ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo
dňa 18. septembra 2014 v zasadačke Obecného úradu v Košeci
Prítomní
Mgr. Miroslava Švehlová, poslankyňa

Mária Kalamenová, poslankyňa

Mgr. Júlia Palčeková, poslankyňa

Jozef Surový, poslanec

Bc. Pavol Ondrejka, poslanec

Mgr. Zuzana Dianová, prednostka

Ing. Janka Kantoríková, poslankyňa

Mgr. Helena Popovičová, poslankyňa

Mgr. Jaroslava Pajgerová, poslankyňa

Ing. Katarína Mináriková, HK

Neprítomní
Katarína Turzová
Hostia
Viď prezenčná listina
ROKOVANIE
1/ Otvorenie
Otvorenie dnešného riadneho 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. Zasadnutia OZ sa
nezúčastnila p. Turzová.
2/ Schválenie programu rokovania
Starosta sa spýtal poslancov, či sú z ich stany pripomienky k programu, ktorý bol uvedený na
pozvánke. Pani hlavná kontrolórka požiadala o zrušenie bodu č. 6 a starosta navrhol zrušiť
bod č. 7.1, čím sa posunie číslovanie ostatných bodov.
Uznesenie č. 107/2014
OZ k o n š t a t u j e, že :
Zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu na pozvánke s vypustením bodu 6 a 7.1 a
s posunutím ostatného číslovania.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3/ Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Starosta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie, ktorá prednesie návrh na uznesenie
z dnešného zasadnutia:
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Predseda – Mgr. Jaroslava Pajgerová
Člen – Mgr. Miroslava Švehlová
Člen – Mária Kalamenová
Uznesenie č. 108/2014
OZ v o l í:
Predseda – Mgr. Jaroslava Pajgerová
Člen – Mgr. Miroslava Švehlová
Člen – Mária Kalamenová
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Za overovateľov zápisnice boli určení :
1/ Jozef Surový
2/ Bc. Pavol Ondrejka
Písaním zápisnice poveril: Emíliu Laskovičovú
4/ Kontrola plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení zodpovednými
pracovníkmi
Kontrolu plnenia schvaľovacích uznesení z predchádzajúceho OZ vykonal starosta obce:
Uznesením č. 94/2014 boli schválené zmeny rozpočtu, ktoré boli do rozpočtu zapracované.
Uznesením č. 95/2014 bol schválený dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č.
02/2010 o kronike obce Košeca.
Uznesením č. 96/2014 bolo schválené VZN č. 2/2014 o spôsobe náhradného zásobovania
vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp v obci
Košeca.
Uznesením č. 97/2014 bol schválený prenájom nebytového priestoru a to prefabrikovaná
garáž – sklad olejov, inventúrne číslo 21/1 o výmere 15 m2 , postavená na štrkovom lôžku na
pozemku parc. č. KNC 878/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2606 m2, nachádzajúci sa
v k.ú. Košeca, zapísaný na Správe katastra Košeca, na LV č. 1. pre nájomcu - Miroslav Slimák,
trvale bytom Bytovky 479/1, 018 64 Košeca ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle
ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a v zmysle čl. 7 bod 5 písm. b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Košeca za účelom využívania nebytového priestoru na parkovanie osobného motorového
vozidla a nájomná zmluva medzi Obcou Košeca ako prenajímateľom a p. Miroslavom
Slimákom, trvale bytom Bytovky 479/1, 018 64 Košeca ako nájomcom, ktorej predmetom je
prenájom nebytového priestoru a to prefabrikovaná garáž – sklad olejov, inventúrne číslo
21/1 o výmere 15 m2 , postavená na štrkovom lôžku na pozemku parc. č. KNC 878/1
zastavané plochy a nádvoria o výmere 2606 m2, nachádzajúci sa v k.ú. Košeca, zapísaný na
Správe katastra Košeca, na LV č. 1.
Uznesením č. 98/2014 bolo schválené predĺženie lehoty kolaudácie stavebného objektu
„Rekonštrukcia Športového centra Košeca“ o štyri mesiace, t.j. na lehotu 13 mesiacov od
právoplatnosti stavebného povolenia a dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 10.05.2013,
uzatvorenej medzi Obcou Košeca ako predávajúcim a p. Milan Sedláčkom, bytom Hlavná
ulica 671/55, 018 64 Košeca ako kupujúcim. Predmetom dodatku je predĺženie lehoty
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kolaudácie stavebného objektu „Rekonštrukcia Športového centra Košeca“ o štyri mesiace
z doterajších 9 mesiacov na lehotu 13 mesiacov od právoplatnosti stavebného povolenia.
Uznesením č. 101/2014 bola schválená príprava analýzy súčasného stavu povodí Košeckého
a Nozdrovického potoka s odporúčaním návrhu riešenia protipovodňových opatrení.
Uznesením č. 102/2014 bola schválená príprava projektovej dokumentácie na presun
zastávky v Nozdroviciach a následného vybudovania prechodu pre chodcov cez hlavnú cestu
k zastávke smer Ilava.
Uznesením č. 103/2014 bola schválená príprava projektovej dokumentácie na vybudovanie
parkoviska pri budove Materskej školy Košeca na časti pozemku vo vlastníctve obce parc. č.
KNC 881/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2927, zapísaného na LV č. 1.
Uznesením č. 105/2014 bolo schválené poskytnutie jednorazového finančného príspevku vo
výške 200,- € žiadateľke Monike Laginovej, Športovcov 80, Košeca.
Uznesením č. 106/2014 bolo schválené zapojenie finančných prostriedkov z rezervného
fondu do rozpočtu obce vo výške 60.000,- € na príjmovú položku 454 001 a výdavkovú
položku 717 003 vo výške 50.000,- €. Zmena bola zapracovaná do zmenového listu č. 5.
Uznesenie č. 109/2014
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení OZ.
5/ Názory občanov
Starosta odovzdal slovo prítomným hosťom.
p. Magdaléna Belková - chcela by vedieť, či už je ukončený ROEP a čo je s tými pozemkami. Či
už sa niečo doriešilo alebo nie.
Starosta - ROEP je stále na katastri ešte v nezapísanom stave, stále na tom pracujú. Tie
posledné informácie sú také, že už sú tesne pred dokončením, ale potrebujú si skontrolovať
veci a nechcú to pustiť bez tej kontroly von. Takže momentálne úplne ukončený zápis ROEPu na katastri ešte nie je oficiálne.
Ing. Kantoríková - mám to potvrdené zo včera, volala som.
p. Magdaléna Belková - lebo dva tri mesiace dozadu ste povedali, že to bude. Ale stále to ako
nie je?
Starosta - čakáme na to tiež.
Ing. Kantoríková - tiež to sľubujem jednému klientovi, už asi od apríla.
Starosta - je mi to ľúto, tiež na to čakáme, ale nedokážeme to vôbec ovplyvniť. Jednoducho
oni majú ako kataster svoje úlohy, ktoré sa im časovo akosi nepodarilo splniť. Ten ROEP už
mal byť naozaj zapísaný dávno. Oni tie údaje mali už po komisiách ukončené, veľmi dozadu.
O 17.10 hod. sa na OZ dostavila Mgr. Popovičová, čím sa počet prítomných poslancov zvýšil
na 8.
p. Magdaléna Belková - Ako to vidíte vy? Ten ROEP aj keď príde, je to tam, listy vlastníctva
ste dostali. Ako ste sa k tomu rozhodli pristúpiť? Vymeníte to za tie pozemky alebo nie?
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Alebo čo s tým chcete urobiť?
Starosta - zatiaľ sa obecné zastupiteľstvo nerozhodlo, aj keď z minulosti je ešte stále v
platnosti jedno uznesenie v súvislosti so zosnulým p. Silvestrom Jankem, ktorý mal obecným
zastupiteľstvom prisľúbenú zámenu. Tá genéza toho bolo taká, že sa vypracuje geometrický
plán na odčlenenie parciel so súčasne areálom bývalej tehelne, kde sa vlastne na základe
nejakých rokovaní a výsledkov aj z obecného zastupiteľstva pripravil návrh geometrického
plánu na odčlenenie pozemkov pre p. Canins a pre p. Hantáka. Toto bolo prakticky zaslané
a momentálne je to naozaj vo fáze ešte čakajúcej na riešenie.
Zatiaľ sa obecné zastupiteľstvo jednoznačne nevyjadrilo, či pôjdeme cestou výmen alebo
akým spôsobom sa to bude riešiť.
p. Magdaléna Belková - no a kedy sú schopní poslanci sa k tomu nejako vyjadriť? Teda ako to
bude doriešené. Páni poslanci, ste tu všetci, p. Ing. Kantoríková, ako predseda stavebnej
komisie.
Ing. Kantoriková - ja som myslela, že určite počkáme na dokončenie toho ROEP-u a ako to
celé dopadne s tými hlavne nevysporiadanými a neprededenými pozemkami a potom sa to
bude určite riešiť. A podľa mňa sa to bude riešiť komplexne, celá tá problematika. Nielen ten
jeden úsek, ale určite sa zaujme postoj ku všetkým
p. Magdaléna Belková - už je to tu pomaly tri roky. Vy ste ešte dokonca sľúbili aj s p.
Ondrejkom, že prídete na obhliadku miesta, že vám to ukážem, aby ste si nemysleli, že to
mám tak ako ostatní, pred chalupou to mám aj ja.
Ing. Kantoríková - ale ja si to tam viem predstaviť, videla som aj geometrické plány aj snímky
z mapy.
p. Magdaléna Belková - veď áno, predložila som vám aj nový geometrický plán, ktorý som
dala kvôli tomu vypracovať, aby to tam bolo zreteľne spravené.
Ing. Kantoríková - zopakujem už niekoľkokrát opakované a povedané. V podstate by to bol
precedens v obci, keby sa toto vykonalo. Určite sa to bude riešiť komplexne a po ROEP-e. To
je všetko, viac vám k tomu neviem povedať.
