ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo
dňa 28. augusta 2013 v zasadačke Obecného úradu v Košeci
Prítomní
Mgr. Miroslava Švehlová, poslankyňa

Katarína Turzová, poslankyňa

Mgr. Jaroslava Pajgerová, poslankyňa

Mária Kalamenová, poslankyňa

Mgr. Júlia Palčeková, poslankyňa

Jozef Surový, poslanec

Bc. Pavol Ondrejka, poslanec

Mgr. Helena Popovičová, poslankyňa

Mgr. Zuzana Dianová, prednostka

Ing. Katarína Mináriková, HK
Neprítomní

Ing. Janka Kantoríková
Hostia
Viď prezenčná listina

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 6
poslancov a preto uznal dnešné zasadnutie OZ za uznášaniaschopné. Začiatku OZ sa
nezúčastnili Bc. Ondrejka a Mgr. Pajgerová a z účasti sa ospravedlnila Ing. Kantoríková.
2/ Schválenie programu rokovania
Starosta sa spýtal poslancov, či sú z ich stany pripomienky k programu, ktorý bol uvedený na
pozvánke. Poslanci program jednohlasne schválili.
Uznesenie č. 91/2013
OZ k o n š t a t u j e, že :
Zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu na pozvánke.
Za: 6, 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:
Predseda – Mgr. Miroslava Švehlová
Člen – Mgr. Helena Popovičová
Člen – Mgr. Júlia Palčeková
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Uznesenie č. 92/2013
OZ v o l í:
Predseda – Mgr. Miroslava Švehlová
Člen – Mgr. Helena Popovičová
Člen – Mgr. Júlia Palčeková
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Za overovateľov zápisnice boli určení :
1/ Katarína Turzová
2/ Mária Kalamenová
Písaním zápisnice poveril: Andreu Behanovú
4/ Kontrola plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení zodpovednými
pracovníkmi
S plnením uznesení zo dňa 20.6.2013 oboznámil prítomných starosta obce.
Uznesenie č. 81/2013
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu schvaľuje:
A: Nájomnú zmluvu medzi Obcou Košeca ako nájomcom a spoločnosťou SlovZink, a.s.
v reštrukturalizácii, so sídlom Továrenská 454, 018 64 Košeca, IČO: 35772204 ako
prenajímateľom č. 1 a spoločnosťou SLOVLAK Košeca a.s., so sídlom Továrenská 454, 018 64
Košeca, IČO: 35816651 ako prenajímateľom č. 2 , ktorej predmetom je prenájom
nehnuteľnosti a to:
- viacúčelová nádrž (kúpalisko) bez s.č. na pozemku parc. KN C č. 994/9;
- pozemok parc. KN C č. 994/9 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 478 m2;
- pozemok parc. KN C č. 994/10 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 200 m2
/pozemok aj stavba – šatne/
zapísané na LV č. 2261 pre k. ú. Košeca vo vlastníctve prenajímateľa č. 1
a
- pozemok parc. KN C č. 994/8 – zastavené plochy a nádvoria o výmere 1.314 m2;
zapísané na LV č. 2438 pre k. ú. Košeca vo vlastníctve prenajímateľa č. 2
Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.7.2013 do 2.9,2013, za účelom
prevádzkovania kúpaliska. Nájomné bolo stanovené v celkovej výške 500,- EUR za obdobie
platnosti tejto zmluvy. V cene nájmu nie sú zahrnuté energie. Nájomná zmluva bude
podpísaná v lehote najneskôr do 15 dní odo dňa schválenia nájomnej zmluvy.
B:
a) otváracie hodiny letného kúpaliska v Košeci pre rok 2013 nasledovne:
Pondelok – Nedeľa: od 10 hod. do 20 hod.
Poznámka: od 19 hod. do 20 hod. bazén vyhradený na plávanie
b) cenník vstupného na obecné kúpalisko:
