ZÁPISNICA
z neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo
dňa 30. augusta 2016 v zasadačke Obecného úradu v Košeci
Prítomní
Bc. Radomír Brtáň, starosta obce

Mgr. Miroslava Švehlová, poslankyňa

Mgr. Dana Bajzíková, poslankyňa

Ing. Jozef Ďurech

Mária Kalamenová, poslankyňa

Ing. Janka Kantoríková, poslankyňa

Radovan Kolembus

Dárius Kutej, poslanec

Pavol Ostrovský, poslanec

Katarína Turzová

Alena Dobrodejová, HK

Mgr. Zuzana Dianová, prednostka

Neprítomní

Hostia
Viď prezenčná listina
ROKOVANIE
1/ Otvorenie
Otvorenie dnešného plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva vykonal starosta obce
Bc. Radomír Brtáň a privítal hostí. Konštatoval, že z celkového počtu 9 poslancov sú prítomní
9 poslanci a preto uznal dnešné zasadnutie OZ za uznášaniaschopné.
2/ Schválenie programu rokovania
Starosta sa spýtal poslancov, či sú z ich stany pripomienky k programu, ktorý bol uvedený na
pozvánke. Ing. Kantoríková navrhla doplniť ďalší bod hlavných bodov ako bod 4.2 Návrhy
uznesení predložené poslancami OZ.
Uznesenie č. 109/2016
OZ k o n š t a t u j e, že :
Zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu na pozvánke s doplnením bodu 4.2 Návrhy
uznesení predložené poslancami OZ, čím sa posunie číslovanie ostatných bodov.
Za: 8
Proti: 1
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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Predseda – Ing. Jozef Ďurech
Člen – Mária Kalamenová
Člen – Katarína Turzová
Uznesenie č. 110/2016
OZ v o l í:
Predseda – Ing. Jozef Ďurech
Člen – Mária Kalamenová
Člen – Katarína Turzová
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Za overovateľov zápisnice boli určení:
1/ Dárius Kutej
2/ Radovan Kolembus
Písaním zápisnice poveril: Bc. Emíliu Laskovičovú
4/ Hlavné body rokovania
4.1 Úver vo výške 300 000 EUR na investičné aktivity obce /výstavba a rekonštrukcia ciest
a chodníkov/
Starosta obce informoval prítomných o predpokladaných nákladoch investičných akcií, ktoré
budú čiastočne alebo úplne financované z prijatých návratných zdrojov - úveru: stavebné
úpravy cesty na ulici Za parkom v Nozdroviciach, novostavba mosta a priľahlej komunikácie
na ulici Športovcov pri športovom areáli, stavebné úpravy cesty na ulici Železničnej
s výstavbou chodníka a novostavba chodníka na ulici Zliechovskej. Kompletná informácia je
spracovaná v uznesení:
Uznesenie č. 111/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce o predpokladaných
nákladoch investičných akcií, ktoré budú čiastočne alebo úplne financované z prijatých
návratných zdrojov - úveru: stavebné úpravy cesty na ulici Za parkom v Nozdroviciach,
novostavba mosta a priľahlej komunikácie na ulici Športovcov pri športovom areáli, stavebné
úpravy cesty na ulici Železničnej s výstavbou chodníka a novostavba chodníka na ulici
Zliechovskej.
Stavebné úpravy cesty na ulici Za parkom v Nozdroviciach majú podľa rozpočtu
vypracovaného k projektu stavby predpokladané náklady v celkovej sume 340.078,01 EUR
s DPH. V rámci tejto sumy sú počítané nasledujúce stavebné objekty: cesta – stavebné
úpravy, dažďová kanalizácia a výmena podložia.
Novostavba mosta a priľahlej komunikácie na ulici Športovcov má podľa rozpočtu
vypracovaného k projektu stavby predpokladané náklady v celkovej sume 124.848,56 EUR
s DPH. V rámci tejto sumy sú počítané dva stavebné objekty: 1. Most ponad Košecký potok,
2. Komunikácie
Prestavba komunikácie s chodníkom na Železničnej ulici podľa vypracovanej štúdie
predpokladá investičné náklady na výstavbu v nasledovnom členení: Komunikácie –
261.396,18 EUR s DPH, Chodník – 35.023,15 EUR s DPH, Vjazdy, zábradlia, dažďová
kanalizácia – 54.098,80 EUR s DPH. Spolu za všetky objekty = 350.518,12 EUR s DPH.
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Novostavba chodníka na ulici Zliechovskej podľa vypracovanej štúdie predpokladá investičné
náklady na výstavu v nasledovnom členení: Chodník po ľavej strane cesty III. triedy
169.649,28 EUR s DPH, Chodník po pravej strane cesty III. triedy (alternatíva bez dažďovej
kanalizácie) 152.618,94 EUR s DPH.
Je zrejmé, že úver vo výške 300.000,- nepokryje všetky investičné aktivity obce uvedené
