné oznámenie. Spýtal sa, čo to dovoľuje, lebo on 
nevedel, že nahrávate komisiu a ste ma na to neupozornili.  
/celá diskusia k tejto téme je zverejnená v audio nahrávke na stránke www.koseca.sk/ 
 
8/ Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov 
Návrh na uznesenie poslancov Ing. Ďurecha, Ing. Kantoríkovej, p. Kuteja, p. Ostrovského a p. 
Turzovej predložila prítomným Ing. Kantoríková. 
 
Uznesenie č. 196/2015 
Obecné zastupiteľstvo   
A: Odporúča  
Starostovi obce Košeca Bc. Radomírovi Brtáňovi  ako  výkonnému orgánu obce (so zreteľom 
na § 13 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v z. n. p.), aby do  najbližšieho 
zasadnutia OZ  predložil  obecnému zastupiteľstvu  všetky  možné alternatívy realizácie tak 
investičných ako aj neinvestičných aktivít,  ktoré  uviedol vo svojom maili zo dňa 16.7.2015 
a tento tvorí prílohu tohto uznesenia.  
Predložený materiál bude obsahovať  podrobný popis a špecifikáciu  ku každej  aktivite,  
všetky možné alternatívy riešení, predložená  približná cenová ponuka ku každej alternatíve 
jednotlivo a s uvedením  všetkých možností  financovania  tejto aktivity  (vlastné zdroje, 
cudzie zdroje, vyhlásené výzvy na cudzie zdroje).   
B: Odporúča  
Starostovi obce Košeca Bc. Radomírovi Brtáňovi  oboznámiť sa s nižšie uvedenými 
paragrafovými zneniami zákona č. 369/1990 Z. z. v z.n.p. i jeho vykonávacími predpismi. 
Z uvedených ustanovení vyplýva:  
- že v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v z.n.p. je 
najvyšším výkonným orgánom obce starosta obce,                                                                            
- že v zmysle ustanovenia § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v z.n.p.  je 
obecné zastupiteľstvo rozhodovací  orgán a na to, aby mohlo rozhodovať o základných 
otázkach života obce a o tom, čo mu je v uvedenom ustanovení  vyhradené musí mať 
zabezpečené odborné  podklady a informácie (písomnosti), ktoré v zmysle ustanovenia § 16 
ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v z.n.p. zabezpečuje na rokovanie 
obecného zastupiteľstva  a komisií   Obecný úrad, ktorého prácu riadi starosta obce.  
- že v zmysle ustanovenia § 15 sú Komisie zriadené obecným zastupiteľstvom poradné, 
iniciatívne a kontrolné orgány, a taktiež  odborné podklady a informácie  pre ne zabezpečuje  
Obecný úrad.  
Za: 5 (Ing. Ďurech, Ing. Kantoríková, p. Kutej, p. Ostrovský, p. Turzová) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 4 (Mgr. Bajzíková, p. Kalamenová, p. Kolembus, Mgr. Švehlová) 
 