Dospelí a deti od 16 rokov: celý deň 2,0 € po 16-tej hodine 0,50 €
Deti do 15 rokov: celý deň 1,0 € po 16-tej hodine 0,50 €
Plávanie denne od 19. – 20. hod: 0,50 €
Zmluva bola podpísaná, kúpalisko obec prevádzkovala. Kompletné vyhodnotenie tejto
podnikateľskej činnosti bude predložené na septembrovom OZ.
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Uznesenie č. 82/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom časti priestorov letného kúpaliska v Košeci do
výmery 15 m2 nájomcovi oprávnenému na vykonávanie ambulantného predaja v oblasti
občerstvenia za sumu min. 400,- € počas doby prevádzkovania letného kúpaliska. Cena
nájmu je stanovená bez energií. Súčasne schvaľuje podpis tejto nájomnej zmluvy bez
schválenia Obecným zastupiteľstvom. Zmluva bude po podpise zaslaná poslancom mailom.
Obec si bufet prevádzkovala sama, nakoľko sa iný prevádzkovateľ nenašiel.
Uznesenia týkajúce sa zmeny rozpočtu boli schválené a do rozpočtu zapracované.
Uznesenie č. 89/2013
OZ schvaľuje zámer obstarania merača rýchlosti a hľadanie možností na jeho financovanie.
Bola podaná žiadosť o dotáciu na zakúpenie meračov na Ministerstvo vnútra SR.
Uznesenie č. 93/2013
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení OZ v Košeci.
5/ Názory občanov
Starosta privítal hostí a odovzdal im slovo.
p. Ambruš – prišiel ako zástupca Združenia živej histórie a šermiarskeho združenia Blúdni
rytieri. Plánujú zrekonštruovať historickú udalosť Bitku na Rudom poli, ktorá sa odohrala
pred viac ako 600 rokmi. Informoval o doterajších akciách, ktoré tieto združenia organizovali.
Predniesol zámer plánovanej rekonštrukcie historickej bitky na poli medzi Košecou a Ilavou a
predpokladané požiadavky od obce či už finančné alebo priestorové. Účasť prisľúbili mnohé
historické skupiny nielen zo Slovenska ale aj z Čiech a Moravy. Starosta poďakoval za
priblíženie zaujímavého podujatia a v prípade potreby prisľúbil pomoc a spoluprácu v rámci
možností.
6/ Správa hlavného kontrolóra v súlade s §18f zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
v znení neskorších predpisov
Hlavná kontrolórka predniesla záznam o kontrole za 2Q/2013. V tomto období neboli zistené
žiadne nedostatky ani porušenia zákonov. Poslanci záznam vzali na vedomie a v písomnej
forme je prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 94/2013
OZ berie na vedomie záznam z kontroly za 2Q/2013
7/ Hlavné body rokovania
7.1 Príprava školského roka 2013/2014
Starosta odovzdal slovo riaditeľom škôl. Riaditeľka ZŠ Ing. Jurenová úvodom požiadala o
presun tohto bodu v ďalších rokoch na mesiac september, nakoľko až vtedy vie presne uviesť
počet žiakov. Ďalej informovala o aktualitách pred začiatkom školského roka. p. Sláviková
informovala o stave a potrebách materskej školy. Aktuálne majú plnú kapacitu 92 detí a 12
detí neprijali. Informovala o najnovších investíciách a požiadala o pomoc pri financovaní
výmeny okien a niektorých podláh. Mgr. Palčeková bola v MŠ na stretnutí v pondelok, súhlasí
s potrebami, ktoré p. Sláviková predniesla. Starosta poďakoval za informácie, dohodli sa, že v
najnovších obecných novinách o tomto oboznámia aj občanov. Mgr. Belko – informoval
o zmenách v pedagogickom zbore ZUŠ. Stav detí rovnako ako ZŠ bude vedieť až po začatí
