ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 12. septembra 2017
v zasadačke Obecného úradu v Košeci
Prítomní
Mgr. Radomír Brtáň, starosta obce

Mgr. Miroslava Švehlová, poslankyňa

Ing. Jozef Ďurech, poslanec

Mária Kalamenová, poslankyňa

Ing. Janka Kantoríková, poslankyňa

Radovan Kolembus

Dárius Kutej, poslanec

Pavol Ostrovský, poslanec

Katarína Turzová, poslankyňa
Mgr. Zuzana Dianová, prednostka

Neprítomní
Mgr. Dana Bajzíková

Alena Dobrodejová, HK
Hostia

Viď prezenčná listina
ROKOVANIE
1/ Otvorenie
Otvorenie dnešného plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva vykonal starosta obce
Mgr. Radomír Brtáň a privítal hostí. Konštatoval, že z celkového počtu 9 poslancov sú prítomní
8 poslanci a preto uznal dnešné zasadnutie OZ za uznášaniaschopné. Zasadnutia OZ sa
nezúčastnila a vopred sa ospravedlnila p. Bajzíková a p. Dobrodejová.
2/ Schválenie programu rokovania
Starosta sa spýtal poslancov, či sú z ich stany pripomienky k programu, ktorý bol uvedený na
pozvánke.
Uznesenie č. 87/2017
OZ k o n š t a t u j e, že :
Zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu na pozvánke.
Za:
8
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 –
Dárius Kutej
Člen –
Ing. Janka Kantoríková
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Uznesenie č. 88/2017
OZ v o l í:
Predseda – Mgr. Miroslava Švehlová
Člen –
Dárius Kutej
Člen –
Ing. Janka Kantoríková
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
0
0