v uznesení o prijatí úveru v plnej výške (aj keď očakávame, že v súťaži dodávateľov sa ceny
oproti projektovým rozpočtom môžu znížiť). Konečná finančná náročnosť investícií bude obci
známa až po vykonaní verejných obstarávaní týchto investícií a ich realizácii. Preto je
potrebné určiť poradie, v ktorom sa k obstarávaniu pristúpi. V súčasnosti môžeme
obstarávanie spustiť pre dve z uvedených investícií, na ktoré má obec spracované projektové
dokumentácie. Sú nimi cesta na ulici Za parkom v Nozdroviciach a most na ulici Športovcov.
Pre cestu na Železničnej ulici a chodník na Zliechovskej (resp. chodník na Hlavnej) ulici bude
možné s obstarávaním začať až po dodaní projektových dokumentácií pre vydanie
stavebného povolenia.
Hlavná kontrolórka obce p. Alena Dobrodejová predložila prítomným Odborné stanovisko
hlavného kontrolóra obce Košeca k prijatiu návratných zdrojov financovania, v ktorom
konštatuje, že obec Košeca spĺňa podmienky na prijatie návratných zdrojov financovania.
Uznesenie č. 112/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce
Košeca k prijatiu návratných zdrojov financovania.
K informácii starostu obce o predpokladaných nákladoch investičných aktivít ako aj k návrhu
prijatia úveru prebehla medzi poslancami OZ a starostom obce diskusia.
/Na žiadosť poslankyne Ing. Kantoríkovej uvádzame vyjadrenie k predloženej informácii
starostu obce o predpokladaných nákladoch investičných aktivít: Orientačne zrátala uvedené
sumy a dostala sa približne na sumu 950 000 a zareagovala: „či sme blázni, úplne. Budeme sa
tu baviť o takýchto haluznomerách? Sedliacky rozum je kde?“/
Prednostka OcÚ zároveň informovala o jednotlivých ponukách oslovených bánk, ako aj
o tom, ktorá banka zaslala najlepšiu ponuku, v zmysle ktorej bolo pripravené aj uznesenie.
K jednotlivým ponukám neprebehla zo strany poslancov OZ žiadna diskusia. Následne
poslanci OZ prijali uznesenie:
Uznesenie č. 113/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
1) prijatie návratných zdrojov financovania – úveru vo výške 300.000,- EUR (slovom:
tristotisíc euro), ktorý bude poskytnutý Slovenskou sporiteľnou, a.s., IČO: 00 151 653
za účelom financovania rekonštrukcie alebo výstavby nových ciest, chodníkov
a mostu (ďalej ako „úver“) na 12 rokov
2) zabezpečenie úveru vo forme vystavenia vlastnej blankozmenky obce Košeca na rad
Slovenskej sporiteľne, a.s., ohľadom ktorej bude medzi obcou a Slovenskou
sporiteľňou podpísaná zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve k blankozmenke
3) návratné zdroje financovanie budú použité na nasledovné investičné akcie:
- vybudovanie miestnej komunikácie v Nozdroviciach – Ulica Za parkom podľa
vydaného stavebného povolenia
- vybudovanie miestnej komunikácie na ul. Železničná v zmysle projektovej
dokumentácie
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- vybudovanie chodníka na ul. Zliechovskej v zmysle projektovej dokumentácie
- vybudovanie mostu na ulici Športovcov podľa vydaného stavebného povolenia.
Za: 7 (Mgr. Bajzíková, Ing. Ďurech, p. Kalamenová, p. Kutej, p. Ostrovský, Mgr. Švehlová, p.
Turzová)
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (p. Kolembus)
Nehlasoval: 1 (Ing. Kantoríková)
4.2. Návrhy uznesení predložené poslancami OZ
Návrh poslancov OZ Ing. Ďurecha, Ing. Kantoríkovej, p. Kutej, p. Ostrovského a p. Turzovej na
potrebu spracovania interného auditu verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu obce
Košeca
Uznesenie č. 114/2016
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Potrebu spracovania interného auditu verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu obce
Košeca
B: Ukladá
Obecnému úradu vypracovať interný audit verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu obce
Košeca vo vlastnej réžii zamestnancov Obecného úradu
V správe z auditu, ktorá bude predložená poslancom OZ bude uvedený najmä: počet všetkých
svietidiel a ampliónov miestneho rozhlasu, počet a umiestnenie vymenených svietidiel
a ampliónov za roky 2015, 2016, počet a umiestnenie nefunkčných svietidiel a ampliónov,
počet a umiestnenie svietidiel a ampliónov, ktoré budú v horizonte dvoch rokov potrebovať