Starosta - v tomto prípade musíme naozaj počkať na výsledok ROEP-u a zápisy parciel na listy
vlastníctva. Ako náhle budú zapísané na listoch vlastníctva, potom môžeme riešiť prevody. Je
veľa pozemkov, ktoré sú ešte v stave pozemkovo-knižnom, ktoré nie sú vôbec na listoch
vlastníctva a pre takéto parcely bol práve robený ROEP, aby sa dostali na listy vlastníctva,
aby sa s nimi nejakým spôsobom mohlo nakladať, mohli sa prevádzať, a aby boli jasne na
100% identifikované vlastníctva k tým jednotlivým parcelám, čo doteraz vlastne nebolo
a REOP toto má urobiť a na to čakáme všetci.
Naháňam kataster, lebo naozaj tam stojí veľa vecí. Aj p. Ing. Kantoríková povedala, že jej
tam stoja veci na zápisy. A to nie je dobré, pretože ľudia sú nespokojní, ale my s tým
momentálne naozaj nedokážeme nič urobiť. Takže poprosím ešte o strpenie. Ja viem, že to je
dlho.
p. Magdaléna Belková - aj keď to cez ten ROEP nedoriešia, jednoducho to zahradím a nech sú
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teda dve ulice. Keď to nebude iným vadiť, ani mne to nebude. To nie je meter štvorcový ani
dva a je to už dosť dlho na to, aby sa to nejako doriešilo.
Starosta - toto je špecifický prípad, ale myslím si, že sú podobné prípady, ktoré sa ešte
neodstali takto na verejnosť, ktoré budú takýmto spôsobom tak isto chcieť vlastníci riešiť,
ktorí zistia, že sú vlastníci pod cestou a čaká nás také zaujímavé obdobie v tejto súvislosti. Ale
naozaj poprosím, aby ešte to strpenie nejaké existovalo a aby sme neriešili tú situáciu
nejakým zatarasením momentálne, pretože to nevyrieši prakticky nič a akurát to skomplikuje
život všetkým. Ja budem robiť všetko, čo je v mojich silách, aby som pohol so zápisom tak
isto, ale to robím pravidelne už niekoľko mesiacov. Vždy pri mojej návšteve sa pýtam na
ROEP, dostanem vždy rovnakú odpoveď: ešte nie je ukončený, ešte kontrolujeme zápisy.
p. Magdaléna Belková - áno, už pred troma mesiacmi ste mi vlastne povedali, že to bude
ukončené.
Starosta – kataster dostal od spracovateľa zo Žiliny, firmy ktorá to robila, podklady už dávno.
Lenže tá činnosť katastrálneho úradu spočíva v tom, že to musia skontrolovať. To, čo ten
zhotoviteľ urobil a čo sa do systému nahodí, oni musia prekontrolovať, či tam nie sú chyby,
ktoré narušia úplne všetko. A toto je mravenčia robota, ktorú ma na starosti jeden človek na
katastri a nemá na starosti len Košecu, má na starosti aj iné obce. Žiaľ, takáto je situácia.
Neviem, či je to spokojnosť, ale asi nie. Jednoducho dnes asi viac nevyriešime.
6/Hlavné body rokovania
6.1 TOZ „Dni zvýšenej pracovnej aktivity“
S technicko-organizačným zabezpečením „Dní zvýšenej pracovnej aktivity“ oboznámila
prítomných zástupkyňa starostu Mgr. Švehlová. Poslanci TOZ vzali na vedomie a v písomnej
forme je prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 110/2014
Obecné zastupiteľstvo
a) prerokovalo TOZ „Dni zvýšenej pracovnej aktivity“.
b) berie na vedomie TOZ „Dni zvýšenej pracovnej aktivity“.
6.3 Zhodnotenie školského roka 2013/2014 a príprava školského roka 2014/2015
Starosta odovzdal slovo riaditeľom škôl.
Riaditeľka ZŠ s MŠ Košeca Ing. Eva Jurenová - počet detí narastá, dokonca sme teraz
naposledy prijímali ďalšieho žiaka, čo sme teda neočakávali. Klesol počet detí v MŠ, to je
spôsobené tým, že sa otvorila jedna triedka a poltriedka, detí malo byť 112 a je ich nakoniec
107. Deti chodia pravidelne do MŠ, veľmi málo vynechávajú.
Môžeme poukázať na to, že nestačíme kapacitne s jedálňou. Tam je to zúfalé. Všetky stoly sú
obsadené, musíme sa striedať tak, aby sme neskombinovali deti z MŠ s deťmi z I. stupňa,
takže tam máme taký nedostatok.
Ďalej máme obsadenú plne celú školu, máme obsadené aj odborné učebne. Je pevne
stanovený rozvrh, nemôžeme pohnúť s ničím, pretože aj s jednou hodinou by sa automaticky
celý systém nabúral a deti by sa nemali kde učiť.
Malo by sa teda do budúcna myslieť na to, aby sa o rozšírení komplexu alebo nejakom
spôsobe riešenia rozmýšľalo. Viem, že to nebude jednoduché ani finančne ani priestorovo,
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ale riešenie musíme nájsť. Máme viac ako 270 stravníkov, čo sme ešte nikdy nemali.
Môžeme sa pochváliť projektmi, ktoré sme dostali a ktoré prebiehajú: „Poznám a chránim“ a
„Zdravý úsmev našich detí. Máme nainštalovanú novú interaktívnu tabuľu a ešte dostanem
jednu - využíva sa to vo veľkom.
Ponúkame aj krúžky: strelecký, hasičský, futbalový, rybársky, matematický, krúžok slov,
jazyka, športový, výtvarný, turistický, pohybové hry, e-twinning, hravá matematika,
gymnastika, šikovné ruky. Teraz sme vydali vzdelávacie poukazy, ktoré sa nám vrátia
a budeme vedieť aj presný počet krúžkov.
Na budúci školský rok, ako viete, predškolákov je 33, musíme rátať s tým, že budú dve prvé
triedy a musíme rátať aj s tým, že budú dve piate triedy, pretože príde 7 piatakov a to len
z Košeckého Podhradia a my máme 28 štvrtákov. Takže tam musíme rátať s dvoma triedami,
a vyjde nám len jedna trieda deviatakov.
Ing, Podmajerská - tých 270 stravníkov, to sú aj cudzí stravníci?
Ing. Eva Jurenová - áno, aj s cudzími stravníkmi.
Ing. Podmajerská - a len deti zo ZŠ a MŠ v školskej jedálni?
Ing. Eva Jurenová - detí z MŠ je 107 a zo ZŠ cca 150. Ale potencionálnych stravníkov je 244,
ako je počet detí v ZŠ, lebo každé dieťa má nárok na stravovanie v školskej jedálni.
Mgr. Milan Belko, riaditeľ ZUŠ - v Informácii o pedagogicko-organizačnom zabezpečení na šk.
rok 2014/2015 je uvedený na celý úväzok jeden učiteľ, ale budú dvaja na celý úväzok
z dôvodu počtu detí. Zvýšil sa počet žiakov zo 149 na 175. Nikto sa neodhlásil, nastupujú tie
ďalšie ročníky.
Ing. Podmajerská - tých detí ste povedali 175? Lebo vo výkaze máte 172.
Mgr. Milan Belko - nejaké deti sa prihlásili, povedala mi 175. Ak vám nahlásila 172, tak jej
poviem, nech to opraví. Je tam ešte možnosť?
Ing. Podmajerská - áno, do 25.9.2014.
Mgr. Milan Belko - dobre, nech tam je plný stav.
Starosta - aby sme mali zabezpečené financovanie určené na všetkých.
Ing. Podmajerská - lebo výnos dane sa odvíja od nahláseného počtu žiakov.
Mgr. Milan Belko - problém je takýto. Tie peniaze, ktoré sú pridelené mesačne, sú tam na ten
pôvodný stav a tento stav je navýšený možno o tridsať. Tu je problém, ale musím to povedať
zastupiteľstvu, ja myslím, že mám tie kompetencie zlúčiť proti učebným plánom a osnovám
určité skupiny, aby som manažérsky a finančne mohol vyplatiť zamestnanca. To môžem
urobiť s tým, aby ste teda o tom vedeli, že treba zostaviť nové učebné plány a osnovy.
Ing. Podmajerská - áno, lebo výnos dane sa odvíja od počtu žiakov z minulého roku. A teraz,
keď nahlásime nový, tak na budúci rok bude podľa tohto.
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Mgr. Milan Belko - no malo by to byť financované na školský rok, tu je ten problém. Vravím,
ja to spravím, lebo učitelia musia dostať, čo im patrí. Lebo môže prísť inšpekcia, porušenie
plánov, to sú vážne veci.
Ďalej, mali sme dve triedy, ale tiež nám stúpol počet ako v ZŠ, tak sa musíme striedať, jeden
učiteľ dochádza z Tunežíc.
Zatiaľ sme organizačne úplne v poriadku.
Uznesenie č. 111/2014
Obecné zastupiteľstvo
A1: Prerokovalo
Správu za II. polrok školského roka 2012/2013, predloženú Základnou školou s materskou
školou, Školská ulica 243/1, Košeca.
A2: Prerokovalo
Analýzu výchovno-vzdelávacích výsledkov za šk. rok 2013/2014, predloženú Základnou
umeleckou školou Košeca, Školská ulica 243/1, Košeca.
B1: Berie na vedomie
Správu za II. polrok školského roka 2012/2013, predloženú Základnou školou s materskou
školou, Školská ulica 243/1, Košeca.
B2: Berie na vedomie
Analýzu výchovno-vzdelávacích výsledkov za šk. rok 2013/2014, predloženú Základnou
umeleckou školou Košeca, Školská ulica 243/1, Košeca
Uznesenie č. 112/2014
Obecné zastupiteľstvo
A1: Prerokovalo
Organizáciu školského roku 2014/2015, predloženú Základnou školou s materskou školou,
Školská ulica 243/1, Košeca.
A2: Prerokovalo
Informáciu o pedagogicko-organizačnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu na
školský rok 2014/2015, predloženú Základnou školou s materskou Košeca, Školská ulica
243/1, Košeca
B1: Berie na vedomie
Organizáciu školského roku 2014/2015, predloženú Základnou školou s materskou školou,
Školská ulica 243/1, Košeca.
B2: Berie na vedomie
Informáciu o pedagogicko-organizačnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu na
školský rok 2014/2015, predloženú Základnou umeleckou školou Košeca, Školská ulica 243/1,
Košeca.
6.4 Zmeny rozpočtu
Predniesla ekonómka a rozpočtárka obce Ing. Podmajerská, vysvetlila návrh na zmenu
rozpočtu na zmenových listoch 6 a 7.