Za overovateľov zápisnice boli určení:
1/ p. Pavol Ostrovský
2/ p. Katarína Turzová
Písaním zápisnice poveril: Mgr. Zuzanu Dianovú
4/ Kontrola plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení zodpovednými
pracovníkmi
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ vykonal starosta obce:
Starosta postupne prešiel všetky uznesenia, ktoré boli schválené na predchádzajúcom
zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 17.08.2017.
Uznesenie č. 89/2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
5/ Názory občanov
Starosta odovzdal slovo prítomným hosťom.
p. Pagáč – chcel by poslancov oboznámiť ohľadom pozemku Hôrky. Tento pozemok bol vždy
vo vlastníctve obce a teraz je vo vlastníctve p. Šturekovej a Buchalovej. Tak by sa mal tento
pozemok vrátiť do vlastníctva obce. Bol aj súd v tejto veci v r. 2008. Na krajskom súde mohla
byť obec 100% úspešná.
Starosta – ďakujem za pripomienku. Poslanci sa môžu oboznámiť so spisom, nakoľko v r. 2008
bolo zastupiteľstvo v inom zložení ako teraz.
p. Brtáň Ladislav– chce sa spýtať ako sa obec vysporiada s pohankovcom japonským. Ak ste sa
pozerali na televíziu tak na Horehroní je situácia s týmto pohankovcom neúnosná. Je možné
žiadať aj štát o podporu, starostovia sa v tomto aktivizovali. V Košeci sú pozdĺž celého potoka
roztrúsené kolónie, pri Farby – Laky, na konci Košece smerom na Podhradie. Tento boj je
zložitý. Minule som videl svojvoľné striekanie pohankovcom po svahoch brehu Podhradského
potoka, čo je nebezpečný krok. Malo by to byť koordinované so životným prostredím v Ilave,
nakoľko takéto svojvoľné zásady s chemikáliami pri potoku sú veľmi nebezpečné.
Starosta – ak tým myslíš obdobie, kedy pracovníci povodia Váhu striekali pohankovec.
p. Brtáň Ladislav – bolo to tento rok. Viem o jednotlivcoch, ktorí to robia, ale chcem to riešiť
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takto. Chcem poprosiť obecný úrad aby oslovil štát, aby sa týmto začal zaoberať. Čím skôr sa
to začne riešiť, tým menej peňazí to bude stáť a bude sa to musieť začať riešiť, tomu sa
nevyhneme.
Starosta – nadviažem na túto problematiku. Pri Poprade je táto kolónia veľmi veľká –
pohankovec je pri hlavnej ceste a štát, ktorý je správcom, s tým už desaťročia nevie urobiť nič.
To čo povedal pán Brtáň je novinka, že by starostovia sa v tomto aktivizovali. Ak je to pravda,
nakontaktujem sa na ZMOS a budem sa snažiť túto problematiku riešiť.
p. Brtáň Ladislav – je to smutné, že sa takto ťahajú peniaze z obcí. Pohankovec rastie na
skládkach odpadu. Máte ho aj smerom na Ilavu po pravej strane a tam sa miesila prevážala
zemina, krížom krážom a bol tam dovezený. Už je tam ďalšia kolónia. Okolo potoka, ak sa s
tým nezačne niečo robiť, tak to zadusí všetko rastlinstvo. Bez dotácie štátu s tým nedokážeme
nič urobiť. Dovtedy môžeme robiť aspoň to, že by sa tieto lokality kosili. Pohankovec sa šíri
koreňovou sústavou. Obec by mala vyzvať povodie váhu, aby sa s tým vysporiadali. Aj keď je
pravda, že tie odpady tam podovážali potichučky občania obce.
Starosta – klasická odpoveď od Povodia Váhu je, že nemáme dostatok ľudí, financií a techniky.
Nozdrovický potok sa podarilo vyčistiť asi dva roky dozadu. Podhradský potok sa čistil v roku
2009 a odvtedy sa čistil len pri povodniach. Ale ďakujem za tip, pokúsim sa nakontaktovať na
starostov na Horehroní, ktorí to riešili.
p. Kantoríková – chcem sa spýtať na mail, ktorý posielal p. Brtáň, že sa sype odpad na
zábrežku, tak sa chcem spýtať čo sa tam deje.
p. Brtáň Ladislav – začali tam občania sypať odpad. Z mojej skúsenosti viem, že keď priestor
nie je udržiavaný, tak tam nejaký dobrák začne sypať odpad, nakoľko vyhľadávajú miestečka,
ktoré nie sú upravené. Mal som vlastnú skúsenosť s tým pri mojom dome. Keď je priestor
neudržiavaný, tak to tam skôr sypú, ako keď je udržiavaný. Keď idete po ceste k čističke pri