Návrh na uznesenie poslancov Ing. Ďurecha, Ing. Kantoríkovej, p. Kuteja, p. Ostrovského a p. 
Turzovej predložil prítomným Ing. Ďurech. 
Ing. Kantoríková informovala, že návrh na uznesenie vznikol z debaty na komisii investícií, 
rozvoja a verejného obstarávania. 
Mgr. Švehlová chcela vedieť, čoho sa týkala tá debata, z čoho to vyplynulo, na čo Ing. 
Kantoríková odpovedala, že na to bolo tá komisia určená. 
Starosta pripomenul na čo je postavená komisia investícií, rozvoja a verejného obstarávania 
a ten bod, ktorý odporúča v rámci tohto návrhu uznesenia supluje to, čo už bolo raz 
schválené. Pretože v rámci náplne práce, ktorú ste schvaľovali v tomto roku pre jednotlivé 
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komisie ste uviedli, že vaša komisia robí prípravu, resp. kontrolu technických špecifikácií 
predmetu obstarania stanovených podmienok pre potenciálnych uchádzačov, tak starosta 
zastupiteľstvu – návrhovej komisii OZ navrhol, aby sa pripravilo uznesenie, kedy OZ ukladá 
v zmysle schválenej náplne práce komisie investícií, rozvoja a verejného obstarávania 
prípravu podkladov, technických špecifikácií pre vyhlásenie verejných obstarávaní 
schválených uzneseniami na zasadnutí OZ dňa 27.8.2015. Podklady je potrebné obecnému 
úradu pripraviť v dostatočnom predstihu pred schválenými termínmi.  
Komisia je zložená z radov odborníkov, občanov a prizvaných ľudí a komisia by mala byť 
iniciatívna vo veciach a náplň práce ste si stanovovali vy, tak vás len žiadam, aby ste 
rešpektovali to, čo už platí skoro deväť mesiacov a momentálne sa to z vašej strany ešte 
neudialo. 
Ing. Kantoríková ešte raz prečítala bod B uznesenia č. 196/2015 z 27.8.2015. 
Starosta sa vyjadril, že so všetkým súhlasí, len navrhol, aby sa rešpektovala náplň práce 
komisie, ktorý ste si schválili, pričom komisia to mala rozdelené do dvoch pozícií. Starosta 
prečítal náplň práce komisie investícií, rozvoja a verejného obstarávania. 
Ing. Kantoríková uviedla, že tieto dve uznesenia mali byť pripomenutím nejakých pravidiel, 
ktoré by sa tu mali dodržiavať aj z vašej strany, zároveň prečítala uznesenie zo zasadnutia 
komisie z februára 2015. 
Prednostka OcÚ Mgr. Dianová chcela vedieť k tomu uzneseniu, lebo sa to čiastočne týka aj 
jej a zamestnancov, ako aby boli pripravené podklady. Či sa stalo, že neposielame dopredu 
podklady alebo nie sú dobre pripravené, lebo takéto informácie nemá. 
Ing. Kantoríková uviedla, že to je všeobecné, také zduplikovanie pravidiel. 
Starosta zároveň prečítal dokument zohľadňujúci možné investičné aktivity v obci a požiadal 
o spoluprácu medzi ním, poslancami, komisiami a obecným úradom. 
Prednostka OcÚ Mgr. Dianová chcela povedať už dlho ako hlas poradný: Pokiaľ sa tu my, tak 
ako tu sedíme za týmto stolom, nezačneme k sebe správať ako normálni dospelí ľudia, 
nenájdeme si k sebe cestu, hlavne tú informačnú, aby sme si dopredu sadli a povedali si 
nejaké veci, a neprestaneme si tu vlastne tutlať a hrať sa na najspravodlivejších 
z najspravodlivejších, tak to tu nikdy nebude dobré a môžeme si schvaľovať uznesenia, aké 
chceme, môžeme sa tváriť zákonne ako chceme, tá obec nebude dobre fungovať. A to verte, 
že už robím v samospráve dvanásť rokov a napriek môjmu veku viem o čom hovorím. 
A prešla som si teda mnohými zastupiteľstvami. Toto som chcela povedať minimálne už tri 
zastupiteľstvá, tak teraz dozrel čas. A hovorím to tak, ako tu sedíme všetci, aby sme sa nad 
sebou zamysleli. Pretože ako toto robiť, môžeme sa vyhádať v krčme, môžeme sa pobiť, ale 
príďme sem ako normálni dospelí ľudia, ktorí sa vedia dohodnúť a ktorí vedia prijať nejaké 
normálne uznesenia a nie sa stále obviňovať či už z jednej alebo druhej strany a tutlať si 
informácie a hrať sa na toho, kto príde s tým alebo s tým. My musíme prísť ako jeden celok 
a vtedy to bude fungovať. 
Ing. Ďurech sa zaujímal o to tutlanie informácií, pretože aké môže mať poslanec informácie. 
Tie prídu najskôr na obecný úrad a vy ich rozposielate a nie vždy sa stalo, že sme tie 
informácie dostali. 
Prednostka OcÚ netvrdí, že sa občas nestane, že niečo nepríde. Vždy keď za mnou prídete, 
všetko dostanete. Preto som povedala, vyčistime si dnes stôl, správajme sa ako normálni 
dospelí ľudia, nájdime si k sebe cestu. Nemusíme sa „milovať“ mimo obecného úradu, ale 
správajme sa k sebe aspoň slušne. Lebo keď nezačneme spolupracovať, tak sa tu môžeme 
stále hádať, môžeme tu sedávať každý druhý deň desať hodín a nevyriešime absolútne nič 
a môžeme si prijímať uznesenia, ktoré my aj budeme plniť, ale bude to proste nanič. Nebude 
to baviť ani vás ani nás. 
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Ing. Kantoríková sa tiež k tomu pridá, lebo to, čo tu bolo povedané zo strany pani prednostky 
platí aj zo strany pána starostu. My to vnímame presne rovnako, že nedostávame všetky tie 
informácie, že nie sme zavolaní na akcie organizované obcou, že sú tam zavolaní len tí ľudia, 
ktorí sú vyvolení. Že nedostávame tú informáciu, že sa tá akcia bude konať, že nás 
vyčleňujete z akcií kultúrnej komisie. Nechceli ste dovoliť školskej komisii, aby robila 
Rozprávkový les. Proste nechcete nás pripustiť k aktivitám, kde by sme sa ako poslanci mohli 
medzi ľuďmi ukázať, že aj my máme záujem robiť aj iné aktivity ako tu pripravovať uznesenia, 
dávať pozor na rozpočet, pripravovať zmeny rozpočtu, riešiť tu takéto veci. Toto sa potom 
všetko zneguje a niektorí vyvolení poslanci sa tam „povystrkujú“ na obecných akciách. Takže 
my to tiež vnímame svojím spôsobom a nepáči sa nám veľa vecí, aby to tu nevyznelo, že len 
my sme tu za tých najhorších. 
Starosta sa opýta, prečo to nepovedala na začiatku roka, keď sa takéto veci stali. 
Ing. Kantoríková odvetila, že starosta to robí cielene. Vy aj vaše kolegyne poslankyne z vášho 
tábora to robíte cielene, že nás vyčleňujete z takýchto akcií. Potom nás tu obviňujú občania 
z ulice Za parkom, že sme neprerokovali nejaké veci, lebo sme o nich nevedeli. Tie informácie 
sa taja, tak čo sa čudujete, že my tie informácie neposkytujeme vopred, lebo potom všetko 
otočíte proti nám. 
/celá diskusia k tejto téme je zverejnená v audio nahrávke na stránke www.koseca.sk/ 
 