Uznesenie č. 113/2014
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Obecné zastupiteľstvo
A1: Prerokovalo
Zmeny rozpočtu podľa zmenového listu č. 6.
A2: Prerokovalo
Zmeny rozpočtu podľa zmenového listu č. 7.
B1: Berie na vedomie
Zmeny rozpočtu podľa zmenového listu č. 6 so zdrojom 111 - finančné prostriedky zo
štátneho rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.
B2: Schvaľuje
Zmeny rozpočtu podľa zmenového listu č. 7, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto
uznesenia.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Prístavba požiarnej zbrojnice
Starosta - mám tu návrh, aby sme prerokovali žiadosť, ktorá sa týka DHZ Košeca, nakoľko to
súvisí s tým, čo momentálne riešime. Je to požiadavka na to, aby sme v tomto roku začali
v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá bola pripravená Ing. Budayom, obstarávať tzv.
základovú dosku s tým, že z rozpočtu sa jedná o sumu maximálne 12 000 EUR s DPH.
p. Juraj Bartoš - tak musíme niekde začať. Podľa nás by bolo asi najrozumnejšie urobiť teraz
tú základovú dosku aj s tým, že by sa začalo výberové konanie na samotnú prístavbu. To by
sa previedlo niekedy začiatkom budúceho roka, záleží od počasia a financií.
Základová doska by trvala nejaký týždeň, dva, urobiť.
Starosta - vysvetlím. To, čo sa schvaľovalo na minulom zastupiteľstve - použitie rezervného
fondu, je práve na tieto účely. V tomto roku ak schválime, že sa použije v tej maximálne
výške na základovú dosku, t. z., max. 12 000 EUR, tak sa začne obstarávať prieskumom trhu.
Pokiaľ ide o vyhlásenie druhej časti - prístavby, tam je očakávaná suma nad 30 000 EUR bez
DPH. Podľa zákona o verejnom obstarávaní táto zákazka musí byť obstarávaná formou
vestníka a to by sme teda mohli začať kontinuálne ako náhle budeme mať všetky veci, ktoré
k tomu treba pripraviť, a ktoré môžeme do toho obstarávania zahrnúť. Pravdepodobne by
sme do verejného obstarávania zahrnuli aj kúrenie.
p. Surový - a čo výmena okien a dverí? To nebude tento rok?
p. Juraj Bartoš - to by sme chceli na budúci rok.
Ing. Kantoríková - tie okná sa budú dávať aj na tú konštrukciu?
p. Juraj Bartoš - na tej konštrukcii sú podľa projektu tri okná.
Ing. Kantoríková - to má význam robiť až potom.
p. Juraj Bartoš - to je súčasť výstavby tej konštrukcie.
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Starosta - to je iný typ okna.
Ing. Kantoríková - a my sa bavíme o oknách ako celku?
Starosta - my sa bavíme o oknách na pôvodnej stojacej budove. V prípade, že by ste chceli
urobiť okná a dvere aj v tomto roku, tak treba povedať a my nájdeme v rozpočte priestor ako
to vymyslieť. Kúrenie nestihneme, ale okná a dvere viem v rozpočte zafinancovať z bežných
výdavkov, nakoľko hospodárime relatívne dobre a niektoré položky neboli vyčerpané a už ani
nebudeme čerpať do konca roka. Tak ak by sme chceli ušetriť všetci nejaké energie aj cez
zimu, tak tú výmena okien a dverí je možné zrealizovať ešte v tomto roku, možno v priebehu
októbra. Očakávaná investícia do okien je odhadom 4 800 EUR, komplet okná a dvere.
Ak sa rozhodne obecné zastupiteľstvo, že chce urobiť aj toto v rámci bežných výdavkov
rozpočtu bez navýšenia položky výdavkov, tak to môžeme zrealizovať úplne bez problémov.
S tým, že z kapitálových výdavkov by bola zafinancovaná z rezervy základová doska, v rámci
vyčlenených 50 000 EUR, t.j. max. 12 000 EUR sa použije na prípravu základovej dosky na
základe projektu a rozpočtu, ktorý máme k dispozícii.
Bc. Ondrejka - tak schváľme tie okná.
Starosta - môžeme si to v tomto prípade dovoliť, je to len na vás, ako uznáte za vhodné.
Máme prichystaný aj návrh uznesenia na ponukové konanie na výber základovej dosky.
Uznesenie č. 114/2014
Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce začať ponukové konanie na výber
zhotoviteľa stavby - základová doska na prístavbu požiarnej zbrojnice v zmysle projektovej
dokumentácie na projekt - Zmena dokončenej stavby požiarnej zbrojnice na p.č. 906/2 v k.ú.
Košeca - prístavba a stavebné úpravy, arch. číslo 34/OB/2014. Základová doska bude
financovaná zo strediska obec a z položky 717003 Prístavby - Nadstavby. Maximálna suma
investície na vybudovanie základovej dosky je stanovená do 12 000 EUR s DPH.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Starosta - v prípade, že budete kladne hodnotiť návrh, že by sme v tomto roku urobili okná aj
dvere a poviete áno, tak v rámci zmenového listu č. 7 môžeme urobiť úpravy položiek, ktoré
sú nevyčerpané, a ktoré sú voľné na použitie a pretransformovať ich.
Ing. Podmajerská - vytvorí sa nová položka a bude to položka na opravu a údržbu budov
635006 na stredisku 0320 vo výške 4 800 EUR a položky, ktoré nie sú vyčerpané a vieme, že
ich už nebudeme potrebovať, tak z tých by sme sumu 4 800 EUR poskladali.
Ing. Kantoríková - vieme to urobiť teraz, či nie?
Ing. Podmajerská - mám pripravené tie položky.
Bc. Ondrejka - spravíte ten zmenový list ešte dnes?
Ing. Podmajerská - môžem ho ísť urobiť a vytlačím vám ho.
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Starosta - tak to uznesenie budeme riešiť následne.
Ing. Kantoríková - ešte sme teda neschválili ten zmenový list?
Starosta - zmenový list č. 7 už je schválený, ale toto nie.
Ing. Podmajerská - ja to môžem doplniť do toho, ak s tým budete súhlasiť.
Bc. Ondrejka - nie, spravte č. 8.
Starosta - takže k tomuto sa vrátime, keď to Ing. Podmajerská urobí.
Ing. Podmajerská - ale mám taký technický problém, keď tam bude zmenový list č. 8, musím
ho dať ďalší a mne technicky neurobí zmenu rozpočtu, keď je na jeden deň viac zmenových
listov, takže tam bude potom zmena k 19.9.2014, nebude k 18.9.2014.
Ing. Kantoríková a Bc. Ondrejka - to nevadí.
6.5 Návrhy poslancov a štatutárnych orgánov rozpočtových organizácií do rozpočtu na rok
2015
Starosta odovzdal slovo prítomným poslancom a riaditeľom škôl.
Starosta - pani riaditeľka, čo sa týka návrhov do rozpočtu r. 2015, asi nie je o čom, čo sa teda
týka nejakej prístavby.
Ing. Eva Jurenová - konkrétne sa treba rozhodnúť, je to konkrétna vec, či sa to bude riešiť
klasickou prístavbou alebo kontajnerovou prístavbou.
Starosta - potrebujeme od vás stanovisko.
Ing. Eva Jurenová - my by sme samozrejme potrebovali prístavbu aj s jedálňou, chceli by sme
sa osamostatniť od materskej školy, tak skutočne musíme rátať s tou prístavbou, ale určite
nie s jedálňou v kontajnerovej prístavbe, to by bolo málo. Takže to by sa muselo riešiť tou
formou prístavby.
Ing. Kantoríková - to vieme isto, že sa to nedá riešiť tým kontajnerom?
Ing. Eva Jurenová - ten kontajner, to je jedna trieda.
Mgr. Poliaková - treba vedieť, že životnosť klasickej prístavby je omnoho vyššia.
Ing. Kantoríková - o tej životnosti môžeme debatovať, napr. telocvičňa.
Ing. Eva Jurenová - áno, to je ďalší prípad.
Ing. Kantoríková - nie, ja som myslela to priestorové riešenie, či je vyhovujúce alebo
nevyhovujúce z pohľadu tých kontajnerov a tých rozmerov, to si ja neviem predstaviť.
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Ing. Eva Jurenová - oni sa dajú pospájať aj dohromady. Neviem, či by to bolo vhodné pre
kuchyňu, pre vývarovňu.
Starosta - ja navrhujem v tejto súvislosti jednu vec. Pretože my môžeme rozprávať naozaj
požiadavky rôzneho charakteru. Ale čo keby sme si urobili exkurziu, možno do jedného do
dvoch áut, piati alebo desiati, dohodli sa a išli sa pozrieť niekde na Slovensko, kde takáto
verzia kontajnerovej školy, možno aj s jedálňou a možno aj s kuchyňou funguje a existuje. Ste
za? Bavíme sa teda o tom, že budeme v budúcom roku pred nejakým časovým výkričníkom,
že do septembra musí byť pripravená väčšia kapacita školy .
Ing. Kantoríková - napadá ma jedna dedina, ale nespomeniem si na názov.
Mgr. Dianová - pri Bratislave sa stavali.
Ing. Kantoríková - Nitra, alebo tým smerom.
Starosta - to si zistíme, dáme si referencie. Lebo tu sa treba naozaj zamyslieť nad tým, že
pokiaľ my budeme chcieť riešiť klasickú stavbu, treba pripraviť stavebné povolenie,
projektové dokumentácie, čo zase v prípade kontajnerových zostáv je omnoho jednoduchšie,
pretože to vám dodá dodávateľ, aj projektovú dokumentáciu na kľúč, a to je výhoda. Výhoda
je samozrejme rýchlosť výstavby. Keď si to ideme posúdiť zo stavebného hľadiska, takpri
kontajneri sa vytvoria pätky do zeme, podlahové, a dá sa to prakticky osadiť za pár týždňov.
Kdežto, procesy pri výstavbe klasickej stavby sú dlhšie a keď, tak sa budú dať robiť od marca
- apríla a sme v rozpätí možno štyroch mesiacov, či piatich, do ktorých sa musíme zmestiť pri
výstavbe. Takže toto je veľký otáznik, že prečo rozmýšľať tak ako rozmýšľame a možno vidieť
naozaj, ako sa to dá riešiť.
Môžeme si dať predložiť referencie od tých dvoch potencionálnych dodávateľov, ktorých
sme zatiaľ našli ako poskytovateľov týchto prístavieb.
Takže môžeme to nejakým spôsobom naplánovať, že by sme sa tam išli pozrieť a na základe
tej obhliadky by ste si aj povedali, že či je takéto riešenie rozšírenia školy vyhovujúce nevyhovujúce. Je lepšie naozaj raz vidieť ako tu stokrát počuť a tam si urobíte komplexnú
predstavu o tom, ako to vyzerá, ako to funguje, lebo sa to dá urobiť tak, že zvonku to vyzerá
ako klasická stavba, to je iba fasáda, ktorá sa urobí a ktorá bude vyzerať tak, ako vyzerá
škola.
Ďalšia veľká výhoda, čo ja viem je, že chcete trvalé riešenie, ale zamyslime sa aj nad tým, že
urobíme prístavbu, klasickú murovanú, a trvalé riešenie znamená murovaná prístavba 90,
100 rokov. Ale čo sa stane, keď my za 10 rokov nebudeme mať takú kapacitu školy, ako
potrebujeme nasledujúcich 5 alebo 6 rokov.
Ing. Kantoríková - ale tú jedáleň bude treba.
Starosta - to je ďalšia vec, že či potom v budúcnosti nebudeme živiť niečo, čo bude trvalé
a s čím sa už nebude dať robiť prakticky nič, lebo to bude jednak spojené so školou a nebude
sa to dať využiť na iné aktivity. Kdežto prístavby typu kontajnera sa dajú presunúť kdekoľvek,
kedykoľvek s tým, že sa dajú využiť na rôzne ďalšie aktivity, môžu sa z toho vytvoriť nejaké
priestory napr. na športovisku, môžu sa vytvoriť kdekoľvek inde. Takže aj týmto smerom
treba rozmýšľať. Ja viem, že chceme všetci, aby bol pozitívny trend, čo sa týka počtu detí
a počtu ľudí v dedine, ale toto nemáme nikde garantované. Toto sú iba naše zbožné želania.
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Ing. Kantoríková - tú jedáleň budeme potrebovať vždy a skôr potom môžeme napríklad
predať, teraz len rozmýšľam, keby už tak sme mali málo tých detí, škôlku ako využiť tú
prístavbu. Treba to dobre zvážiť podľa mňa.
Starosta - ale niekde začať musíme a musíme začať rýchlo.
Ing. Kantoríková - no však určite. To súhlasím s tou exkurziou, začnime.
Starosta - sú rôzne typy technológie, v dnešnej dobe sa už dá urobiť čokoľvek.
Mgr. Miroslava Poliaková - na poslednom zasadnutí, keď sme tu boli, sme sa bavili a skončili
sme s tým, že sme porovnávali ten kontajnerový spôsob s tým spôsob stavebným, a teraz
čakáme na nejakú projekciu, na základe ktorej sa to má naceniť a skúsime to porovnať,
významovo aj čo by sa tam dalo riešiť. Neviem, či už máme vypracovanú štúdiu alebo nie.
Ing. Kantoríková - nepočúvala si o tom, že sme sa neposunuli v tých podkladoch, lebo p.
Remšík je zaneprázdnený.
Mgr. Miroslava Poliaková - takže nemáme žiadnu víziu stavebnú?
Starosta - vrátim sa ešte späť, krok dozadu. My ale od vás potrebujeme, aby ste nám vy dali
konkrétnu – reálnu informáciu, že koľko tried je naozaj potrebných a tak ďalej, lebo my
potrebujeme tie veci finalizovať, aby sme vedeli posúdiť, čo všetko potrebujete resp. chcete.
Chceme jedáleň, chceme kuchyňu, chceme toľkoto metrov štvorcových, toľkoto miest na
sedenie v kuchyni, chceme toľkoto priestoru v jedálni, chceme toľkoto tried, a na základe
toho my môžeme urobiť nejaké štúdie. Ale pokiaľ nemáme vstupné informácie, tak sa
môžeme stále rozprávať o tom, že áno áno, ale neposunieme sa nikdy ďalej. My sme si dali
napr. porovnať iba dvoch dodávateľov v rámci prístavby pre tento rok, čo sme narýchlo
naháňali tie dve triedy, ale nakoniec sa to teda vyriešilo tým, že ste urobili u seba v škole
priestory iné, takže sme nemuseli rýchlo riešiť kontajnery.
Ale máme zatiaľ iba ponuku na tieto dve triedy, ktoré sme chceli riešiť od septembra tohto
roku. Čiže my potrebujeme od vás tú vstupnú informáciu, čo, koľko a tak ďalej.
Ing. Eva Jurenová - my sme vám to posielali.
Starosta - ja viem, že v tej správe, čo ste mi posielali, bola analýza ale nebola kompletná
Ing. Jurenová - štyri triedy s vybavením, kabinet pre učiteľov, sociálne zariadenie pre
chlapcov a pre dievčatá, spojovacia chodba, šatne pre žiakov celej školy, školská jedáleň,
školská kuchyňa s vybavením, samostatný vchod do budovy prístavby.
Starosta - dobre, potrebujem teda špecifikovať, koľko miest na sedenie pre jedáleň, rozmery
poprípade počet zamestnancov, ktorí budú pracovať v školskej kuchyni a tak ďalej. Už teraz
triedy vieme, koľko plus mínus metrov štvorcových, chodby sa naprojektujú v zmysle noriem,
toalety tak isto. Čiže potrebujem doplniť konkrétne čísla, aby sa ten projektant mohol od
toho odraziť.
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Mgr. Miroslava Poliaková - ako máme urobiť presne tie požiadavky, tie rozmery, koľko
presne metrov štvorcových, to by mal ten projektant vedieť.
Starosta - ale projektant nebude rozmýšľať o tom, že koľko potrebujeme miest na jedáleň.
On potrebuje vedieť počet miest a keď mu poviem, že potrebujem 200 miest, tak mi
naprojektuje miestnosť na 200 miest.
Mgr. Palčeková - minimálne potrebuje vedieť, aká veľká je tá škola, že koľko je žiakov,
učiteľov.
Starosta – potrebujeme aj výhľadovú analýzu, aký bude vývoj žiakov v tých nasledujúcich
piatich rokoch. To, čo ste pripravili je potrebné doplniť o tieto informácie podrobnejšie tak,
aby projektant dostal relevantné vstupné údaje, z ktorých vie on vychádzať a podľa toho
urobí potrebnú návrhovú štúdiu, návrh.
Mgr. Palčeková - ešte počet stravníkov napríklad zo školy.
Starosta - teraz sa bavíme o kuchyni a jedálni, ktorá bude iba pre školákov. Tá jedáleň aj
kuchyňa zostane aj v materskej škole.
Mgr. Palčeková - nie je to dosť veľký prepych na to, že sme malá obec? Pýtam sa to na
rovinu, lebo ja som v škole, ktorá má rovnaký, ešte vyšší počet detí a tiež sa stravujeme tak,
že máme len jednu jedáleň a ešte kuchárky nám vozia jedlo do školy zvlášť. Jedáleň máme
teda samostatnú, ale kuchyňa je jedna. A vozia nám to bez problémov. Materská škola sa
stravuje tak, že jedna trieda sa stravuje priamo v triede, aby nám neprekážali počas
obedovania. Obec zas nie je financovaná tak, aby sa to dalo všetku utiahnuť.
Mgr. Miroslava Poliaková - a kapacitne tá jedáleň stačí, na všetkých tých stravníkov?
Mgr. Palčeková - nám tým pádom materská škola odpadáva, jedna trieda sa stravuje
v materskej škole. Ale neviem, koľko je presne všetkých nahlásených stravníkov.
Ing. Kantoríková - Julka, ty to myslíš tak, že keď sa postaví nová jedáleň s kuchyňou, že
využívať tú kuchyňu a zrušiť tú v materskej škôlke.
Starosta - to je zas nelogické, lebo strava je celodenná v materskej škole.
Ing. Mináriková - a ak sa môžem spýtať. Existujúce rozhodnutie z hygieny o určení kapacity
na školskú jedáleň v tomto stave ako je, je na aký počet?
Mgr. Dianová - musí byť viac ako 200, lebo keď sme sa bavili, či nám bude školská jedáleň
robiť obedy aj pre opatrovaných, tak vtedy pani vedúca školskej jedálne povedala, že ešte
kapacitne môžu na základe toho rozhodnutia. Iné samozrejme je, aké sú tam reálne
podmienky na prípravu a následnú distribúciu jedla. Lebo my sme dva mesiace vozili pre
našich opatrovaných, ktorých má obec, obedy zo Strážova s tým, že jedáleň nevarila
a nevedeli sme, keďže tam bol taký nárast detí od septembra, či nám budú variť aj naďalej.
Ale od septembra sa opätovne v školskej jedálni stravujú cudzí stravníci a varí sa aj pre
našich opatrovaných.
13