farbách lakoch a odbočíte doprava, tak tam je to zarastené. Je tam pretrhnuté oplotenie, tzn.,
že momentálne je tam vstup aj s autom, nie je tam zábrana. Po ľavej strane za zvodidlami sú
hromady navezeného dopadu. Väčšinou je to biologický odpad.
Starosta – ja by som rád s tromi ľuďmi dal vykosiť a vyčistiť tieto priestory, aby tam nevznikali
čierne skládky. My sme ale radi, ak vyčistíme a pokosíme centrum obce.
p. Brtáň Ladislav – myslím, že je tu jednoduchá cesta. Vždy sa nájdu takýto ľudia, keď ja
niekoho zastavím a bude sa mi vyhrážať dokopaním, tak sa to takto nezastaví. Aj cesta - most,
čo vedie k pálenici, raz sa to tam pokosilo, čo som ja zaregistroval a rastie tam pohankovec.
Ale keď sa to nebude kosiť, tak pohankovec sa bude rozširovať a tie tujky neuvidíte. Choďte sa
pozrieť na tie okrasné kríky, čo sú pozdĺž brehu. Tam máte skládku biologického odpadu
a pokiaľ to nebude obec čistiť, tak tí ľudia to tam budú nosiť aj naďalej. Tie priestory treba
udržiavať.
Starosta – ja mám ale opačný pohľad. Nemôže čistiť priestory za ľudí, ktorí vozia odpad.
Musíme nájsť toho človeka, ktorý to spôsobuje a dať mu trebárs pokutu, aby to viac krát
neurobil.
Do návrhu rozpočtu na rok 2018 pripravíme aj nejaké návrhy, aby sme údržbu dokázali robiť aj
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na tých miestach, ktoré spomínal p. Brtáň.
Verím, že aj inštalovaním kamerového systému uchránime určité lokality – napr. lokalitu nad
železnicou. Nemáme a nemôžeme mať kamery všade, už to bude závisieť od aktivity ľudí, ktorí
mi dajú vedieť, že videli takéto osoby. Nikto nemusí uvádzať zdroj, dá sa to aj anonymne a my
na základe toho budeme konať.
p. Brtáň Ladislav – mne sa to zdá zvláštne, ja vidím, kde sa valí dym, kde sa jednoznačne pália
plasty, ja vidím kde sú čierne skládky, ja vidím pohánkovec japonský. V stredu bol vývoz
odpadu a v sobotu, čo sú 4 dni majú ľudia vrecia s odpadmi vedľa smetnej nádoby. A keď sa
to bude vyvážať, tak takýmto ľuďom my zaplatíme vývoz, nakoľko jedna smetná nádoba je
tam nedostatočná.
Starosta – viem asi koho myslíš, my zajtra tých ľudí budeme riešiť. My sme to riešili. P. Kurinec
robil obchôdzky priamo so smetiarmi a zaznamenal tieto veci. Hľadáme riešenia a je naším
cieľom naučiť ľudí kompostovať, max. dotrieďovať, separovať, robiť osvetu a zamýšľať sa nad
tým, ktorý variant zberu je pre obec najvhodnejší.
p. Brtáň Ladislav – chcem sa ešte vrátiť k otázke, ako chce obec poriešiť kanalizáciu od Kunca
kde končí, ďalej k firmám. Minule som to naznačil, ako firmy nakladajú s odpadom.
Starosta – ustanovenia zákona sú jasné, ak sa nenapoja, musia mať žumpu. Ak nemajú žumpu,
porušujú zákon.
p. Brtáň Ladislav – chcem poprosiť obecný úrad, aby si vyžiadal od firiem, ako nakladajú a kde
vyvážajú žumpu a ako bude postupovať obecný úrad s tým, že sú všetci povinní sa napojiť na
kanalizáciu.
Starosta – nemusia sa napojiť, mám pocit že to zaväzuje len fyzické osoby nie právnické osoby.
Je tam problém s tým, že pokiaľ je v obci, pričom v obci v jednej časti môže byť, ale v druhej
nemusí byť. Takisto treba rozlišovať aj veľkosť firiem. Ale určite budeme riešiť túto
problematiku a ak zistíme, že nenarábajú s odpadovými vodami tak, ako treba, tak sa
obrátime na okresný úrad.
p. Brtáň Ladislav - ja si vyžiadam kópie faktúr, koľko vyviezli.
p. Kantoríková – chcem sa spýtať ako je to s digestátom. Malo som telefonát, že znova tam bol
cítiť zápach.
Starosta – zaregistroval som aj zápach, ale vôbec nemám vedomosť o tom, že by to vyvážali.
Nevidel som aplikovať digestát na pôdu, skôr to bol zápach zo živočíšneho odpadu.
p. Brtáň Ladislav – zaregistroval som, že v Trnave už začali riešiť zadržiavanie vody prírode
a krajine, tak by sa obec mohla inšpirovať.
Starosta – máme kontakt na človeka, ktorý toto s nami riešil už aj v minulosti. Viem o týchto
možnostiach, je to o tom, že treba pripraviť projekt, zrealizovať to.