Uznesenie č. 197/2015 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Žiada  
obecný úrad o zabezpečenie školenia na pravidlá a proces verejného obstarávania /VO/ 
v podmienkach samosprávy kvalifikovaným odborníkom v rozsahu min. 4 hodiny. 
Školenia bude zorganizované pre: poslancov obce, starostu, zamestnancov OcÚ, predsedov   
a členov záujmových združení v obce a pod. 
Zodpovedná: prednostka OcÚ 
Termín: školenie sa uskutoční najneskôr do 31.10.2015 
B: Schvaľuje,  
že Komisia investícií, rozvoja a verejného obstarávania /IRaVO/  bude pripomienkovať a 
vyjadrovať  sa ku  všetkým zadaniam a špecifikáciám súťažných podkladov jednotlivých 
prípadov verejného obstarávania realizovaných Obcou Košeca. Bez pozitívneho vyjadrenia 
komisie, nemôžu byť súťažné podklady zverejnené do procesu VO.  Predseda komisie IRaVO  
môže k otváraniu obálok a vyhodnocovaniu ponúk prizvať poslancov, predsedov komisií, ich 
členov, prípadne iných odborníkov.     
Zodpovedný: starosta obce 
Termín: ihneď 
C: Schvaľuje,  
že Komisia IRaVO (min. 1 zástupca komisie), bude vždy prítomná pri otváraní obálok 
v procese VO, či pri vyhodnocovaní ponúk v prípade obstaranie cez Elektronický 
kontraktačný systém. Zúčastnený člen/členovia vždy podpisujú zápisnicu. Predseda komisie 
IRaVO  môže k otváraniu obálok a vyhodnocovaniu ponúk prizvať poslancov, predsedov 
komisií, ich členov, prípadne iných odborníkov.  
Proces vyhodnocovanie výsledkov verejného obstarávania sa bude uskutočňovať v termíne 
po vzájomnej dohode predsedu komisie IRaVO a prednostky OcÚ, najskôr v čase od 17.00 h. 
Zodpovedný: starosta obce 
Termín: ihneď 
Za:  5 (Ing. Ďurech, Ing. Kantoríková, p. Kutej, p. Ostrovský, p. Turzová) 
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Proti: 3 (Mgr. Bajzíková, p. Kalamenová, Mgr. Švehlová) 
Zdržal sa: 1 (p. Kolembus) 
 
