ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo
dňa 19. septembra 2013 v zasadačke Obecného úradu v Košeci
Prítomní
Mgr. Miroslava Švehlová, poslankyňa

Ing. Janka Kantoríková

Mgr. Jaroslava Pajgerová, poslankyňa

Mária Kalamenová, poslankyňa

Mgr. Júlia Palčeková, poslankyňa

Jozef Surový, poslanec

Bc. Pavol Ondrejka, poslanec

Mgr. Zuzana Dianová, prednostka

Ing. Katarína Mináriková, HK
Neprítomní
Mgr. Helena Popovičová

Katarína Turzová, poslankyňa
Hostia

Viď prezenčná listina

ROKOVANIE
1/ Otvorenie
Otvorenie dnešného riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vykonal starosta obce p.
Radomír Brtáň a privítal hostí. Konštatoval, že z celkového počtu 9 poslancov je prítomných 6
poslancov a preto uznal dnešné zasadnutie OZ za uznášaniaschopné. Začiatku zasadnutia sa
nezúčastnila Mgr. Palčeková. Svoju účasť ospravedlnila Mgr. Popovičová a na OZ sa
nedostavila p. Turzová.
2/ Schválenie programu rokovania
Starosta sa spýtal poslancov, či sú z ich stany pripomienky k programu, ktorý bol uvedený na
pozvánke. Poslanci program jednohlasne schválili.
Uznesenie č. 110/2013
OZ k o n š t a t u j e, že :
Zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu na pozvánke.
Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0
3/ Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Starosta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie, ktorá prednesie návrh na uznesenie
z dnešného zasadnutia:
Predseda – Bc. Pavol Ondrejka
Člen – Ing. Janka Kantoríková
Člen – Mgr. Miroslava Švehlová
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Uznesenie č. 111/2013
OZ v o l í:
Predseda – Bc. Pavol Ondrejka
Člen – Ing. Janka Kantoríková
Člen – Mgr. Miroslava Švehlová
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Za overovateľov zápisnice boli určení :
1/ Jozef Surový
2/ Mgr. Jaroslava Pajgerová
Písaním zápisnice poveril: Andreu Behanovú
17.08 sa na OZ dostavila Mgr. Palčeková, čím sa počet prítomných poslancov zvýšil na 7.
4/ Kontrola plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení zodpovednými
pracovníkmi
S plnením uznesení zo dňa 28.8.2013 oboznámil prítomných starosta obce.
Uznesenia č. 99 a 108 schvaľujúce zmeny rozpočtu boli splnené a zmeny boli do rozpočtu
zapracované. Upravený bol i zmenový list č. 9.
Dodatok k VZN č. 5/2013 schválený uznesením č. 101 nadobudol právoplatnosť.
Uznesenie č. 104/2013 – schválený zámer využitia časti pozemku par. Č. KNC 683/1.
Vyhotovuje sa geometrický plán a následne bude vypracovaný znalecký posudok na výmeru
1176 m2. Je nutné v tomto území vyriešiť súčasné umiestnenie garáží.
Uznesenie č. 112/2013
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení OZ v Košeci.
5/ Názory občanov
p. Slimákovú zaujímajú informácie v bode rokovania týkajúce sa nového územného plánu.
p. Brtáň Ladislav – priniesol ukážku inváznej rastliny Pohánkovca japonského. V obci je
niekoľko lokalít, kde sa rozširuje. Vytvára sa väčšinou na nelegálnych skládkach odpadu. Je
potrebné to vyriešiť, v opačnom prípade sa pozdĺž potoka rozšíri do takej miery, že tam
nebude rásť nič iné. Úrad životného prostredia jeho podnet ignoroval. Rastlina sa rozširuje
koreňovým systémom a je náročné sa jej zbaviť. Ing. Kantoríková sa spýtala na možnosti
ničenia. p. Brtáň informoval že by sa to malo riešiť chemickým postrekom a pred zimou sa