p. Brtáň Ladislav – ešte by som pripomenul aj výpusť zo Sadovej ulice. to nemusí žiadny
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veľkolepý projekt z európskej únie. Stačí malá úprava, tak ako mali naši dedovia, priekopy pri
ceste. Konkrétne na Sadovej ceste smerom ku Kočíkovi, tam tá voda oproti mne končí,
zberaná je do trubky.
Starosta – p. Brtáň má na mysli cestu z z cesty, ktorá je v minulosti urobená dažďová
kanalizácia, ktorá je vyústená nad p. Brtáňom. Myslí jednoduché riešenie zahnať tú dažďovú
vodu v strede a nechať ju stekať do potoka, urobiť menšie vsakovacie jamy.
p. Ďurech – využijem prítomnosť p. Brtáňa a chcem sa spýtať, budeme dnes schvaľovať aj
žiadosť o dotáciu na kompostéry. Akým spôsobom sa budú rozdeľovať kompostéry. Nakoľko
sú ľudia ktorí už teraz kompostujú a väčšia časť ešte nie. Či bol robený nejaký prieskum, kto
bude mať záujem o tieto kompostéry a napr. aj zohľadniť tých ľudí, ktorí už kompostojú. Záleží
aj na tom, aké tie kompostéry budú. Bolo by dobré zvýhodniť tých ľudí, ktorí už kompostujú.
Asi by bolo vhodnejšie kúpiť drevené kompostéry, tých typov je dosť. Navrhujem asi aj
stretnutie komisií a doplniť žiadosť takýmto smerom.
Starosta – ja vítam vašu aktivitu. 17.8.som hovoril, že sa plánujeme zapojiť do výzvy, ktorá je
vonku a týka sa kompostérov. Bol mesiac na to, aby sa takéto veci riešili. Máme pripravené
podklady, ktoré ste dostali v rozpracovanej forme, nakoľko konečná forma textovej žiadosti
ešte bude dorobená.
p. Kurinec – čo sa týka projektu. Bola vyhlásená výzva cez ministerstvo životného prostredia.
Môžeme sa ako obec uchádzať o dotáciu, kde min. výška je 80 000 EUR, max. na 200 000 EUR.
Čo sa týka samotných kompostéroch, tak táto výzva má kvalitatívne požiadavky na
kompostéry a tieto požiadavky sú na najvyššej úrovni, mali by mať životnosť asi 20 rokov. Nie
je možné žiadať hocijaké kompostéry, nie je možné žiadať drevené, musia to byť kompostéry
plastové, kde je aj určitá kubatúra týchto kompostérov. Je tam predpísaná úroveň, ktorá sa na
trhu vyskytuje. Určite by to nemalo byť tak, ak by bol projekt podporený, že by sa tieto
kompostéry stali odpadom.
p. Kantoríková – kde je nejaký odporúčaný vzor uznesenia, ktoré máme schvaľovať.
p. Kurinec – nie je presný vzor. V Podmienkach je presne dané, čo musí uznesenie obsahovať.
Musí tam byť názov žiadosti, názov projektu, kód výzvy, musí tam byť vyslovene uvedená
finančná čiastka. Toto sú veci, ktoré musí uznesenie obsahovať. Výzva je zameraná na
domácnosti, ktoré nie sú pokryté kompostovaním. Budú sa tam posudzovať veci, že ak má
obec zberný dvor, kompostáreň, všetky tieto veci okresávajú tie nárokovateľné veci. Pokrýva
to predovšetkým tie domácnosti, ktoré nie sú pokryté t.j. obce, ktoré nemajú možnosti
kompostovania a ktoré obec potrebuje zabezpečiť. Ja som dva týždne analyzoval domácnosti,
ktoré nemajú s obcou podpísanú dohodu o kompostovaní a analyzoval som tie domácnosti
a pozemky, ktoré nemajú dohodu o domácom kompostovaní. Obec má pokrytých 60 %
obyvateľov, ktorí sú oficiálne zazmluvnení, je nad úrovňou 50 %, ale čo sa týka počtu
domácností, máme asi 400 rodinných domov. Ostatné domácnosti potrebujeme pokryť. Takže
na tieto domácnosti je napasovaná táto žiadosť. Do projektu sme zapracovali, že pokryjeme aj
50% domácností, ktoré majú už tieto kompostéry zabezpečené.
p. Ďurech – takže môžu nám to vyhodiť ako neoprávnené náklady tieto kompostéry
domácností, ktoré majú kompostéry. Lebo to je 50%
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p. Kurinec - v rámci výzvy je kritérium že na 1 m2 plochy by mal byť 1 litrový kompostér.
Všetko sa bude posudzovať individuálne. Aj keby sa nám nepodarili zabezpečiť finančné
zdroje, tak obec musí zo zákona zabezpečiť tieto kompostéry.
K predloženému materiálu a žiadosti ešte prebehla diskusia, týkajúca sa najmä prideľovania
kompostérov. Po ukončení diskusie bol predložený a prečítaný návrh na uznesenie.