Ing. Eva Jurenová - do budúcna sa ten počet môže zvýšiť.
Starosta - treba zvážiť práve preto všetko, pretože tu ide o financie, o efektivitu vynakladania
verejných financií, t. z., ak budeme chcieť dve kuchyne, lebo ide o kuchyňu, jedáleň je
priestor, kde sú stoličky, to je jednorazový výdavok. Ale kuchyňu musíte platiť každý mesiac mzdy, odvody, energie. Čiže tu treba zvážiť, jednak varenie by muselo byť iné v škôlke
a dajme tomu iné v škole, lebo keby sme varili jedno jedlo tam aj tam, podľa mňa to stráca
logiku mať dve kuchyne a variť to isté, takže tam jedine že by boli nejaké zmeny v tom, že
škôlka bude variť úplne niečo iné vhodné pre deti predškolského veku a škola bude variť
jedlá, ktoré sú vhodné pre deti, dospelých, poprípade cudzích stravníkov a opatrovaných. To
je jedna alternatíva. Alebo zostať teda pri jednej jedálni a jednej kuchyni. Jedáleň rozšíriť
v zmysle tom, čo sme rozprávali s tým, že kapacita kuchyne, takisto za určitých okolností sa
dá porozmýšľať, ako sa dá posunúť smerom zo súčasnej jedálne aspoň troška a jedáleň
rozšíriť smerom do záhrady formou vytvorenia zimnej záhrady, čo sme vlastne v minulosti
spomínali a tým pádom by sme vyriešili problém, čo sa týka aj počtu stoličiek a kapacity
kuchyne.
A tu treba zvážiť, čo bude lepšie, výhodnejšie a čo bude finančne menej náročnejšie, nielen
na tú investíciu počiatočnú, ale aj na tú priebežnú a čo bude lepšie z hľadiska dlhodobejšieho
využitia.
Mgr. Miroslava Poliaková - toto bolo vlastne prvé riešenie, o ktorom sme sa bavili, síce to nie
je zachytené na papieri, ale na stretnutí v škôlke, keď sme sa bavili o prestavbe,
rekonštrukcii, že to by bolo asi najrozumnejšie a najlepšie riešenie pre nás. Ale tam nám bolo
jednoznačne povedané, že nie, že keď už je škola oddelená, že už do škôlky ich nepustíme
naspäť, že ich nebudeme spájať so škôlkou.
Starosta - to som povedal ale o triedach, nie o jedálni.
Mgr. Miroslava Poliaková - ale to spolu súvisí, keď sme jedna jedáleň.
Starosta - ja viem, ale trieda je niečo iné ako jedáleň a kuchyňa. Každopádne, škôlka má byť,
hlavne čo sa týka tried, pre deti škôlky a škola má byť pre školákov, to je prirodzené. My sme
v minulosti zaužívali tento systém, čo teda nebolo prirodzené, ale nutné, lebo sme
z priestorových dôvodov potrebovali mať prvákov zo školy v škôlke. Ale v súčasnosti sme
nabehli na systém, ktorý má opodstatnenie, t. z., že sú školáci a škôlkari oddelení, že sa
nemiešajú a že stravníci zo školy, keď sa ešte doriešia tie bezpečnostné riziká cez hlavnú
cestu, tak prejsť po vyučovaní pár metrov nie je taký problém. A pokiaľ sa nám v budúcnosti
ešte podarí nejaké prepojenie iné prepojenie cez cestu, nie tadiaľ, kadiaľ sa chodí, ale popri
cintoríne, tak to by bolo ešte kratšie a možno, ak by sme porozmýšľali nad všetkými
možnosťami, dá sa cez cestu urobiť nejaký podchod pod hlavnú cestu, ktorý by slúžil iba pre
chodcov a pre žiakov na prechod zo školy do škôlky. Toto sú všetko alternatívy, nad ktorými
sa treba zamyslieť a nad ktorými treba uvažovať z dlhodobého ekonomického hľadiska.
Lebo samozrejme lepšie vyzerá, keď je postavené niekde niečo komplexné a lepšie sa aj
samozrejme robí. Zamestnanci a ľudia, ktorí riadia rozpočtovú organizáciu, tak majú tým
pádom jednoduchšiu situáciu, povedzme si to otvorene.
Vráťme sa teda k tomu, že čo chceme. Chceme triedy, lebo chceme zabezpečiť, aby tie triedy
boli k dispozícii pre tých žiakov, ktorí sa nám určite v nasledujúcich štyroch - piatich rokoch
nezmestia do súčasných kapacít.
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Mgr. Miroslava Poliaková - potrebujeme šatne.
Starosta - potrebujeme tým pádom šatne. Takže máme prvé dva body. Sociálne zariadenia
pre chlapcov a pre dievčatá. Takže máme tri body.
Mgr. Miroslava Poliaková - kabinet alebo nejakú miestnosť pre učiteľov.
Starosta - za určitých okolností, dá sa súčasný kabinet využiť na triedu a potom sa
presťahovať do väčších priestorov?
Ing. Eva Jurenová - to nie, kabinety sú veľmi malé.
Mgr. Palčeková - myslel si zborovňu?
Starosta - zborovňu, prepáčte. Dá sa zborovňa využiť na triedu a presunúť zborovňu do
väčších priestorov prístavby napríklad?
Ing. Eva Jurenová - áno, to by bolo možné.
Starosta - takže zas sme sa dostali o niečo ďalej. Čiže môžeme hľadať väčší priestor na
zborovňu, môžeme hľadať priestory na triedu, toalety, chodba, šatne. Čo ďalej?
Ing. Kantoríková - prechod do telocvične treba vyriešiť jednoznačne.
Starosta - to už sme troška odbočili. A čo ďalej? Čo jedáleň a kuchyňa? Chceme ju riešiť
nanovo?
Mgr. Miroslava Poliaková - ja osobne si myslím, že perspektívne, keď vychádzame zo
zisťovania, ktoré sme robili v dotazníku, ktorý je aj na web stránke, tam sa uvažovalo, čo by
občania chceli v obci a ak by sa dalo, veľa ľudí je za to, že sa zriadi prevádzka, kde tým deťom
sa bude zabezpečovať strava.
Neviem, či je investícia do podchodu menšia ako povedzme investícia do budovy, ktorá má
už jedáleň. Neviem to posúdiť, nie som ekonóm. Viem, že zariadiť tú školskú jedáleň a vôbec
zariadenie stravovania je finančne veľmi náročné. Ale myslím si, že v obci, ktorá sa rozrastá
a má zvyšujúci sa trend žiakov, obyvateľov, tak je tá perspektíva podľa mňa oveľa
rozumnejšia.
Starosta - dobre, môžeme sa dohodnúť na nasledujúcom postupe? Dohodnime stretnutie
a výjazd do škôlky, ktorá bola vystavaná z kontajnerového systému. To môže byť taká
exkurzia, ktorá nám môže ukázať ako ďalej.
Dajte naozaj nám všetkým dohromady to, čo sme sa tu teraz bavili a čo ste povedali a čo
vlastne chceme v rámci prístavby školy urobiť. Je jedno, či to bude stavebný alebo
kontajnerový systém prístavby, to je jedno z akého stavebného prvku sa bude skladať, ale čo
kapacitne potrebujeme riešiť. Poprosím vás, aby ste nám naozaj uviedli aj tie čísla v rámci
jedálne, stravovania, aby ten projektant mal naozaj tú situáciu uľahčenú, že si nebude musieť
zisťovať stav žiakov v škole.
Mgr. Miroslava Poliaková - ale počet stravníkov sa odvíja od počtu žiakov v škole.
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Starosta – dobre, ale on potrebuje túto informáciu aj v rámci nasledujúcich štyroch - piatich
rokov, ktoré ste teda predkladali, zosumarizujeme mu to a môžeme sa dohodnúť, že
oslovíme projekčnú kanceláriu, ktorá nám na to urobí štúdiu. Lebo začínať by sme mali
štúdiou. Projekt zaplatiť je dosť finančne náročné a štúdia nám môže odhaliť nejaké
problémy, ktoré môžeme projektom potom ešte korigovať.
Takže môžeme veci posunúť takýmto spôsobom ďalej a porozmýšľať, čo teda aj po
vyhodnotení spomínaného dotazníka. Čo s materskou školou. Či tie jasle možno pripojiť
smerom tam, lebo tam sú tie menšie deti. Tá kapacita jedálne tým pádom bude stačiť aj pre
nich.
Mgr. Miroslava Poliaková - ja si myslím, ešte v tej jedálni ani nie je taký problém, tie budovy,
v ktorej to bude, ale zo zariadením, to je najväčšia investícia.
Starosta - upozorňujem na nie malú zložku mzdových nákladov.
Mgr. Miroslava Poliaková - to bude asi najväčšia položka, o ktorej teraz hovoríme.
Starosta - to sú fixné náklady, ktoré proste, či bude toľko detí alebo toľko detí, musíte na ne
vynaložiť.
Ing. Kantoríková - napadlo ma v priebehu toho rozhovoru, že vy sa na to dívate inými očami,
možno starosta inými, možno projektant tretími. Čo keby ste skúsili urobiť toto, čo sme sa tu
bavili o tých alternatívach, že buď alternatíva komplexná budova s jedálňou a kuchyňou
alebo teda rozšírená, upravená budova škôlky a urobiť takú analýzu z vášho pohľadu tých
kladov a záporov očami tej školy, tak potom sa to môže preniesť očami architekta a potom
zas to ekonomické hľadisko, že ako sa nám vyvinie. Nejakým takýmto spôsobom to porovnať
a rozhodnúť sa, čo ďalej. To bude aj podklad pre toho projektanta, keď to takto spracujete.
Starosta - ja doplním, že ešte štúdia môže slúžiť potom pri príprave projektu jednak, či už sa
vyberie taký alebo onaký spôsob výstavby. Ako náhle by sme išli robiť projekty, tak tam už sa
stanoví, z akých materiálov sa to bude zhotovovať. Tá štúdia nám ukáže priestory ako také,
to rozloženie, a to, či to bude toto alebo toto, nám ukáže jednak čas, jednak finančné
možnosti a ďalšie veci.
Ing. Kantoríková - a kedy tá exkurzia?
Starosta - môžeme sa dohodnúť. Je to na vás, ja sa prispôsobím. Súhlasíte s týmto
postupom? Hlavne, čo sa týka štúdie tej základnej školy a tej prístavby k nej. Čo sa týka
ďalších vecí nadväzujúcich, či už je to zase len nejaká prístavba v materskej škole, tak to nám
ukáže až to, ako sa vyrieši základná škola.
Mgr. Miroslava Poliaková - čo teda máme spraviť konkrétne?
Starosta - súhrn faktov a súhrn predpokladaných jednak počtu miestností, to, čo ste už
vlastne dávali na papier, len si to pozrite, či je to naozaj final, či sa to náhodou nebude meniť
a môžeme si dať dohromady ešte aktuálnejšie informácie ohľadom pôrodnosti a nejakých
ďalších vývojov demografie v obci a ešte môžeme pripraviť ďalší rok, lebo toto bolo možno
spracované v čase, keď ešte neboli skompletované informácie o aktuálnych počtov tohto