rekonštrukciu /výmenu, zoznam ulíc bez osvetlenia a ampliónov a požadovaný počet
svietidiel a ampliónov, prípadne iné požiadavky na opravy a výmeny, svietidiel, ampliónov,
stĺpov, vedení a pod./
Ako prílohy priložiť FA za výmeny a opravy VO a miestneho rozhlasu v rokoch 2015, 2016.
Termín do 25.9.2016
Zodpovedný: prednosta OcÚ
Za: 6 (Ing. Ďurech, Ing. Kantoríková, p. Kolembus, p. Kutej, p. Ostrovský, p. Turzová)
Proti: 0
Zdržal sa: 3 (Mgr. Bajzíková, p. Kalamenová, Mgr. Švehlová)
Návrh poslancov OZ Ing. Ďurecha, Ing. Kantoríkovej, p. Kutej, p. Ostrovského a p. Turzovej
na doplnenie uznesenia č. 103/2016 zo dňa 18.8.2016
Uznesenie č. 115/2016
Obecné zastupiteľstvo dopĺňa uznesenie č. 103/2016 zo dňa 18.8.2016 o bod
C: Výber zhotoviteľa kanalizačných pripojení schváli OZ.
Termín vyhlásenia výzvy (aj na www.koseca.sk) do 16.09.2016, zodpovedný: starosta obce
Košeca.
Termín na zasielanie výziev do 27.09.2016, zodpovedný: starosta obce Košeca
Termín na zaslanie zoznamu priamo oslovených firiem zaslať poslancom do 20.09.2016,
zodpovedný: starosta obce Košeca
Termín na výber zhotoviteľa projektu 29.09.2016 – zasadnutie OZ, zodpovední: poslanci
obce Košeca.
Za: 5 (Ing. Ďurech, Ing. Kantoríková, p. Kutej, p. Ostrovský, p. Turzová)
Proti: 3 (Mgr. Bajzíková, p. Kalamenová, p. Kolembus)
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Zdržal sa: 1 (Mgr. Švehlová)
Návrh poslancov OZ Ing. Ďurecha, Ing. Kantoríkovej, p. Kutej, p. Ostrovského a p. Turzovej
na doplnenie uznesenia č. 106/2016 zo dňa 18.8.2016
Uznesenie č. 116/2016
Obecné zastupiteľstvo dopĺňa uznesenie č. 106/2016 zo dňa 18.8.2016 o bod
C: Výber dodávateľa projektovej dokumentácie na ulicu Železničná schváli OZ.
Termín vyhlásenia výzvy (aj na www.koseca.sk) do 06.09.2016, zodpovedný : starosta obce
Košeca.
Termín na zasielanie výziev do 20.09.2016, zodpovedný: starosta obce Košeca.
Termín na zaslanie zoznamu priamo oslovených firiem zaslať poslancom do 10.09.2016,
zodpovedný: starosta obce Košeca.
Termín na výber zhotoviteľa projektu 29.09.2016 – zasadnutie OZ, zodpovední: poslanci
obce Košeca.
Za: 5 (Ing. Ďurech, Ing. Kantoríková, p. Kutej, p. Ostrovský, p. Turzová)
Proti: 3 (Mgr. Bajzíková, p. Kalamenová, p. Kolembus)
Zdržal sa: 1 (Mgr. Švehlová)
4.3 Zmeny rozpočtu
S návrhom zmeny rozpočtu oboznámila prítomných prednostka OcÚ Mgr. Dianová.
Uznesenie č. 117/2016
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Návrh zmien rozpočtu podľa zmenového listu č. 10
B: Berie na vedomie
Zmeny rozpočtu podľa zmenového listu č. 10, v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z.
v z.n.p., ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.
Uznesenie č. 118/2016
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Vopred pripravený návrh zmien rozpočtu podľa zmenového listu č. 11
B: Schvaľuje
Zmeny rozpočtu podľa zmenového listu č. 11, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto
uznesenia.
Za: 4 (Mgr. Bajzíková, p. Kalamenová, p. Kolembus, Mgr. Švehlová)
Proti: 5 (Ing. Ďurech, Ing. Kantoríková, p. Kutej, p. Ostrovský, p. Turzová)
Zdržal sa: 0
Uznesenie nebolo schválené.
Návrh zmeny rozpočtu predložený poslancami OZ Ing. Ďurechom, Ing. Kantoríkovou, p.
Kutejom, p. Ostrovským a p. Turzovou ako zmenový list č. 12, ktorý bol predložený na
zasadnutí OZ
Uznesenie č. 119/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje od 19.15hod. 10min. prestávku.
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Za: 5 (Ing. Ďurech, Ing. Kantoríková, p. Kutej, p. Ostrovský, p. Turzová)
Proti: 3 (Mgr. Bajzíková, p. Kalamenová, Mgr. Švehlová)
Zdržal sa: 1 (p. Kolembus)
Uznesenie č. 120/2016
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Návrh zmien rozpočtu podľa zmenového listu č. 12 predložený Ing. Ďurechom, Ing.
Kantoríkovou, p. Kutejom, p. Ostrovským a p. Turzovou.
B: Schvaľuje
Zmeny rozpočtu podľa zmenového listu č. 12 predložený Ing. Ďurechom, Ing. Kantoríkovou,
p. Kutejom, p. Ostrovským a p. Turzovou, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.
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
Uznesenie č. 121/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu o tom, že autori návrhu uznesenia