p. Kurinec predložil návrh uznesenia:
Uznesenie č. 90/2017
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) na
Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) za účelom realizácie projektu „Záhradnými
kompostérmi predchádzajme vzniku bioodpadov v Košeci“ v rámci výzvy kód: OPKZP-PO1SC111-2017-23 a zabezpečenie povinnej výšky maximálneho celkového spolufinancovania zo
strany obce.
B: Schvaľuje
1) predloženie žiadosti o získanie nenávratného finančného príspevku (NFP) na
Ministerstvo životného prostredia SR za účelom realizácie projektu „Záhradnými
kompostérmi predchádzajme vzniku bioodpadov v Košeci“ v rámci výzvy kód: OPKZPPO1-SC111-2017-23, zameranej na podporu predchádzania vzniku biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov;
2) zabezpečenie realizácie v súlade s podmienkami poskytnutia NFP;
3) zabezpečenie výšky maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany Obce
Košeca vo výške 5 859,85 EUR (t. j. 5 %) z celkových oprávnených výdavkov (117 197
EUR);
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
0
0

p. Ďurech – chcem ukázať, ako vyzerá most v Nozdroviciach po daždi. Peši sa tade prejsť nedá
a autom je to tiež riziko, lebo neviete, kde sú jamy. Treba to dať aspoň zaasfaltovať. Lebo
môže sa nám stať, že to v zime bude riešiť ako havarijný stav. Bolo by dobré, aby sa to
opravilo, zaasfaltovalo. Jedná sa asi o 50 m2 asfaltu. Väčšinu problémov narobila PVS. Ja by
som už nečakal na to, aby to opravovala PVS, lebo toho sa asi nedočkáme. Bolo by dobré, aby
sa to teda do zimy opravilo.
Starosta – už niekoľko krát som žiadal PVS aj SVS Inžinieringu, aby nám do zimy dorobila
viacero stavebných objektov. Začal som riešiť už aj reklamáciu a to 8.9 som zaslal mail, týkajúci
reklamácie stavebných objektov – miestnych komunikácií. Zatiaľ spätnú väzbu nemám. Ak sa
mi neozvú do konca týždňa, tak budem hľadať kompetentných ľudí sám a dohodnem si s nimi
stretnutie tak, aby do zimy dali do poriadku veci , ktoré sú v havarijnom stave.
Havarijné stavy nie sú len v Nozdroviciach ale aj v Košeci, hlavne ulica Továrenská, kde bola
najväčšia ryha, tam sú tie posuny a jamy zreteľné.
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Ak to nedosiahneme takýmito reklamáciami, tak SVS inžiniering je správcom tzv. zádržného,
ktoré spoločnosť Váhostav zložila a je tam dostatočná suma na to, aby nám dokázali urobiť
veci tak, ako požadujeme a ako máme nárok. Vadí mi to rovnako, ako Vám, len je to o tom, že
niektoré procesy trvajú dlhšie, ako by sme sami chceli. Toto je ale jediná cesta, ako dosiahnuť
tieto opravy. Spojil som sa v tejto veci aj so starostom Ladiec, ktoré takisto separátne spisujú
svoje reklamačné veci. Asi je načase, aby sme spojili spoločné sily s Ilavou a Ladcami. Nakoľko
je ohrozená aj zimná údržba a nemôže sa táto situácia vyhrotiť až do havarijnej.
p. Ďurech – je to tri roky , čo je to v takomto stave a po každej zime sa to zhoršuje. Ak PVS
neodpovie v nejakej krátke dobe, tak to spravme a prefakturujme to.
Starosta – toto je možnosť až po skončení reklamačného konania. Ak to budeme chcieť
opravovať za svoje, aj to je vec, ktorá sa dá, ale dostávame sa do problémov, že ak príde
kontrola, ktorá to zhodnotí že sme to nemuseli opravovať z vlastných zdrojov, ale mali sme to
riešiť v rámci reklamačného konania, tak by sme mali problém.
6/ Hlavné body rokovania
6.1 Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na
umiestňovanie plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do
Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov
samosprávneho kraja a voľby do orgánov samosprávy obce
Návrh VZN č. 1/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie plagátov na
verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej
republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávneho kraja a voľby
do orgánov samosprávy obce predložila prítomným prednostka OcÚ Mgr. Dianová.
Uznesenie č. 91/2017
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na
umiestňovanie plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do
Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov
samosprávneho kraja a voľby do orgánov samosprávy obce.
B: Schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na
umiestňovanie plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do
Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov
samosprávneho kraja a voľby do orgánov samosprávy obce.
Za:
8
Proti:
0
Zdržal sa:
0