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školského roka. Toto by sme chceli. Čím dlhšie obdobie budeme mať dopredu spracované,
tým lepšie.
Mgr. Miroslava Poliaková - naposledy sme sa s tým rozišli, že sa vypracuje nejaká štúdia
alebo návrh, o ktorom sme sa rozprávali a prešli dva alebo tri mesiace a stále nemáme nič,
mne sa to zdá ako prestupovanie na jednom mieste.
Možno, ak nemá ten projektant čas, tak osloviť nejakých iných.
Starosta - súhlasím, každopádne ten krok, ktorý nás posunie ďalej nie je závislý teda odo
mňa, je závislý od viacerých ľudí, t. z., že máme tak isto poradné orgány obce, ktoré môžu
dať hlavy dohromady a môžu povedať v súvislosti aj so stretnutím s vami, že výsledok z toho
mi posuniete a obecné zastupiteľstvo mi dá za úlohu niečo také, že treba pripraviť štúdiu na
toto a na toto, čo je výsledkom rokovaní so základnou školou. Ja budem rád, keď dostanem
takéto podklady a budem môcť pracovať zasa ďalej. Lebo ja si môžem domýšľať čokoľvek, ale
ja mám niečo urobiť a potom príde niekto za mnou, starosta, ale my sme to takto nechceli.
Mgr. Miroslava Poliaková - preto sme ani neprišli za tebou osobne, ale prišli sme sem teraz.
Sme tu na to, aby sme tu vyriešili jeden problém a keď sa k tomu vyjadríme, určite nájdeme
nejaké riešenie, určite sa posunieme vpred.
Ing. Kantoríková - Aké poradné orgány by sa k tomu mali vyjadriť? Lebo ja si myslím, že táto
téma je úplne jasná, že treba dať tú štúdiu vypracovať.
Bc. Ondrejka - ja si myslím, že starosta to povedal úplne jasne. Od vás potrebuje nejaké tie
veci, dajte mu tie veci. To, čo vám starosta dnes povedal, to doložte a s týmito informáciami
sa dá potom robiť ďalej.
Treba si jasne uvedomiť, tak ako povedal, už vieme koľko detí sa narodilo v tomto roku, t. z.,
potencionálne koľko žiakov bude za šesť rokov, teda škôlkarov. Vieme, koľko sem prichádza
ľudí, to si musíte pozisťovať, a na základe toho vám vyjde počet detí, za minimálne šesť rokov
vieme, koľko budeme mať detí. To je dosť dlhá doba na to, aby sa rozhodlo, a je jedno či to
bude kontajnerová prístavba alebo akákoľvek. Ale to sú tie veci a potom samozrejme, keď
nám vyjde, že máme urobiť šesť tried, tak urobíme šesť tried, to musí vypovedať.
Dajte mu podklad ako treba a potom sa môžeme pohnúť ďalej. Nejakú štúdiu spraviť nie je
samozrejme problém. Ale starosta má pravdu, aké podklady, z čoho dáme tú štúdiu spraviť.
A najzákladnejšia otázka je z čoho financovať novú jedáleň a kuchyňu.
Ing. Podmajerská - rozpočet tam vlastne zostane taký istý ako je, na počet detí. Tam sa oveľa
nezvýši. Dokonca ten rozpočet v materskej škole, ktorý má materská škola, to je vlastne
rozpočet aj so školskou jedálňou pre materskú školu. On sa bude musieť rozdeliť, ten
rozpočet materskej školy zostane v materskej škole, ale bude aj pre školskú jedáleň.
Mgr. Dianová - na základnej škole. Keby ste mali dve školské jedálne, dostaneme na
prevádzku jedálne a kuchyne ten istý objem financií, čo dostávame teraz na jednu jedáleň a
kuchyňu, pretože aj prevádzka školskej jedálne a kuchyne je financovaná na žiaka.
Z rovnakého objemu financií aký máme teraz, by sme museli vyfinancovať kuchárky - mzdy
v jednej jedálni a kuchárky - mzdy v druhej. Takže v podstate, keď sa na to pozrieme
ekonomicky, ono z jedného pohľadu možno nie je až taký problém vyriešiť prístavbu tak, že
rozšírime, spravíme jedáleň, možno aj zariadime, ak si obec zoberie úver. Len tam potom
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nastáva problém pri reálnom chode tejto kuchyne a jedálne, ako budeme financovať
prevádzku a mzdy, keď my nedostaneme potrebný objem peňazí. My síce školu rozšírime,
aby sme spĺňali momentálne zákonné požiadavky, to znamená, aby sme predovšetkým
dodržali stanovený maximálny počet detí v triede, ale na celkový chod novej prevádzky –
jedálne nedostaneme viacej peňazí. My stále dostaneme ten objem, ktorý máme teraz. Čiže
s tým my budeme musieť potom hospodáriť a terajší objem peňazí prerozdeliť medzi
prevádzku dvoch jedálni a preto pri úvahách o tom, ktorou cestou ísť, musíme zohľadniť aj
tieto faktory.
Bc. Ondrejka - a z čoho to postavíme? Začnime od začiatku.
Mgr. Dianová - to som ja ale povedala, na to si bude musieť zobrať obec úver, pretože
z vlastných prostriedkov asi nebude možné vyfinancovať takú rozsiahlu prístavbu, ktorá je
finančne dosť náročná. Ale na prevádzku školy si nemôžete zobrať úver, čiže tam musíme aj
takto uvažovať, že keď sa to aj postaví, ako to my vyfinancujeme s tým istým objemom
peňazí, ktoré nám chodia teraz zo štátu alebo aj keby sme sa rozhodli, že bude prispievať na
chod prevádzky aj nejakou časťou obec z peňazí, ktoré sú určené na chod obce. Aj toto si
musíme pri uvažovaní o najlepšej alternatíve uvedomiť. Jeden rozpočet je na prístavbu, na
to, aby sme postavili triedy, jedáleň, kuchyňu a druhý rozpočet je následná prevádzka.
Bc. Ondrejka - to, čo starosta povedal, už sa dookola bavíme o tom istom. Nech predložia
také dokumenty, ktoré potrebujú, čo potrebuje tá škola, tá prístavba spĺňať a z toho sa bude
vychádzať. Ja sa vlastne pýtam, čo to vlastne všetci chceme, o čom sa bavíme? Starosta,
navrhujem uznesenie, dať vypracovať štúdiu a je to vybavené? Stačí ti to starosta?
Starosta - nestačí, ja potrebujem vstupné údaje.
Bc. Ondrejka - však ako čo hovorím.
Starosta - takže navrhujeme po tej diskusii, ktorá bola, aby sa spravili alternatíve riešenia
v zmysle, že jedna alternatíva bude: prístavba, ktorá bude bez jedálne a bez kuchyne. Druhá
alternatíva bude zahŕňať aj jedáleň a kuchyňu.
Bc. Ondrejka - ide o to, aby predložili také podklady, ako treba.
Starosta - tak ako sa dohodneme? Spravíme štúdiu v alternatívnych riešeniach, v minimálne
dvoch spomenutých. Máme na to v rozpočte?
Ing. Podmajerská - máme, ale tam má byť vyfinancovaná expertíza na tie povodne, takže
neviem, ako sa to tam zmestí.
Starosta - toto môžeme zafinancovať z kapitálových, pretože štúdie, ktoré budú predchádzať
projektovým dokumentáciám, môžu byť podľa mňa kapitálky. Ak s tým budete súhlasiť
a pani kontrolórka, myslím si, že to tak môže byť, nemusíme rozmýšľať nad rozpočtom
bežným a môžeme tú štúdiu urobiť kľudne z kapitálok, máme tam dostatok peňazí.
Ing. Podmajerská - tam je tá materská škola a tá zastávka.
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Starosta - to sú tie kapitálky. A koľko tam máme?
Ing. Podmajerská - 3 900 eur.
Starosta – to by sme sa mali zmestiť. Dobre, sme dohodnutí. Ideme urobiť štúdiu v dvoch
alternatívach. Budeme na to čerpať prostriedky z kapitálového rozpočtu, nakoľko je to
v budúcnosti oprávnený kapitálový výdavok, keďže bude nasledovať asi stavebná
dokumentácia a tak ďalej, čo už je spojené s obstarávaním nehnuteľnosti. A ja chcem od vás,
ak by ste mi, ak sa bude dať, v priebehu budúceho týždňa zosumarizovali tie veci, o ktorých
sme sa rozprávali a ja oslovím projektantov, ktorí budú mať časové kapacity na to, aby nám
čo najskôr dali tieto alternatívy a možnosti.
Ing. Eva Jurenová - to znamená, chceš presne rozmerovo alebo počet detí?
Starosta - počet detí mu stačí.
Ing. Mináriková - počet detí, počet tried, počet stravníkov zo žiakov, počet stravníkov
externe.
Ing. Eva Jurenová - a tých žiakov, čo sme vám už posielali predtým?
Bc. Ondrejka - šesť rokov dopredu.
Starosta - tak si zosumarizujeme tieto veci. Poviete mi teda, či budeme uvažovať, že
zborovňa sa dá využiť na triedu a my budeme riešiť prístavbu a v tej bude nová zborovňa.
Čiže tieto veci potrebujem vedieť a sadneme si k tomu spoločne v priebehu začiatku
budúceho týždňa, príďte kľudne na obecný úrad, dohodneme sa, môžeme zadať štúdiu
a môžeme začať čo najskôr na tom pracovať. A stretneme sa na budúci týždeň, príďte naozaj
na obecný úrad, len nám dajte deň vopred vedieť.
Mgr. Dianová - my by sme sa ešte spolu rozobrali aj prevádzkové náklady, aby sme mali aj
ucelenú aj finančnú predstavu.
Mgr. Pajgerová - vy ste tú analýzu, čo ste posielali, ste posielali pánovi starostovi a na šesť
rokov dopredu?
Mgr. Miroslava Poliaková - na štyri, tie posledne dva nie, v tej správe som to odôvodnila,
v matrike nie sú zapísané všetky deti.
Starosta - my si pridelíme 10% alebo 20% prírastok rezervu k tomu, aby sme sa dostali
k nejakým reálnym číslam v budúcnosti.
Mgr. Pajgerová - to sa pýtam, či už je v tej analýze rátané so všetkými žiakmi na štyri roky
dopredu. Ja som to nevidela, tú analýzu vôbec.
Mgr. Miroslava Poliaková - na štyri roky dopredu. Dokonca je tam spracovaná tabuľka presne
na tieto školské roky, akurát nie sú tam tie nasledujúce dva. Toto sú stavy, ktoré sme mali
skutočne v škole tu, na Zliechove a v Podhradí.
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Mgr. Pajgerová - vy ste takto spracovali analýzu spracovali ale na štyri roky, o to tu ide.
Mgr. Miroslava Poliaková - áno, na štyri.
Mgr. Pajgerová - a pán starosta a vy to chce znova na šesť.
Starosta - ale tak to bude najlepšie, lebo tie čísla nám ukážu ďalších šesť rokov. Ako dá sa
vychádzať aj zo štyroch rokov, ale čím viac budeme mať spracované, tým lepšie pre nás.