snažiť odstrániť korene čím sa spomalí jej rozširovanie a opakovaným chemickým postrekom
sa časom zničí. Starosta sa problematike tejto invazívnej rastliny venoval. Najúčinnejšou
metódou je tak ako povedal p. Brtáň kombinácia chémie a fyzickej likvidácie. Požiadal o
rozpočtové prostriedky na postrek Rondap, ktorý je možné aplikovať aj v okolí vodných
tokov. Pred postrekom je potrebné rastliny čiastočne skosiť. p. Brtáň navrhol aby sa do toho
zapojil aj správca vodného toku, keďže rastliny rastú v ochrannom pásme. p. Surový – na
komisii sa dohodli, že budú tento postrek aplikovať. Zohnali si jeho prvú vzorku. Čakajú na
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lepšie počasie, aby ho mohli na skúšku v niektorej časti aplikovať.
p. Brtáň ďalej otvoril tému „potoka“. V roku 2009 bol vyčistený, nedávno si urobil prieskum a
opäť sa v ňom na hornom toku nachádza minimálne 100 litrov prevažne plastového odpadu.
Kmeň, ktorý tento odpad zadržiaval bol odstránený a odpad postupuje ďalej do obce. Odpad
sem z Košeckého Podhradia či Zliechova putovať neprestal. Nemusí obec každý rok potok
čistiť, navrhol vyzvať zástupcov obcí, aby si tento odpad vyčistili oni.
Naposledy keď bol na OZ predniesol svoj problém s prevádzkou Kalište. Priniesol podklady,
ktoré označil za klamstvo p. Šulekovej a požiadal o stanovisko stavebnej komisie.
Starosta poďakoval za príspevok. Podklady od p. Brtáňa pošle poslancom zoscanované
mailom, aby si ich mohli naštudovať.
6/ Správa hlavného kontrolóra v súlade s §18f zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
v znení neskorších predpisov
Hlavná kontrolórka vykonala podľa plánu kontrolu stravných lístkov. Nebola zistené žiadne
porušenie a tak bol vyhotovený len záznam z kontroly, ktorý bol predložený štatutárovi.
Uznesenie č. 113/2013
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie záznam z kontroly č. 5/2013 „Kontrola nákupu
a čerpania cenín – stravných poukážok za obdobie 1. polrok 2013.
7/ Hlavné body rokovania
7.1 Prehodnotenie plnenia hlavných úloh na rok 2013
Prehodnotil starosta obce a v písomnej forme je prílohou zápisnice. Poslanci informácie vzali
na vedomie.
Uznesenie č. 114/2013
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie prehodnotenie plnenia hlavných úloh na rok 2013.
7.2 Hodnotenie plnenia plánu sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce
Hodnotenie plnenia PHSR predniesol starosta obce. Pripomenul, že v budúcom roku je
potrebné pripraviť a schváliť nový PHSR, nakoľko súčasný je spracovaný do roku 2013???.
Informoval, čo sa podarilo zabezpečiť.
Uznesenie č. 115/2013
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie hodnotenie plnenia plánu sociálneho a
hospodárskeho rozvoja obce.
7.3 Úlohy v spracovaní a aktualizácia interných predpisov
Predniesol starosta obce. Informáciu o posledných prijatých interných smerniciach dostali
poslanci od prednostky OcU v máji tohto roka. Odvtedy sa žiadna nová smernica neprijala.
Plánujeme pripraviť Prevádzkový a organizačný predpis pre športový areál. Týka sa to aj
plánovaného schválenia vypôžičky tohto areálu pre FK Košeca. Ďalej plánujeme upraviť
a modernizovať registratúrny plán obce.
Uznesenie č. 116/2013
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o úlohách v spracovaní a aktualizácii