Uznesenie č. 198/2015 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje požiadavku sprístupnenia systému URBIS pre Podvojné 
účtovníctvo: objednávky, faktúry a zmluvy - pasívny prístup. 
Termín: ihneď 
Zodpovedný: prednostka OcÚ 
Za: 5 (Ing. Ďurech, Ing. Kantoríková, p. Kutej, p. Ostrovský, p. Turzová) 
Proti: 4 (Mgr. Bajzíková, p. Kalamenová, p. Kolembus, Mgr. Švehlová) 
Zdržal sa: 0 
 
Zástupkyňa starostu Mgr. Švehlová poďakovala p. Bartošovi a pani hlavnej kontrolórke p. 
Alene Dobrodejovej, ktorí prisľúbili pomoc pri Baranpajáde. Ak by ešte niekto mal záujem 
prísť a pomôcť, budeme radi. Baranpajáda bude v pondelok 31.8.2015 od 16.00 hod. 
 
9/ Rôzne – dôležité údaje a informácie starostu a účastníkov rokovania 
Ing. Ďurech sa spýtal prítomných členov DHZ Košeca, ako prebieha požiarny krúžok, lebo 
v máji mali ísť na nejaké súťaže a ako dopadli. Taktiež informoval, že v sobotu je v Púchove 
nejaká dobrá akcia. 
p. Peter Vráblik uviedol, že krúžok prebieha počas školského roka.  
Ďalej chcel Ing. Ďurech vedieť, to menšie auto, ktoré príde, to Iveco, či je aj na hasenie, na čo 
mu p. Vráblik odpovedal, že je aj na hasenie a je v ňom výbava aj na zásah proti vode, napr. 
keď budú vytopené pivnice, domy. 
Ing. Kantoríková sa spýtala, prečo sa rozhodli nakoniec pre toto menšie auto. 
p. Vráblik chcel vedieť, či bolo v ponuke aj väčšie auto, na čo p. Kutej odpovedal, že bolo 
a malo to zastrešovať aj Zliechov a okolité časti. p. Vráblik odvetil, že to je zas informácia, 
ktorú máte vy. P. Kutej odpovedal, že k tejto informácii sa dopátrali až tak, keď sa dozvedeli, 
že hasiči majú mať to malé auto. Tam niekto to veľké auto odmietol. Toto je informácia 
priamo zo zdroja, z ministerstva. 
Starosta – aby sme sa rozumeli. Bolo tu povedané sloveso odmietli. Nikto nič neodmietol, 
pokiaľ ja viem, akurát bolo dané na výber. 
p. Vráblik povedal, že toto auto je vhodnejšie na tú činnosť, pre ktorú ho potrebujú. 
/celá diskusia k tejto téme je zverejnená v audio nahrávke na stránke www.koseca.sk/ 
 
Zástupkyňa starostu Mgr. Švehlová pozvala prítomných zajtra (piatok 28.8.2015) na oslavy 
SNP, začiatok o 17.00 hod. 
 
Ing. Ďurech ponúkol na pondelok na Baranpajádu svoju pomoc, ako aj pomoc p. Bartoša a p. 
Palčeka. Len chcel vedieť, aký bude program.  
Mgr. Švehlová odpovedala, že budeme potrebovať pomôcť pri hrách. Prísť treba cca o 15.30 
hod. a tam si rozdelíme úlohy - hry, stanovištia.  
 