Mgr. Pajgerová - lebo to vyzeralo, že neposlali žiadne doklady.
Starosta - nie, to tak nikdy nikto nepovedal.
Mgr. Pajgerová - alebo že ich neposlali v takom rozsahu, ako je to potrebné.
Mgr. Dianová - ale veď ja som vám tú analýzu čo spravila škola poslala do mailov a hovorili
sme o nej aj na júnovom zastupiteľstve, vy ste ju dostali ako poslanci.
Mgr. Pajgerová - ja sa ospravedlňujem, ale ja ju nemám. Neviem, či sa stala chyba, ale ja ju
nemám.
Starosta - to už nevyriešime. Každopádne budeme spolu na budúci týždeň, dohodneme sa,
urobíme štúdiu a už sa posunieme zas ďalej. To bolo cieľom dnešného stretnutia, aby sme sa
v tejto veci zasa posunuli ďalej.
Poďme na ďalšie témy, ktoré vás určite trápia, a ktoré by ste chceli zahrnúť do rozpočtu
v roku 2015 výhľadovo, možno reálne. Ak máte niečo, čo by ste chceli v budúcnosti, treba
využiť túto príležitosť.
Ing. Kantoríková - ako ho máme naplánovaný, na ktorom zastupiteľstve. Ten rozpočet kedy
by sa mal schvaľovať?
Mgr. Dianová - no my ho môžeme dať len na októbrové, lebo my máme novembrové
zastupiteľstvo naplánované na dvadsiateho a to je vlastne po voľbách.
Ing. Kantoríková - však to sa pýtam.
Starosta - tu je otázka, či chceme schvaľovať rozpočet ešte v súčasnom zložení alebo či tú
kompetenciu necháte zloženiu budúcemu. To je zásadná otázka. V prípade, že budete chcieť
schvaľovať rozpočet, musíme ho pripraviť, no, to nestihneme.
Ing. Podmajerská - do 9. októbra musí byť vyvesený.
Starosta - to nestihneme.
Mgr. Dianová - ibaže by sme posunuli to októbrové tak, že spojíme októbrové a novembrové
zastupiteľstvo.
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Bc. Ondrejka - keď som sa na to pýtal, že už to bude riešiť nové zastupiteľstvo a teraz
v septembri poviete, že ideme riešiť rozpočet.
Starosta - nie, ale tu to treba p. Ondrejka chápať tým spôsobom, že vy ste tu v súčasnosti
ľudia, ktorí môžu nastaviť, aspoň čiastočne, čo sa bude diať v roku 2015 a tak ďalej.
Mgr. Dianová - ono je to vlastne jedno, pretože my zo zákona musíme predložiť ako obec
v tomto roku rozpočet. Takže my ho predložíme.
Ing. Kantoríková - ja sa pýtam, že kedy?
Mgr. Dianová - môžeme ho v októbri, lebo to novembrové je dvadsiateho, alebo môžeme
posunúť to októbrové ešte na november.
Mgr. Švehlová - to októbrové sme mali na dvadsiateho tretieho.
Ing. Kantoríková - poďme čisto prakticky. 15.11 sú voľby, najneskôr do 30 dní do 15.12. musí
byť ustanovujúce zastupiteľstvo, či to stihnú riešiť, to netuším.
Starosta - je tu jedna alternatíva, pripraviť návrh iba v základných rysoch, to čo je
nevyhnutné a fixné, to čo plánujeme v roku 2015 aj v príjmoch aj vo výdavkoch bežného
rozpočtu, a prakticky nové zastupiteľstvo môže ešte urobiť v decembri schválenie
kapitálového rozpočtu?
Ing. Podmajerská - to sa nedá, že sa schváli len kapitálový rozpočet, my môže predložiť na
schválenie len celý rozpočet.
Starosta - môžu ešte preschváliť v decembri rozpočet ako taký?
Mgr. Dianová - už iba zmeny rozpočtu. Keď máš raz schválený rozpočet, nemôžeš
preschvaľovať.
Starosta - tak je to teda otázne, či chceme riešiť rozpočet v súčasnom zložení alebo to
necháme úplne na tých nových.
Ing. Kantoríková - je to také nešťastné riešenie takto na konci roka
Starosta - je, to sa vôbec takýmto spôsobom nehodí.
Mgr. Dianová - obec má povinnosť predložiť rozpočet do konca roka, čiže my návrh rozpočtu
musíme predložiť.
Ing. Kantoríková - tam sa nemá kto s tým oboznámiť z toho nového zastupiteľstva.
Mgr. Dianová - ja tomu rozumiem, ale tak to hovorí zákon. My musíme vyvesiť rozpočet aj
keď nebude vôľa ho schvaľovať.
Mgr. Švehlová - mali by sme si teda povedať, kedy chceme to ďalšie zastupiteľstvo.
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Starosta - a chcete teda predložiť návrh rozpočtu na októbrové zastupiteľstvo alebo to
chcete nechať tak?
Mgr. Švehlová - keby sme to zastupiteľstvo spravili prvý novembrový týždeň?
Starosta - prvý novembrový, štvrtok je šiesteho. Vyhovuje to takto každému?
Ing. Kantoríková - môže to byť aj piateho.
Starosta - tak pripravíme uznesenie.
6.6 Žiadosti týkajúce sa nakladania s majetkom obce Košeca
Žiadosti týkajúce sa nakladanie s majetkom obce Košeca predniesol starosta obce Bc.
Radomír Brtáň.
Starosta - ešte informatívne vám môžeme povedať, ale pripravíme to až na budúce
zastupiteľstvo, prišlo to osobne doručenou poštou 17.9.2014 a je to žiadosť o odkúpenie
parcely na ulici Sadovej. Je tu priložený geometrický plán, spracujeme vám to.
Mgr. Dianová - prišlo to včera od p. Schreibera, tak sme vám to dnes nedávali.
Žiadosť p. Mária Bartoša, Košecké Podhradie
Mgr. Dianová - pán Mário Bartoš z Košeckého Podhradia má záujem kúpiť časť pozemku,
ktorý je vo vlastníctve obce. Je to konkrétne časť pozemku, ktorý má v prenájme na základe
nájomnej zmluvy z r. 2012 pod novinový stánok pri základnej škole. Poslal geometrický plán,
ktorý ale veľmi nie je geometrickým plánom, kde si teda vykreslil tú časť, ktorú by chcel
odkúpiť, a o ktorú má záujem. Informatívne som dala do uznesenia, že obecné zastupiteľstvo
prerokovalo žiadosť a berie na vedomie, nakoľko som nevedela, ako sa k uvedenej žiadosti
postavíte. Nie je tam ani ten geometrický plán spracovaný tak, ako by mal byť. A neviem, či
bude vôľa nejakým spôsobom uvažovať o odpredaji predmetného pozemku.
Ing. Kantoríková - myslím si, že by sme to mohli aj dnes vyriešiť.
Bc. Ondrejka - ja osobne si myslím, že nebude vôľa.
Ing. Kantoríková - on to má takto pôvodne prenajaté?
Mgr. Dianová - nie, on má prenajatý len ten štvorec, tých 16 m2. To čo tam zakreslil, to je
vlastne to, čo by chcel odkúpiť.
Ing. Kantoríková - ja si myslím, že to vyriešime veľmi rýchlo.
Bc. Ondrejka - osobne si myslím, že ten pozemok nie je vhodný na predaj.
Ing. Kantoríková - a už vôbec nie pri takejto výmere. Som zásadne proti.
Uznesenie č. 115/2014
Obecné zastupiteľstvo
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a) prerokovalo Žiadosť p. Mária Bartoša trvale bytom Košecké Podhradie č. 340, 018 31
Košecké Podhradie zo dňa 4.8.2014 o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce Košeca
KNC 683/10 zastavané plochy o výmere 16 m2 a časti pozemku KNC 683/1 zastavané
plochy a nádvoria o celkovej výmere 4730 m2, nachádzajúce sa v k.ú. Košeca, zapísané
na LV č. 1.
b) neschvaľuje Žiadosť p. Mária Bartoša trvale bytom Košecké Podhradie č. 340, 018 31
Košecké Podhradie zo dňa 4.8.2014 o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce Košeca
KNC 683/10 zastavané plochy o výmere 16 m2 a časti pozemku KNC 683/1 zastavané
plochy a nádvoria o celkovej výmere 4730 m2, nachádzajúce sa v k.ú. Košeca, zapísané
na LV č. 1.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Žiadosť od spoločnosti SlovZink, a.s., Košeca
Mgr. Dianová - v tejto časti bola zaslaná ešte jedna žiadosť. Dňa 5.9.2014 sme dostali žiadosť
od firmy SlovZink, a.s., ktorá žiada o úpravu sadzieb dani z nehnuteľnosti s tým
odôvodnením, ktorý je popísaný v žiadosti. Aby som teda priblížila aj občanom, ktorí sú tu:
v žiadosti uviedli, že následkom nezákonného konkurzu v r. 2012 a r. 2013 vyhláseného
protizákonným rozhodnutím Okresného súdu v Trenčíne sa spoločnosť SlovZink, a.s. dostala
do ťažkej ekonomickej situácie. Počas pôsobenia správkyne konkurznej podstaty došlo
k strate prakticky všetkých odberateľov, zastaveniu výroby, k výraznému nárastu zadĺženia
spoločnosti. Začiatkom roka 2014 spoločnosť opustili všetci jej zamestnanci. V súčasnej dobe
akciová spoločnosť využíva len malú časť objektov a aj to v obmedzenom rozsahu a priamo
zamestnáva iba 8 zamestnancov oproti viac ako 100 zamestnancom v minulosti. V porovnaní
s rozsahom ekonomických aktivít, ktoré spoločnosť v obci vykonáva, považujeme daňové
bremeno uvalené obcou na spoločnosť za neprimerane zaťažujúce. Súčasná povinnosť voči
obci znižuje šance spoločnosti na obnovu výroby a pôvodnej zamestnanosti a naopak
ohrozuje aj zostávajúce pracovné miesta. Zároveň uvádzame, že spoločnosť v minulosti
vychádzala v ústrety pri všetkých aktivitách obyvateľov obce - kúpalisko a podobne.
Ing. Kantoríková - čo je za tým „podobne“?
Mgr. Dianová - to ja neviem. Ešte vás poinformujem, že spoločnosť SlovZink, a.s. bola zo
strany obce daná, už sme sa o tom bavili, keď sme rozoberali daň z nehnuteľnosti
a komunálny odpad, na exekúciu. Od exekútora nám prišla žiadosť od spoločnosti SlovZink,
a.s., nakoľko nám dlhuje viac ako 16 000 eur, či by sme boli prístupní k splátkovému
kalendáru, t. z., my sme boli prístupný, tak zatiaľ zaplatili prvú splátku vo výške 2 000 eur.
Takže myslím si, že aj toto je dôvod, prečo od nich prišla tá žiadosť. My sme sa niekoľko
rokov s nimi snažili dohodnúť na splátkovom kalendári, aby tam nedošlo k zbytočnému
navýšeniu poplatkov zo strany exekútora, lebo exekučné poplatky momentálne činia okolo
5 000 eur, myslím si, že úplne zbytočne. Ale nebola tam žiadna vôľa od konateľov
spoločnosti, aby sa s nami dohodli, takže to dospelo do takejto fázy.
Ing. Kantoríková - koľko je tam tých spoločností teraz?
Starosta - štyri.
23