interných predpisov.
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7.4 TOZ „Dni zvýšenej pracovnej aktivity“
Technicko-organizačný predpis „Dní zvýšenej pracovnej aktivity“ predniesla prítomným
zástupkyňa starostu Mgr. Miroslava Švehlová. Informovala o poslednej brigáde, ktorá bola v
budove Domu smútku, kde tradičné upratovanie pred sviatkom všetkých svätých spojili s
upratovaním po maľovaní. Starosta oboznámil prítomných s vykonanými i plánovanými
úpravami na tejto budove. Rieši sa ešte nový koberec a výzdoba. Vykonaná tu bude i revízia
elektrických rozvodov a bleskozvodu. Na bezbariérový vstup sa využije kovový nájazd, ktorý
bol používaný v Dome kultúry. Predpis je v písomnej forme prílohou zápisnice. Poslanci
uvedené vzali na vedomie.
Uznesenie č. 117/2013
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie TOZ „Dni zvýšenej pracovnej aktivity“.
7.5 Vyhodnotenie pripomienok a stanovísk k oznámeniu o začatí obstarávania Územného
plánu obce Košeca
Vyhodnotenie bolo poslancom zaslané v príprave na OZ mailom. Vypracovala ho p. Davidová,
ktorá je odborne spôsobilou osobou na verejné obstarávanie územného plánu. Návrh je stále
možné pripomienkovať na Obvodnom úrade životného prostredia. Vyhodnotenie je v
písomnej forme prílohou zápisnice. Poslanci pripomienky vzali na vedomie.
Uznesenie č. 118/2013
Obecné zastupiteľstvo:
A: Prerokovalo
Vyhodnotenie pripomienok, stanovísk a návrhov k oznámeniu o začatí verejného
obstarávania územného plánu obce Košeca.
B. Berie na vedomie:
Vyhodnotenie pripomienok, stanovísk a návrhov k oznámeniu o začatí verejného
obstarávania územného plánu obce Košeca.
7.6 Nakladanie s majetkom obce /výpožička športového areálu FK Košeca/
Výpôžička športového areálu FK Košeca
Návrh zámeru k výpožičke pripravila a poslancom na pripomienkovanie zaslala Mgr. Dianová.
Týka sa posledného bodu, ktorý vzišiel z inventarizácie majetku obce, aby sa využívanie
majetku obce právne ošetrilo. Výpôžičku navrhla bezodplatne, avšak dala na posúdenie, či
časť nákladov na prevádzku areálu bude znášať FK Košeca. Obec okrem dotácie, ktorú FK
Košeca poskytuje znáša v plnej výške náklady na elektrickú energiu, vodu, plyn a zamestnáva
správcu tohto areálu. Areál využívajú aj iné organizácie a obec na rôzne kultúrne a športové
aktivity. Na nasledujúce OZ bude pripravený prevádzkový poriadok tohto areálu, kde budú
uvedené všetky podmienky jeho prenájmu.
Uznesenie č. 119/2013
Obecné zastupiteľstvo na základe predloženého materiálu:
A: Prerokovalo
Zámer na bezodplatné prenechanie majetku vo vlastníctve obce Košeca a vyhlásenia zámeru
na vypožičanie majetku vo vlastníctve obce 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 8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
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obce Košeca pre Futbalový klub Košeca, so sídlom Košeca 7, 018 64 Košeca, IČO: 420222428,
zastúpený Ladislavom Bugalom, predsedom. Ide o nasledovný majetok:
 Futbalové ihrisko – nachádzajúce sa na pozemku parc. č. KNC 271/1 – ostatné
plochy o výmere 21049 m2
 Budova súp. č. 20 – sociálne zariadenia postavená na pozemku prac. č. KNC 271/2
– zastavané plochy a nádvoria o výmere 303 m2
 Letný kultúrny stánok – postavený na pozemku parc. č. KNC 271/1 – ostatné
plochy o výmere 21049 m2