školského roka. Starosta poďakoval za informácie.
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Uznesenie č. 95/2013
OZ berie na vedomie informácie o príprave na školský rok 2013/2014.
7.2 Rozbor hospodárenia obce za I. polrok 2013 – hodnotenie plnenia rozpočtu,
programového rozpočtu, prenájmu a podnikania
O plnení rozpočtu za I. polrok 2013 informovala predsedníčka komisie financií, investícií a
rozvoja Mgr. Palčeková. Správa je v písomnej forme prílohou zápisnice a poslanci ju vzali na
vedomie.
Uznesenie č. 96/2013
OZ berie na vedomie rozbor hospodárenia obce za I. polrok 2013 – hodnotenie plnenia
rozpočtu, prenájmu a podnikania.
O 17:56 sa na OZ dostavil Bc. Ondrejka, čím sa počet prítomných poslancov zvýšil na 7.
Mgr. Dianová informovala o správe o plnení programového rozpočtu obce za I. polrok 2013.
Uznesenie č. 97/2013
OZ berie na vedomie vyhodnotenie programového rozpočtu za I. polrok 2013.
7.3 Správa o činnosti komisie financií, investícií a rozvoja
S činnosťou svojej komisie oboznámila prítomných jej predsedníčka Mgr. Palčeková. Správa
je v písomnej forme prílohou zápisnice a poslanci ju vzali na vedomie.
Uznesenie č. 98/2013
OZ berie na vedomie správu o činnosti komisie financií, investícií a rozvoja.
7.4 Zmeny rozpočtu
Ing. Podmajerská čerpá dovolenku tak zmeny rozpočtu predniesla prednostka Mgr. Dianová.
Návrh zmien bol poslancom zaslaný v príprave na OZ mailom a boli predložené aj na
rokovanie finančnej komisie. Zasielané zmenové listy č. 8 a 9 neboli pripomienkované.
Uznesenie č . 99/2013
Obecné zastupiteľstvo:
A: Prerokovalo
Zmeny rozpočtu podľa priloženého zmenového listu č. 9
B: Schvaľuje
Zmeny rozpočtu podľa priloženého zmenového listu č. 9
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 100/2013
Obecné zastupiteľstvo
A: prerokovalo
Zmeny rozpočtu so zdrojom 111 - FP zo ŠR podľa priloženého zmenového listu č. 8
B: berie na vedomie
Zmeny rozpočtu so zdrojom 111 – FP zo ŠR podľa priloženého zmenového listu č. 8
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7.5 Dodatok k VZN č. 5/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ
a dieťa MŠ a školských zariadení zriadených na území obce Košeca
Dôvod potreby prijatia dodatku k VZN vysvetlila prednostka OcU Mgr. Dianová.
Uznesenie č . 101/2013
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu
Schvaľuje:
Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2012 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských
zariadení zriadených na území obce Košeca.
Za: 6 (p. Turzová neprítomná)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7.6 Žiadosti týkajúce sa nakladania s majetkom (prenájom garáže, petícia, odkúpenie
pozemku...)
Prenájom garáže
Pri inventarizácii majetku vyplynulo, že má obec dočasne nevyužiteľný majetok. Ide o garáž
umiestnenú na ulici Bytovky. Na základe výzvy boli predložené dve žiadosti o prenájom tejto
garáže, ktoré boli postúpené na zasadnutie finančnej komisie. Nakoľko sa jedná o nebytový
priestor, ktorý má celkovo 15 m2 je možné v zmysle zákona i našich zásad o hospodárení
s obecným majetkom prenajať ho ako prípad hodný osobitného zreteľa. Prednostka sa
spýtala na výstup finančnej komisie, či odporučila, komu garáž prenajať. Mgr. Palčeková