7/ Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov
p. Ďurech – ohľadom prechodu prechodcov v Nozdroviciach pri zastávke. Chcem aby sme to
dali aj do uznesenia. Je tam situácia čím ďalej tým horšia. Prechod so spomaľovačom by dosť
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pomohol, nakoľko kamióny aj osobné autá tam idú pomaly 100 km/hod..
p. Švehlová – súhlasím s pánom Ďurechom, ak by sa uznesenie doplnilo aj o umiestnenie
semaforu pred Vencom.
K predmetnému návrhu a následne k uzneseniu prebehla diskusia.
Uznesenie č. 92/2017
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
A. Zabezpečenie osadenia vodorovného a zvislého značenia prechodu pre chodcov v časti
Nozdrovice pri autobusovej zastávke smer Ilava a Osadenie inteligentných semaforov s
meračom rýchlosti.
B. Osadenie inteligentného semaforu s meračom rýchlosti na prechod pre chodcov pred
budovou bývalej Základnej školy na ulici Hlavnej.
C. Vyhotovenie dopravného projektu podľa bodov A a B.
D. Finančné prostriedky na realizáciu budú schválené obecným zastupiteľstvom.
Za:
8
Proti:
0
Zdržal sa:
0
p. Ďurech – minule som zachytil informáciu, že PD Košeca je obci dlžná na daniach. Lebo som
zachytil jednu faktúru.
Prednostka – mali ste to v prehľade dlžníkov za dane a KO. Len je potrebné rozlišovať dva
subjekty a to PD Košeca a PD 1. Máj. PD Košeca nie sú dlžníci.
p. Ďurech – cesta Za parkom bude asi dokončená. Našiel som dodatok o tom, že sa robilo
asfaltovanie naviac. Chcem sa spýtať, kde sa tento úsek robil a či sme ušetrili na podlažiach.
Starosta - počas výstavby sme narazili na technickú alternatívu, ktorá hovorila o tom, že
projekt pôvodne rátal, že bude asfaltová cesta, potom bude nejaká úprava a betón až ku
vstupom do pozemkov – smerom ku žľabu. Nakoniec sa to vyriešilo tak, že tento nájazd , ktorý
mal byť betónový sa urobil z asfaltu, ktorý je drahší. Táto cena sa potom v konečnej faktúre
premietne do celkovej ceny. Cena navýšenia po žľab hovorí o tom, že tu sme nejakých 6 000
eur urobili dodatkom. Ostatné práce, ktoré nie sú vyfakturované a boli vysúťažené, boli
uvedené v prílohe k faktúre.
V konečnom dôsledku to znamená, že konečná faktúra, ktorá mala byť okolo 204 000 EUR s
DPH, tak konečná faktúra je cca 168 000 EUR s DPH, takže sme v konečnom dôsledku ušetrili
viac ako 30 000 EUR. S tým, že tieto riešenia sme prekonzultovali.
p. Ďurech – celý projekt mal tri varianty a tá varianta dva, ktorá bola realizovaná, tak má 3 m
cestu, a nedá sa obchádzať na ceste . Ešte to nie je ani dorobené, na tých obchádzacích
miestach ľudia parkujú.
Starosta – oficiálne je to výhybňa. Ak mám jednopruhovú obojsmernú komunikáciu, tak tam
nemôžu parkovať. O tomto stave viem. Jeden pán ešte nemá zrealizované nájazdy a preto
parkuje zatiaľ na výhybni. Je to dočasný stav. Ale samozrejme, kde nie sú parkovacie miesta,
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nemám parkovať. Všetci vlastníci boli na spoločných sedeniach upozornení, že sa tam nemôže
parkovať.
Starosta navrhol termín zmeny plánovaného zastupiteľstva.
Neplánované zastupiteľstvo 25.9 o 17:00 hod. týkajúce sa podania žiadosti na telocvičňu.
Zastupiteľstvo 28.9.2017 sa ruší a následne sa dohodne zastupiteľstvo na október.
8/ Rôzne – dôležité údaje a informácie starostu a účastníkov rokovania
9/ Interpelácia poslancov – diskusia
10/ Ukončenie zasadnutia
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Mgr. Radomír Brtáň, ktorý
poďakoval prítomným za účasť. (19:30 hod.)
Starosta obce: Mgr. Radomír Brtáň

Zapisovateľ: Mgr. Zuzana Dianová

Prednosta obce: Mgr. Zuzana Dianová

Overovatelia:

__________________________
Pavol Ostrovský

________________________
Katarína Turzová

V Košeci, 18.12.2017
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