Bc. Ondrejka - všetci platia daň v rovnakej výške, áno?
Starosta - nie, oni majú každý inak nehnuteľnosti.
Bc. Ondrejka - nemyslím tak, ale sadzbu majú rovnakú, nie?
Mgr. Dianová - áno, podľa nášho VZN, ako máme schválené.
Starosta - každý na území obce platí rovnakou sadzbou.
Ing. Mináriková - už sa momentálne nenachádzajú v reštrukturalizácii?
Mgr. Dianová - nie, boli dva roky ako popísali v žiadosti, v r. 2012 a 2013, lebo my sme tiež
jednali so správcom konkurznej podstaty.
Ing. Mináriková - oni plnia asi nejaký reštrukturálny plán.
Mgr. Dianová - ja to ešte doplním, my nemôžeme spraviť to, že by sme vyňali nejakého
podnikateľa alebo nejakú spoločnosť a určili im inú výšku dane. Keď, tak môžeme všetkým
podnikateľským subjektom určiť rovnakú daň, ale určite nie je možné stanoviť rozdielnu
výšku dane jednému podnikateľovi.
Starosta - je jedna šanca. Tá, čo sme využili v prípade Štrkopieskov a to, že určíme a uvalíme
iné dane na určitú lokalitu.
Mgr. Dianová - na lokalitu, ale to by nepostihlo len SlovZink, a.s. Zatiaľ som pripravila iba
uznesenie, že obecné zastupiteľstvo berie na vedomie túto žiadosť.
Bc. Ondrejka - mali by sme im odpísať, že to nie je možné. Ovplyvnili by sa tým všetky príjmy
z daní od všetkých podnikateľov.
Ing. Kantoríková - ja som ešte nepočula, že by sa niekde znižovali dane.
Mgr. Dianová - môžem povedať, ako sme to pri tvorbe VZN uvádzali, že keď si pozriete
a porovnáte naše dane z nehnuteľností a za komunálny odpad, tak v porovnaní s okolitými
obcami, Košeca patrí k tým, ktorá má najnižšie dane. Nie je to tak, že by sme mali nejaké
vysoké dane aj pre podnikateľov.
Ing. Kantoríková - tak týmto skončite. Začnite s tým, že podľa zákona to nie je možné atď.
a skončite týmto.
Starosta - odpovieme im v zmysle, že úprava sadzieb daní sa dá realizovať iba všeobecne
záväzným nariadením k 1.1. ďalšieho roka a všeobecne záväzné nariadenie sa bude
schvaľovať pravdepodobne buď v novembri alebo decembri.
Bc. Ondrejka - budúceho roka.
Mgr. Dianová - my ani nemusíme schvaľovať, pokiaľ nemáme vôľu ho meniť, buď zdvíhať
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alebo znižovať dane, určite nemusíme schvaľovať každý rok. Takže toto VZN, pokiaľ nepríde
nejaký nový návrh, tak bude v účinnosti aj na budúci rok.
Starosta - oni to vysvetľujú tým, že v rozsahu ekonomických aktivít, ktoré v súčasnosti
vykonávajú, ale to teda nie je v závislosti od obce, to je v súvislosti od manažmentu firmy,
aké ekonomické aktivity vykonáva, a je teda bremeno obcou uvalené na spoločnosť
neprimerane zaťažujúce. Tá veta síce evokuje, že sa sťažujú na veľké dane, ale oni sa
nesťažujú na vysoké sadzby daní úplne, sťažujú sa na to, že majú veľa nevyužitých objektov,
za ktoré teda nemusia platiť.
Ing. Mináriková - ale oni vstupovali do reštrukturalizácie s nejakým plánom, ktorý bol
schválený a ten plán im nastavuje tú výrobu a tú ich činnosť tak, aby pokrývali všetky
záväzky. Čiže pokiaľ už sú v ukončenom reštrukturalizačnom konaní a majú povinnosť plniť
plán, takže majú povinnosť ho plniť tak ako je nastavený a majú nad sebou dozor, takže ich
ekonomická aktivita je zabezpečená v tomto význame.
Ing. Kantoríková - to by mohli potom napadnúť aj štát, že sú vysoké odvody do poisťovní.
Mgr. Palčeková - sú ešte nejaké aktivity, ktoré oni v prospech obce, teda okrem kúpaliska,
ako tam píšu, vykonávajú?
Starosta - môžu byť v prospech obce vykonané aktivity v súvislosti s tým, že majú nadbytočný
majetok - AVIU, možno PPS 12, teda požiarnu striekačku. Ešte ju majú, či išla preč?
p. Juraj Bartoš - že vraj všetko išlo preč.
Starosta - takže to sú jediné aktivity, ktoré nejakým spôsobom môžu mať. Nás to môže ako
obec zasiahnuť tým, že ako náhle firma skončí, tak príde o pár pracovných miest v Košeci,
lebo tých zamestnancov tu už síce veľa nie je, ale je ich tu niekoľko.
p. Juraj Bartoš - a čo Slovlak?
Starosta - Slovlak funguje a kvázi prosperuje, čiže tá jedna časť tej firmy určite neskončí. Tá
druhá, kde sa dostala do takých problémov ako bola, proste sa dostala.
Uznesenie č. 116/2014
Obecné zastupiteľstvo
a) prerokovalo Žiadosť firmy SlovZink, a.s., Továrenská 545, 018 64 Košeca, IČO: 35772204,
zo dňa 5.9.2014 o úpravu sadzieb daní z nehnuteľnosti.
b) neschvaľuje Žiadosť firmy SlovZink, a.s., Továrenská 545, 018 64 Košeca, IČO: 35772204,
zo dňa 5.9.2014 o úpravu sadzieb daní z nehnuteľnosti.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Informácia k firme Euroactivity
Starosta - úplne jednoduchá informácia. Dnes nám prišla pošta v súvislosti s podaním
projektu, ktorý sme podávali na rekonštrukciu materskej školy a environmentálny fond na to
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zateplenie, čo sme spomínali. Vyžiadali si od nás doplnenie žiadosti, nakoľko neboli
predložené spoločnosťou Euroactivity všetky veci, ktoré tam mali byť. Máme tam stanovený
termín do 30.9.2014, takže budeme sa snažiť to doplniť. Uvidíme, ako to dopadne, budeme
vás priebežne informovať.
Ing. Kantoríková - a ktorý pozemok to chcú kúpiť?
Mgr. Dianová - ten pán Schreiber?
Starosta - oproti, ako je Sadová ulica, tak vedľa pani Panáčkovej.
Mgr. Dianová - a tam je aká parcela?
Starosta - tam spravíme geometrický plán. Dostanete to do prípravy, prišlo to včera, naozaj
to nie je v našich silách pripraviť.
Uznesenie č. 117/2014
Obecné zastupiteľstvo
a) prerokovalo zmeny rozpočtu podľa zmenového listu č. 8.
b) schvaľuje zmeny rozpočtu podľa zmenového listu č. 8, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť
tohto uznesenia.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7/ Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov
Uznesenie č. 118/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu termínu zasadnutia OZ z 23.10.2014 na 5.11.2014
o 17.00 hod.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 119/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zrušenie termínu plánovaného zasadnutia OZ dňa
20.11.2014.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
8/ Rôzne – dôležité údaje a informácie starostu a účastníkov rokovania
Starosta - doriešili sme síce hlavné body rokovania a iné neboli predložené.
Ing. Kantoríková - dobre tomu teda rozumiem, že na tom preloženom budeme riešiť nejakým
spôsobom návrh rozpočtu.
Starosta - ten musí vysieť 15 dní, čiže 21.10. bude vyvesený, najneskôr. Pošleme vám ho aj
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v príprave.
Mám ešte zopár informácií. Máme tam ešte nesplnené niektoré veci v súvislosti s nejakými
drobnosťami v obci. Dva merače rýchlosti sa budú obstarávať v zmysle tej dohody, že tento
rok bude akontácia v tej maximálnej sume toho rozpočtu, ako bolo schválené a na budúc rok
bude zvyšok splátok. Máme rozrobený kamerový systém, dokončiť by sa mal 30.9.. Bude tam
potom vyhotovený aj ten bezpečnostný projekt.
Ing. Kantoríková - čo znamená dokončiť 30.9.?
Starosta - máme dohodu s dodávateľom, ktorý vyhral verejné obstarávanie, že to dokončí do
30.9.
Ing. Kantoríková - a bezpečnostný projekt? Vysvetlite.
Starosta - bezpečnostný projekt je to, čo sme sa bavili aj v minulosti a samozrejme kamerový
systém musí mať nejaké stanovy, podľa ktorých sa bude riadiť.
Mgr. Dianová - súvisí to s ochranou osobných údajov.
Starosta - neviem, či vy máte nejaké požiadavky alebo podnety.
Mgr. Palčeková - má ešte jednu žiadosť. Predložila návrh na vyplatenie mimoriadnych
odmien členom Komisie pre životné prostredie v celkovej sume 120 EUR za rok 2013.
Uznesenie č. 120/2014
Obecné zastupiteľstvo
a) prerokovalo mimoriadne odmeny členom Komisie pre životné prostredie pri obecnom
úrade v Košeci v celkovej sume 120,- EUR za rok 2013.
b) schvaľuje mimoriadne odmeny členom Komisie pre životné prostredie pri obecnom
úrade v Košeci v celkovej sume 120,- EUR za rok 2013. Odmena bude vyplatená
v najbližšom termíne výplaty miezd.
Za:7
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (Bc. Ondrejka)
Starosta - ešte informácia o rozhlase. Mali sme posledné týždne veľký problém s nejakým
skratom, ktorý sme mali na vedení. P. Černuška prešiel úplne všetko, každý rozhlas
skontroloval. Myslím si, že už je to omnoho lepšie. Neviem, že či už je to úplne v poriadku,
ale určite je to lepšie, ako to bolo. Zásadný problém je v tom, že sú tam staré súčiastky, ktoré
jednoducho už nefungovali a museli ich z tých vedení úplne odstrániť alebo vynechať
prepojenie a už by to malo byť v poriadku. Ten rozhlas má svoje roky, takže niektoré tie
„čapičky“ na rozhlasových vedeniach, čo spájajú jednotlivo stĺpy, tak to je už proste zvetrané
dažďom, snehom, mrazom a boli tam skraty. Toto sme museli vyriešiť. Mali sme problém aj
s rozhlasovou ústredňou, reklamovali sme ju síce po záručnej lehote. Odpálilo sa nám „trafo“
práve kvôli týmto skratom, ktoré nastali na vedení, takže to máme opravené.
Novinka, ideme na web s oznamami, takže každý, kto vie, si môže doma pustiť nahrávku
priamo na webe.
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Ing. Kanotríková - by chcela vedieť, ako budú vychádzať noviny.
Mgr. Švehlová - do volieb pripravujeme ešte dve čísla. To prvé číslo by malo vyjsť niekedy
v polovici októbra a potom by som chcela len také predvolebné. Len čisto predvolebné so
zoznamom kandidátov.