informovala o návrhoch komisie. Komisia zisťovala, či majú obaja žiadatelia trvalý pobyt na
území obce a či nemajú voči obci žiadne záväzky. V prípade splnenia týchto podmienok
navrhla vybrať nájomcu podľa ponúknutej výšky nájmu, alebo určiť výšku nájmu a nájomcu
vybrať žrebom. Komisia navrhla výšku ročného nájmu 200,- €, po prehodnotení sumy na
stretnutí poslancov by navrhla sumu 150,- €. Starosta požiadal poslancov o vyjadrenie sa
k predloženým návrhom a alternatívam. Mgr. Palčeková navrhla osloviť oboch záujemcov
ohľadom ich predstavy výšky nájmu a v prípade zhody vybrať nájomcu žrebom na najbližšom
zasadnutí OZ. Obecný úrad osloví záujemcov ohľadom výšky ročného nájmu za túto garáž.
Poslanci uvedené vzali na vedomie.
Uznesenie č . 102/2013
Obecné zastupiteľstvo:
A1: Prerokovalo
Žiadosť p. Miroslava Slimáka, trvale bytom Bytovky 479/1, Košeca o prenájom obecnej
garáže za účelom využívania garáže na parkovanie osobného motorového vozidla.
A2: Prerokovalo
Žiadosť p. Juraja Ištvánika, trvale bytom Bytovky 480/3, Košeca o prenájom obecnej garáže.
B: berie na vedomie predložené žiadosti.
Petícia proti výstavbe bytového domu na parcele 877/1
Prednostka OcU: na obecný úrad bola doručená opravená petícia. Poslancom bola zaslaná
k príprave na OZ. V zmysle zákona o petíciách ju poslanci musia prerokovať. Obsahom petície
je nesúhlas obyvateľov z ulice Bytovky s akoukoľvek výstavbou ďalšej bytovky v tejto lokalite
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na obecných pozemkoch.
O 18.19 hod. sa na OZ dostavila Mgr. Pajgerová, čím sa počet prítomných poslancov zvýšil na
8.
Starosta požiadal, aby poslanci túto petíciu vzali na vedomie a prípadne doplnili či v prípade
rozhodovania o tomto pozemku na túto bude, alebo nebude prihliadať.
Svoje stanovisko a jeho dôvody predniesli zástupcovia petičného výboru a obyvateľov danej
lokality i poslanci OZ.
Uznesenie č. 103/2013
Obecné zastupiteľstvo:
A: Prerokovalo
Petíciu vyjadrujúcu nesúhlas s výstavbou bytového domu a priľahlého parkoviska na parcele
č. 877/1 a zároveň podporujúca zachovanie zelenej oddychovej zóny určenej na aktivity
spojené s oddychom, hrou a zábavou určenú nielen obyvateľom priľahlej ulice, ale i širšieho
okolia, doručenú dňa 18.7.2013 na Obecný úrad Košeca.
B. Berie na vedomie:
Petíciu vyjadrujúcu nesúhlas s výstavbou bytového domu a priľahlého parkoviska na parcele
č. 877/1 a zároveň podporujúca zachovanie zelenej oddychovej zóny určenej na aktivity
spojené s oddychom, hrou a zábavou určenú nielen obyvateľom priľahlej ulice, ale i širšieho
okolia, doručenú dňa 18.7.2013 na Obecný úrad Košeca.
Žiadosť o odkúpenie časti pozemku parc. číslo KNC 683/1
Prednostka: Žiadosť od fy Sestav na odkúpenie časti tejto parcely o výmere 1 176 m2 za
účelom výstavby bytových domov. OZ musí rozhodnúť o zámere využitia tohto pozemku a
následne dať vypracovať geometrický plán a znalecký posudok. Žiadosť bola prerokovaná
komisiami stavebnou a finančnou, ktoré k tomuto zámeru vydali kladné stanovisko.
Uznesenie č. 104/2013
Obecné zastupiteľstvo:
A: Prerokovalo
Žiadosť firmy Sestav s.r.o., J.L.Bellu 34/809, 019 01 Ilava o odkúpenie časti pozemku parc. č.