č. 120/2016 – návrh zmien rozpočtu podľa zmenového listu č. 12/2016, ktoré bolo vytvorené
na obecnom zastupiteľstve, sú zodpovední za jeho obsah, formu, tak ako to v Rokovacom
poriadku pre rokovania obecného zastupiteľstva aj je napísané. Čiže autor návrhu uznesenia
je zodpovedný za jeho správnosť.
Diskusia
p. Baláž chcel vedieť, či sa prejednávalo o bránach na prístavbu požiarnej zbrojnice, nakoľko
do 30.9. to má byť zrealizované.
p. Kutej prečítal cenové ponuky, ktoré mu boli poskytnuté. Celková suma opláštenia
požiarnej zbrojnice bola obstaraná vo výške 39999,60. Keby ste si spravili bránu za tých
5826,24, tak sa do výšky 45000 zmestíme s tým, že tam nejakých 826 ešte zostane rozdiel.
Nevie z akého dôvodu p. starosta obstarával bez toho, keď podľa projektovej dokumentácie
bola tá suma 45000 aj dverami.
Ing. Ďurech reagoval, že nevie, čo riešiť, na tej položke zostalo niečo cez 5000.
Starosta odpovedal, že tam zostalo rovných 5000, tak asi sa nezmestíme do 45000, keď
realizácia bude s daňou 39999,60.
Ing. Ďurech odpovedal, že možno bude cenová ponuka aj za 4900. Ako napr. zavlažovanie,
schválili sme 13000 a bolo to za 9800, takže možno aj tie dvere budú do 5000. Oslovme tie
firmy oficiálne, nech to pošlú. Keď to spravia do 5000, tak ok. Keď povedia 5800, navýšime
ten rozpočet o 800eur. Nevidí v tom žiaden problém.
Starosta dal OZ návrh na prijatie uznesenia na niečo podobné, ako prijalo aj vo veciach
projektových dokumentácií, že OZ schvaľuje ponuky, tak aby to bolo v tomto prípade tak
isto.
Ing. Kantoríková zareagovala, že si už nepamätá presne tie sumy z toho začiatku. Ale keď sa
urobil projekt, tak firma, ktorá túto súťaž vyhrala, dávala prvú cenovú ponuku, tá bola na
nejakej úrovni. Potom sa zázračne zvýšila tá cenová ponuka a už to bolo nepostačujúce.
Nechápe, prečo sa to riešilo v podstate bez dverí, jasne sa vyjadrili, že 45000 je maximálna
suma, ktorú sú ochotní do toho investovať. Začínali sme pri úplne iných sumách. Presvedčili
ste nás, že 45000 je ok. Zrazu už ani to nebola pravda. Osobne si myslí, ak je to teda
vysúťažené za cca 40000 bez dverí, ste sa tu chválili, že si viete časť vecí urobiť svojpomocne,
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čo má informácie, tak niektoré stavebné práce sa nemusia realizovať hneď s tým opláštením,
ale dá sa to neskôr urobiť. Keď vám už chýba len 800eur, skúste si to pozháňať sponzorsky
alebo urobte brigádu alebo nejakú zábavu, rada tam príde prispieť. A takýmto spôsobom si
pozháňajte ten finančný rozdiel. Za ňu je 45000 maximum, ktorú sme do toho dali a konečná
suma.
p. Čepák sa spýtal ohľadom cesty na ul. Za parkom. Úver je už schválený, tak či sa s ňou už
môže niečo začať robiť.
p. Ostrovský sa vyjadril, že sa schválilo nejaké poradie, na čo starosta zareagoval, že o tom
poradí nevie.