10/ Interpelácia poslancov – diskusia 
Starosta si dovolil spýtať sa p. Ostrovského: dostali ste k dispozícii od pani kontrolórky správu 
č. 7/2013, ako ste naložili s touto informáciou, poprípade dostali ste iba túto správu alebo 
ste dostali ešte nejaké ďalšie dokumenty súvisiace s touto správou? 
p. Ostrovský - ak je sprístupnená tak je. Ja pokiaľ ešte moc neviem o nej. 
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Starosta - takže vy ste sa s ňou ani neoboznámili? 
p. Ostrovský - neviem, prečo mi kladieš takú otázku. 
Starosta - chcem sa spýtať, či ste sa teda podpísali pod podanie trestného oznámenia na 
moju osobu v súvislosti s touto správou. 
p. Ostrovský - som sa podpísal. 
Starosta - a keďže ste to nečítal, akým spôsobom ste vyhodnotili tieto informácie? 
p. Ostrovský - keď som to išiel podpísať, som si to prečítal. 
Starosta - a mali ste k dispozícii ešte aj naše stanovisko k tejto správe ako obecného úradu? 
p. Kutej - to nemá súvis. Na to sú tu príslušné orgány. 
p. starosta - mám právo interpelovať poslanca. 
p. Kutej - bolo podané trestné oznámenie na teba ohľadom tej správy s tým, že sme boli 
podpísaní piati poslanci. Akým spôsobom s tým bude naložené sa dozvieme. 
Starosta sa ešte spýtal p. Ostrovského, či nemá ďalšiu dokumentáciu, na základe čoho sa 
teda rozhodol. 
p. Ostrovský odpovedal, že mu stačilo to, čo tam čítal. 
Starosta - a to stanovisko, ktoré sme dali my za obecný úrad pani kontrolórke Minárikovej, to 
ste nečítali.  
p. Kutej - neviem, čo s tým má on spoločné. 
Starosta - ja sa ho pýtam ako poslanca ako naložil s informáciou a či sa snažil získať ešte 
nejaké doplňujúce informácie. 
p. Kutej - v tej správe bolo jasne napísané, že akým spôsobom sa nakladalo s pohonnými 
hmotami, akým spôsobom sa nakladalo s parkovným.  
Starosta - na jednej strane sa k tomu nechceš vyjadrovať a na druhej strane sa ma pýtaš, ako 
to vysvetlím. 
p. Kutej - len hovorím, že sa to tu otvára a útočíš na toho najslabšieho. 
Starosta - nie ja sa pýtam poslanca, ako naložil s informáciou. Zároveň sa opýtal p. 
Ostrovského, či má záujem o sprístupnenie informácií v súvislosti s touto správou, ktorú sme 
predložili pani kontrolórke Minárikovej ako naše pripomienky k tej správe, ktoré 
neakceptovala? Na čo p. Ostrovský odvetil, že nemá záujem. 
/celá diskusia k tejto téme je zverejnená v audio nahrávke na stránke www.koseca.sk/ 
 
Starosta sa zároveň spýtal p. Kuteja ako poslanca, či mu je známy zákon o štátnej službe, či 
nepovažuje svoju kandidatúru pod hlavičkou politickej strany SMER-SD za porušenie tohto 
zákona. 
p. Kutej odvetil, že si je potrebné preštudovať ako to je. On je nezávislý kandidát pod 
hlavičkou SMER-u. Nie je to protizákonné, môžeš si to preštudovať. 
Starosta sa ďalej pýta, že keď kandidoval pod hlavičkou SMER-u , ktorá bola za tebou ako 
SMER-SD, tak ty si kandidoval vlastne ako nezávislý.  
p. Kutej odvetil, že už na to odpovedal. 
Starosta - takže vykonávaš štátnu službu politicky neutrálne, nestranne a zdržíš sa akejkoľvek 
veci, ktorá by mohla ohroziť dôveru v nestrannosť a objektívnosť konania, na čo p. Kutej 
zareagoval: áno. 
Starosta položil p. Kutejovi ďalšiu otázku, ktorá súvisí s jeho poslaneckým mandátom, so 
zákonom o štátnej službe. Chce sa spýtať, či tie jeho uznesenia, ktoré pripravoval veľmi 
intenzívne, ktoré odporúčali a ktoré predtým boli aj o tom, že si kontaktoval určité firmy 
alebo si kontaktoval fyzické osoby – živnostníkov, že treba urobiť toto a tamto, napr. vo veci 
osvetovej besedy a špaliet, či si myslí, že to troška nie je v rozpore so zákonom, kedy štátny 
zamestnanec nesmie sprostredkovávať pre seba, inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu 
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obchodný kontakt s obcou. 
p. Kutej sa vyjadril, že to nemá nič spoločné, už dal odpoveď. 
Starosta - o.k., takže sa vôbec nebudeš brániť tomu, aby riešil takéto veci tvoj nadriadený, 
áno? Ja mám pocit, že si porušil, takisto dám podnet na príslušné orgány, aby prezistili, či 
bolo tvoje konanie v rozpore so zákonmi. 
/celá diskusia k tejto téme je zverejnená v audio nahrávke na stránke www.koseca.sk/ 
 
11/ Ukončenie zasadnutia 
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Bc. Radomír Brtáň, ktorý 
poďakoval prítomným za účasť. (21:56 hod.) 
 
Starosta obce: Bc. Radomír Brtáň    Zapisovateľ: Bc. Emília Laskovičová 
 
Prednosta obce: Mgr. Zuzana Dianová 
 
Overovatelia: 
 
 
 

       __________________________          ________________________ 
 Mgr. Miroslava Švehlová             Mária Kalamenová 

 
 

V Košeci, 9.9.2015 