KNC 683/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 687 m2, zapísaný na LV č. 1. Žiadateľ má
záujem o 1 176 m2 za účelom výstavby bytových domov.
B. Schvaľuje:
Zámer využitia časti pozemku parc. č. KNC 683/1 zastavané plochy a nádvoria o celkovej
výmere 4 687 m2, nachádzajúci sa v k.ú Košeca, zapísaný na LV č. 1 vo výmere 1 176 m2 na
účely hromadnej bytovej výstavby a vypracovanie geometrického plánu za účelom
odčlenenia časti pozemku vo výmere 1 176 m2 z pozemku parc. č. KNC 683/1 zastavané
plochy a nádvoria o celkovej výmere 4687 m2 . Na účely možného odpredaja pozemku bude
vyhotovený znalecký posudok na odčlenený pozemok vo výmere 1 176 m2 .
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Mgr. Dianová: na OZ bola predložená a na pracovnom stretnutí bola prerokovaná aj žiadosť
KZP ADLA o odkúpenie časti parcely č. 877/1. Ing. Kantoríková doručila k tomuto bodu
zápisnice stavebnej komisie, kde je vyjadrené kladné stanovisko k žiadosti. Spýtala sa p.
Ondrejku či platí informácia navrhovateľ chce stiahnuť túto žiadosť, nakoľko dnes na úrade
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bol a nič k tejto téme nepovedal.
Bc. Ondrejka informoval o požiadavke žiadateľa o stiahnutie tohto bodu rokovania z
dnešného OZ. Poslanci uvedené vzali na vedomie.
Uznesenie č. 105/2013
OZ berie na vedomie stiahnutie žiadosti KZP ADLA z rokovania dnešného OZ.
Mgr. Dianová informovala poslancov o dnes doručenom liste od p. Silvestra Jankea. Ide o
problematiku zámeny pozemkov pod miestnymi komunikáciami. Z minulosti má obec
niekoľko žiadostí o zámenu pozemkov pod miestnymi komunikáciami. V liste, ktorý bol
žiadateľom zaslaný sme ich informovali, že je potrebné počkať na výsledok ROEPu a následne
prijať jednotné riešenie pre všetky pozemky. p. Janke v dnešnom liste uvádza, že cestu v
septembri uzavrie. Uznesenie porušené nebolo, nakoľko ním bolo len odporučené pripraviť
geometrický plán ale nikdy nebola prípadná zámena schválená. Starosta – až po ukončení
ROEPu bude presne určené ktoré komunikácie a do akej miery sú na súkromných
pozemkoch. Až potom bude potrebné určiť ako sa budú tieto pozemky riešiť komplexne a nie
jednotlivo, nakoľko nie je možné odhadnúť rozsah a vytvárať precedens. Prednostka - tento
problém majú mnohé mestá a obce a cesty II. a III. triedy nemajú vysporiadané ani
samosprávne kraje.
Uznesenie č. 106/2013
OZ berie na vedomie list č. j. 1483/2013 a informácie od p. Silvestra Jankea.
8/ Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov
Upozornenie z prokuratúry
Prednostka – obec bola vyzvaná prokuratúrou na predloženie VZN o držaní psov na území
obce a Štatútu obce. Tieto nám skontrolovali a zaslali upozornenie k Štatútu obce, VZN bolo
v poriadku. Informovala o vytknutých detailoch, ktoré nie sú nijak závažné a budú s nimi ešte
konzultované.
Uznesenie č . 107/2013
Obecné zastupiteľstvo:
A: Prerokovalo
Upozornenie prokurátora JUDr. Jany Hudecovej, Okresná prokuratúra
2, 912 50 Trenčín, číslo Pd 228/13-7, doručené dňa 20.8.2013
nedostatkov v Štatúte obce Košeca.
B. Berie na vedomie:
Upozornenie prokurátora JUDr. Jany Hudecovej, Okresná prokuratúra
2, 912 50 Trenčín, číslo Pd 228/13-7, doručené dňa 20.8.2013
nedostatkov v Štatúte obce Košeca.