Ing. Kantoríková sa vyjadrila, že ešte nemáme vybavený úver.
p. Ostrovský odpovedal, že sa bol pýtať p. Suchár, že ktorou z týchto aktivít začneme. Tak
sme sa jednoznačne dohodli, že začneme cestou na ul. Za parkom a potom Železničnou.
Starosta vyzval na predloženie návrhu na uznesenie na určenie poradia týchto aktivít.
Ing. Kantoríková odpovedala, že až keď bude úver podpísaný a načerpaný, môžeme sa baviť
o poradí.
Ing. Ďurech sa ako predseda návrhovej komisie vyjadril, že na dnešnom zasadnutí sa nebude
predkladať uznesenie o poradí týchto aktivít.
Ing. Kantoríková chcela vedieť, že na čo, keď ešte nemáme schválený úver.
Starosta sa vyjadril, že tak budeme zvolávať opäť zastupiteľstvo o pár dní.
Ing. Kantoríková chcela vedieť, že kvôli čomu.
Starosta odpovedal, aby sme stíhali v tomto roku aspoň niečo.
Ing. Kantoríková reagovala, že budete mať úver schválený, podpísaný, načerpaný, máte
peniaze v rozpočte presunuté z rezervného fondu, tak o čo vám ide. Môžete začať robiť,
máte vydané stavebné povolenie. V uznesení o úvere sme určili, ktoré aktivity, nebolo
špecifikované, že ich musíme robiť v tomto poradí. Takže ktorú si vyberiete, len konečne už
čosi robte.
Starosta – Janka vám odpovedala, nebolo špecifikované v akom poradí.
Ing. Ďurech sa ešte vrátil k požiarnej zbrojnici, že by na to rád spravil uznesenie, aby sa tam
tie dvere urobili, ale bohužiaľ nevie, akým spôsobom. Lebo sme schvaľovali uznesenie
v októbri 2015, ktoré bolo v znení: ..“OZ schvaľuje realizáciu podľa projektovej dokumentácie
Ing. Budaya“.. V tejto projektovej dokumentáci boli tie dvere? Na čo p. Baláž odpovedal, že
boli. Tak podľa čoho máme schváliť uznesenie, podľa akej projektovej dokumentácie sa majú
spraviť dvere, keď už jedna bola schválená? Tým, že ste p. starosta odtiaľ vyhodili tie dvere,
ste z toho urobili taký guláš, pretože keby ste tam tie dvere nechali, tak pravdepodobne by
sme sa do 45000 boli zmestili.
Starosta následne informoval, že na základe zistení dodávateľa, rozpočtované m2, ktoré p.
Buday v projekte uviedol, nesedia s reálnou potrebou opláštenia. Takže my budeme musieť
zvyšovať, dodatkovať zmluvu, ktorá bude možno znamenať navýšenie o nejakých 2500eur.
p. Ostrovský chcel vedieť, či bola zmena projektu.
Starosta odpovedal, že nebola zmena projektu, ale riešime to v rámci dodávateľských
vzťahov. P. Buday ako zodpovedný za projekt dá k tomu stanovisko.
5/ Ukončenie zasadnutia
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Bc. Radomír Brtáň, ktorý
poďakoval prítomným za účasť. (19:51 hod.)
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Starosta obce: Bc. Radomír Brtáň

Zapisovateľ: Bc. Emília Laskovičová

Prednosta obce: Mgr. Zuzana Dianová
Overovatelia:
__________________________
Dárius Kutej

________________________
Radovan Kolembus

V Košeci, 09.09.2016

8