Starosta - ešte by chcel, ale je to téma budúcnosti, ale každopádne, momentálne už dlhšie
pracujeme na prevádzkovom poriadku pohrebiska. Je to niečo, čo je potrebné mať. My ho
síce máme, ale nie je dobrý. A v súvislosti s prevádzkovaním cintorína a domu smútku tu
nastávajú rôzne otázniky. Pretože, môžeme ho prevádzkovať samy, na čo by sme mali spĺňať
určité zákonné predpoklady, ktoré momentálne úplne nespĺňame a môžeme ho
prevádzkovať prostredníctvom tretej strany. Je na zvážení obecného zastupiteľstva, či to
teda bude chcieť ešte riešiť, ale každopádne sa budeme snažiť pripraviť vám nejaké podklady
na to, aby ste sa tomu možno začali venovať a aby ste dostali potrebné informácie, lebo tých
problémov je naozaj veľa a v prípade nejakých väčších problémov, ten stav nie je taký, aby
sme boli úplne kóšer v súlade s právnymi predpismi, ktoré v súčasnosti platia.
Takže musíme to začať riešiť, narábanie s pozostatkami, jedno s druhým, sú to veci veľmi
háklivé a viem, že veľa ľudí sa aj sťažuje. Viem, že veľa ľudí nie je spokojných so súčasným
stavom ani s tým, ktorý bol pred pár mesiacmi a budeme sa snažiť naozaj riešiť situáciu
troška inak, aby tie služby boli poskytované možno na profesionálnej úrovni.
Ing. Kantoríková - čiže hovoríme o pohrebnej službe v Košeci?
Starosta - hovoríme o súvislostiach s prevádzkovaním aj pohrebiska a ťažko povedať, či aj
pohrebnej službe.
Mgr. Dianová - to nie je úplne ako pohrebná služba, my musíme pri prevádzke cintorína
postupovať v súlade so zákonom o pohrebníctve a v tomto prípade by sa jednalo
o prevádzkovanie cintorína a domu smútku, kvázi to, čo momentálne vykonáva aj p. Trpka,
ale samozrejme sú tam tie špecifické činnosti ako je narábanie s pozostatkami a iné veci,
ktoré je potrebné riešiť v rámci pohrebu a ktoré momentálne nemôže obec zabezpečiť,
nakoľko na to treba špeciálne skúšky, ktoré má u nás spravené p. Palček, ale je potrebné si
ich neustále obnovovať a neustále sa tomu venovať. Preto sa touto problematikou zaoberajú
špecializované firmy alebo teda právnické osoby, ktoré na to majú živnosť. Je už veľmi málo
obcí a miest, ktoré by si prevádzkovali cintoríny samé, a keď, tak väčšinou na to majú
technické služby, ktoré na to majú živnosť alebo to potom prevádzkujú špecializované
právnické subjekty. Celá prevádzka sa v takomto prípade zabezpečuje na základe zmluvy
o prevádzkovaní pohrebiska.
Starosta - všetky podklady, ktoré budeme považovať za potrebné v tejto súvislosti, vám
budeme určite priebežne posielať. Ale tie problémy naozaj tak vypukli, že len to nechávať, že
nejako to samo doznie asi už nemá zmysel, tak preto je potrebné sa tomu v najbližších
mesiacoch povenovať.
p. Surový - tam by sa jednalo aj o údržbu?
Starosta - záleží, ako si nastavíme parametre. Keď sa zastupiteľstvo rozhodne, že zmluva
o prevádzkovaní pohrebiska bude zahŕňať aj údržbu cintorína - kosenie, odhŕňanie snehu,
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čistenie, starostlivosť atď., tak to bude mať na starosti niekto. Ale je to na rozhodnutí
zastupiteľstva.
Ing. Podmajerská - potrebujeme vedieť kedy a koľko za to budeme platiť, aby sme to vedeli
zahrnúť do rozpočtu.
Starosta - zásadne mám taký názor, aby potom sa nešírili nejaké dezinformácie. Tie
poplatky, ktoré v súčasnosti platia, ja by som asi neriešil a nemenil. Tie by možno, ak by sme
využili tú tretiu stranu, zostali v rovnakej výške, t. z., aj platby za hrobové miesto ako nájom
aj prepožičanie mraziaceho zariadenia na dobu nevyhnutnú. Všetky tie veci, všetky tie
poplatky, sú tam stanovené, myslím, že s tým netreba vôbec nič robiť. Ale ide o tie
legislatívne nároky toho, kto to všetko obhospodaruje a tu treba rozmýšľať, či sa to bude
riešiť prostredníctvom nejakej vlastnej osoby alebo prostredníctvom tretej strany.
Starosta odovzdal priestor p. Ďurechovi.
p. Ďurech - nikde nenašiel informáciu, že bude zas uzatvorená ich ulica. Nechce pôsobiť ako
nejaký sťažovateľ, ale aspoň na webe mohla byť informácia.
Starosta - ja viem, že to riešil p. Zachar, ktorý je tam ako vedúci stavby a mal to riešiť s p.
Makasovou. Neviem, či to vyhlasovala.
p. Surový - vyhlasovalo sa.
Starosta - neboli ste možno doma, ja viem.
p. Jozef Ďurech - alebo aspoň na webe.
p. Surový - dnes to vyhlasovala.
p. Jozef Ďurech - nevadí, aspoň som sa odviezol autobusom.
Starosta - ospravedlňujem sa, nie vždy sa všetko dostane na web. Lebo to sa riešilo tak, že p.
Zachar mi volal, ale ja som bol mimo, ja som ho odkázal na obecný úrad a aby to teda
zabezpečil aspoň oznamom v rozhlase, lebo to je podstatné pre nás, aby to zaznelo v éteri.
Ale budeme pracovať na tom, aby sme v budúcnosti boli čoraz lepší v poskytovaní týchto
služieb.
Ešte taká informácia, zajtra bude náhradný vývoz smetí, lebo tým, že sa nedalo
smetiarskemu auto dostať k vám, tak ulica Na vyhni bude vyvezená zajtra, tak si prosím vás
nechajte smetnú nádobu vonku, dnes to bolo v rozhlase aj vyhlásené.
p. Jozef Ďurech - a potom ešte jedna vec, keď už dostali odmeny komisia, mohli by sa prísť
pozrieť na ten asfalt.
p. Surový - vieme o tom.
p. Jozef Ďurech - to ste mi povedali už pred pol rokom.
Starosta - myslíte tam na tej nozdrovickej ceste?
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p. Jozef Ďurech - presne tam. Ako keby som tu nebol a neboli by ste povedali, že sa to nedá
skladovať, práve preto je to nebezpečný odpad.
starosta - nemajú tam vôbec povolené oficiálne miesto na odloženie sute, to je prvá
informácia. A druhá informácia, keďže sa to týka nebezpečného odpadu, navrhoval by som,
p. Surový, aby sme, možno dosť neskoro, oslovili okresný úrad, odbor starostlivosti o životné
prostredie, lebo to je ich kompetencia.
p. Jozef Ďurech - pôvodne, dokonca by mali obci za to zaplatiť, za to skladovanie. Toto je tam
možno len tak.
Starosta - oni to nechali proste tak, vo vzduchu.
Mgr. Palčeková - a sú to naše pozemky?
Starosta - nie. A pokutu môže udeliť práve okresný úrad, nie my.
Mgr. Palčeková - vieme niečo nové ohľadom tých ciest od Váhostavu? Ako sa postavili alebo
nepostavili k tomu?
Starosta - včera sme boli na obhliadke, na budúci týždeň bude ešte jedna a na základe tej
obhliadky uvidíme, že ako sa rozhodnú, Váhostav v súvislosti s vysprávkami ciest v r. 2014.
Pravdepodobne všetky vysprávky v Košeci sa budú robiť až v r. 2015, Nozdrovice možno robiť
čiastočne už v r. 2014, ale všetko závisí od Váhostavu.
p. Surový - ešte by sa spýtal skrz tú železnicu. Či tie požiadavky naše, či sme ich tam dali
alebo nie, alebo....
starosta - ja ten list mám stále rozpísaný, lebo máme stále dilemu, aj s Mgr. Dianovou sme sa
o tom bavili, že čo im navrhnúť. Lebo my sme pôvodne uvažovali nejakú zmluvu o výpožičke,
čo sme potom zavrhli, pretože sme si uvedomili, že čo výpožička znamená. Teraz sa budeme
snažiť ich nasmerovať na nejakú zmluvu..
Mgr. Dianová - v podstate to bolo aj prvotne, ak si pamätáte ešte úplne na začiatku, keď
železnice stavali, tak oni ani nechceli dávať tieto objekty do vlastníctva, ale pôvodne sa bavili
o správe. Len tam je taký problém, že keď som si pozerala zákon o správe majetku štátu, lebo
sa jedná o štátny majetok, tak my pod tento zákon nespadáme. Takže sme uvažovali , či sa to
legislatívne dá, aby nám bol tento majetok zverený do správy. Ale možno by sme naozaj
navrhli to, že my ho budeme spravovať za takých a takých podmienok, ale nezoberieme tieto
objekty do majetku.
Výpožička by bola pre nás nevýhodná, nakoľko by nás tlačili do toho, aby sme to mali niečo
ako v nájme a starali sa o to samy, hlavne po finančnej stránke. Ale keď máte niečo v správe,
tak to hovorí aj zákon, že ten, kto vám dáva majetok do správy, tak vám k tomu dáva aj
nejaké financie, aby ste to mohli spravovať, pokiaľ ste teda štátna alebo rozpočtová
organizácia alebo samospráva. Takže možno takýmto smerom by sme posúvali rokovania
o predmetných objektoch. Rozumieme tomu, že sa nedá reálne robiť tá údržba železnicami
na objektoch vystavaných v každej obci. Takže toto im ponúkneme a samozrejme nakoľko
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vieme, že ako obec nemáme dostatok financií na vykrytie všetkých vlastných potrieb, tak
určite budeme jednať o adekvátnych finančných prostriedkoch.
Bavili sme sa aj o tom, že keby to bolo napríklad v správe, tak pre nás z toho nevyplýva to, že
musíme robiť revízie, lebo revízie musí robiť vlastník a to sú veľké položky každoročne na tie
objekty, ktoré nám oni chceli dať do vlastníctva. Od tohto by sme boli napríklad oslobodení,
keď by teda železnice pristúpili na túto alternatívu.
Ale myslím si, že ich politika je taká, že sa tomu budú brániť a neviem, či budú ochotní s nami
vôbec o niečom takomto jednať. Ale my sme to stanovisko jasne dali.
Starosta prečítal návrh listu pre železnice.
Poslanci odsúhlasili návrh listu pre železnice.
9/ Interpelácia poslancov - diskusia
10/ Ukončenie zasadnutia
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Bc. Radomír Brtáň, ktorý
poďakoval prítomným za účasť. (19:30 hod.)
Starosta obce: Radomír Brtáň

Zapisovateľ: Emília Laskovičová

Prednosta obce: Mgr. Zuzana Dianová
Overovatelia:
__________________________
Jozef Surový

________________________
Bc. Pavol Ondrejka

V Košeci, 26.9.2014
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