Trenčín, Bernolákova
vo veci odstránenia

Trenčín, Bernolákova
vo veci odstránenia

Mgr. Palčeková – komisii boli doručené dve žiadosti o finančné dotácie. Prvá bola z Klubu
dôchodcov, ktorému schválený príspevok vo výške 500,- € nepostačuje a na svoju činnosť do
konca roka požadujú ešte 200,- €. K dnešnému OZ doručili výpis doterajších výdavkov.
Navrhla, aby sa žiadosťou ešte raz zaoberala finančná komisia a svoj návrh predložila na
najbližšom OZ.
Druhá žiadosť je od DHZ Košeca, ktoré doručilo požiadavku na zabezpečenie osláv 125.
výročia svojho vzniku vo výške 3.000,- €. Podľa komisie bola žiadosť doručená vzhľadom na
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požadovanú sumu a termín konania akcie veľmi neskoro. Momentálne nie sú vyčlenené
žiadne voľné prostriedky ale vôľa poskytnúť príspevok je i keď v značne nižšej sume.
O dôvodoch žiadosti a plánoch informoval prítomných p. Ľudovít Čepela. Pôvodne chceli
organizovať okázalejšiu akciu. Na akciu pozvali mnohých hostí z DPO SR aj z ministerstva.
Chcú aby videli že naša DHZ začala fungovať a že niečo robí. Predpokladajú, že organizáciou
tejto akcie sa dostanú do povedomia a v budúcnosti sa im to v podobe príspevkov a techniky
z Bratislavy z ministerstva vráti. Dnes doručili rozpis plánovaných výdavkov, ktorý p.
prednostka všetkým poslancom k OZ pripravila. Predbežný rozpočet je vo výške 4.500,- €
a ďalšie výdavky je ťažké odhadnúť. Rozhodli sa nevyberať vstupné nakoľko ide o celodennú
akciu a chcú aby prišlo čo najviac ľudí. Najväčšie výdavky budú na pamätné predmety.
Akciou sa chcú najmä dostať do podvedomia ľudí, ktorí im môžu v budúcnosti pomôcť.
Mgr. Palčeková – podporuje DHZ a má tam aj kamarátov. Keď sa takáto akcia zorganizuje
neznamená že niečo začne, zlepší sa alebo zabezpečí fungovanie. Nemyslí si, že doteraz táto
organizácia fungovala zle, podľa jej názoru fungovala v rámci možností a takéto tvrdenie by
sa jej, ak by bola členom dotklo. Návrh komisie bol poskytnúť príspevok vo výške 500,- €.
p. Čepela informoval o ostatných akciách DHZ na ktoré od obce nepožadovali žiadnu dotáciu.
Organizovali novoročný ohňostroj a rekonštruujú historickú striekačku, čo nie je lacná
záležitosť. Suma 500,- € nepokryje ani náklady na plánované hasičské preteky.
Mgr. Palčeková – keďže ide o 125. výročie určite s týmto mali rátať skôr a nie na poslednú
chvíľu. Škola organizuje 50. výročie a so žiadosťou prišla prvý krát už minulý rok. Financie sa
hľadali a dostala škola príspevok na dva krát. Mrzí ju, že hasiči žiadosť doručili len pred
mesiacom.
Bc. Ondrejka – podľa jeho názoru je škoda vyhodiť také množstvo peňazí na okázalú oslavu
keď tvrdia, že potrebujú techniku a majú zlé technické vybavenie. Uvedené financie môžu
použiť radšej na takýto nákup. Aj keď pozvú zástupcov z ministerstva z Bratislavy nezaručí im
to financie či príspevok. Jeho skúsenosti sú práve opačné.
Súhlasí s názorom, že žiadosť bola doručená neskoro. Rozpočet je na celý rok a na poslednú
chvíľu sa nedá nájsť tak vysoká suma.
Starosta požiadal o návrhy poslancov k výške príspevku. Poslanci prediskutovali a schválili:
Uznesenie č. 108/2013
OZ schvaľuje zmenu rozpočtu:
633006 08.3.0 rozhlas – všeobecný materiál zníženie vo výške 600,- €
637005 06.3.0 chemický rozbor vody zníženie o 300,- €
633006 06.3.0 všeobecný materiál – zásobovanie vodou – 100,- €
t.j. Presun v celkovej výške 1.000,- € na stredisko DHZ 0320.
Schválená zmena bude zapracovaná do zmenového listu č. 9.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (Bc. Ondrejka)
Starosta – Slovzink má na odpredaj Aviu, ktorú pre nás odložili. Požiadal DHZ o predloženie
žiadosti na technické vybavenie, aby ohľadom toho mohol začať jednať.
p. Bugala poďakoval za príspevok a všetkých prítomných na oslavy pozval.
9/ Rôzne – dôležité údaje a informácie starostu a účastníkov rokovania
Starosta – dnes mal stretnutie so zástupcami firmy, ktorá pripravuje prvé etapy k územnému
plánu. Prvé výstupy by mali byť predložené v priebehu septembra.
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Komisa ROEP mala zatiaľ jedno stretnutie, ďalšie bude kvôli dovolenkám až v septembri.
Ukončený bude až budúci rok, nakoľko bolo predložených množstvo pripomienok.
Vodovod a kanalizácia sa v našej obci tento rok kopať nezačne. Je problém s realizačným
projektom, ktorý je potrebné kompletne prepracovať.
Starosta pozval všetkých na oslavy SNP, ktoré budú kvôli účasti členov protifašistických
bojovníkov z PB v piatok so začiatkom o 16 hod. na OcÚ a o 17. hod. bude kladenie vencov k
pamätníku v parku.
Ďalej informoval poslancov o maily od p. Magdy Pajankovej s návrhmi a podnetmi ohľadom
koryta potoka a susednej záhrady. Informoval o vykonaných opatreniach a odporúčaniach.
Pozval všetkých na rozlúčku s letnými prázdninami Baranpajádu, ktorá bude túto sobotu od
14. hodiny v areáli ZŠ spojená s výstavou historických zbraní a výstroje.
Informoval o sťažnostiach na rušenie nočného kľudu pri zábavách, bude to potrebné riešiť
prijatím VZN.
Mgr. Popovičová sa spýtala na prisťahovalcov, ktorí tu nie sú evidovaní ako občania a sú na
nich mnohé podnety ohľadom krádeží.
Starosta – nikto z týchto ľudí tu nie je prihlásený na trvalý ani prechodný pobyt. Jediné
riešenie je prostredníctvom polície. Obec nemá žiadne možnosti ani prostriedky na
zasiahnutie či riešenie týchto podnetov.
Mgr. Švehlová poďakovala za pomoc počas zastupovania starostu. Informovala najmä o
pomoci pri záchrane bociana, ktorého niekto postrelil a toto zranenie žiaľ neprežil.
Starosta začal riešiť odchyt túlavých psov prostredníctvom tretej osoby.
Obec zabezpečila hromadné čipovanie psov za výrazne lacnejší poplatok vo výške 10,- €.
10/ Interpelácia poslancov – diskusia
11/ Ukončenie zasadnutia
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Radomír Brtáň, ktorý poďakoval
prítomným za účasť. (20:30 hod.)

Starosta obce: Radomír Brtáň

Zapisovateľ: Andrea Behanová

Prednosta obce: Mgr. Zuzana Dianová

Overovatelia:
__________________________
Katarína Turzová

________________________
Mária Kalamenová

V Košeci, 3. 9. 2013
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