nachádzajúce sa v k.ú. Košeca, zapísané na Správe katastra Ilava, na LV č. 1.
B: Schvaľuje
Zámer bezodplatného užívania majetku vo vlastníctve obce Košeca na základe výpožičky a
vyhlásenia zámeru na vypožičanie majetku vo vlastníctve obce 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 8 Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom obce Košeca pre Futbalový klub Košeca, so sídlom Košeca 7, 018 64
Košeca, IČO: 420222428, zastúpený Ladislavom Bugalom, predsedom . Ide o nasledovný
majetok:
 Futbalové ihrisko – nachádzajúce sa na pozemku parc. č. KNC 271/1 – ostatné
plochy o výmere 21049 m2
 Budova súp. č. 20 – sociálne zariadenia postavená na pozemku prac. č. KNC 271/2
– zastavané plochy a nádvoria o výmere 303 m2
 Letný kultúrny stánok – postavený na pozemku parc. č. KNC 271/1 – ostatné
plochy o výmere 21049 m2
nachádzajúce sa v k.ú. Košeca, zapísané na Správe katastra Ilava, na LV č. 1.
Doba užívania: neurčitá
Zámer bezodplatného užívania majetku vo vlastníctve obce Košeca na základe výpožičky ako
prípad hodný osobitného zreteľa bude zverejnený najmenej na 15 dní pred schvaľovaním
výpožičky na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. Celý text Zámeru č.
1/ZoV/2013 je uvedený v prílohe č. 1 tohto uznesenia a je neoddeliteľnou súčasťou tohto
uznesenia.
Odôvodnenie osobitného zreteľa: Predmetný majetok obce je prednostne určený na
verejno-prospešné účely vo forme konania športových a kultúrnych podujatí. Obec uvedený
majetok nevyužíva celoročne, a podporuje občianske združenia na území obce, ktorých
činnosťou je športová, kultúrna alebo výchovno - vzdelávacia činnosť. Občianske združenie,
ktorému bude majetok prenechaný združuje mladších aj starších občanov obce a svojou
činnosťou prispieva k zabezpečeniu vytvárania verejnoprospešných aktivít.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Prenájom garáže
Na základe výstupu z predchádzajúceho OZ sme oslovili oboch záujemcov o tento prenájom
a obaja zaslali odpoveď s tým, že akceptujú navrhovanú sumu 150,- € za rok. Ich vyjadrenia
boli posunuté aj na finančnú komisiu, ktorá vzhľadom na identické podmienky odporučila
vybrať nájomcu žrebom. Poslanci žrebovaním poverili prítomného občana p. Andreja Jakuša.
Ten vyžreboval p. Juraja Ištvánika.
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Uznesenie č. 120/2013
A1: Prerokovalo
Vyjadrenie p. Miroslava Slimáka, trvale bytom Bytovky 479/1, Košeca k výške nájomného za
prenájom obecnej garáže za účelom využívania garáže na parkovanie osobného motorového
vozidla zo dňa 12. 9. 2013.
A2: Prerokovalo
Vyjadrenie p. Juraja Ištvánika, trvale bytom Bytovky 480/3, Košeca k výške nájomného
za prenájom obecnej garáže zo dňa 12. 9. 2013.
A3:Prerokovalo
Zámer prenajať dočasne prebytočný majetok vo vlastníctve obce Košeca a vyhlásenia
zámeru na prenájom majetku vo vlastníctve obce 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 p. Jurajovi Ištvánikovi, trvale bytom Bytovky 480/3, Košeca. Ide
o nasledovný majetok:
- Prefabrikovaná garáž – sklad olejov, inventúrne číslo 21/1 o výmere 15 m2, postavená
na štrkovom lôžku
- Cena nájmu je stanovená vo výške 150,- €/ročne
- Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú
Celý text Zámeru č. 1/PN/2013 je uvedený v prílohe č. 1 tohto uznesenia a je neoddeliteľnou
súčasťou tohto uznesenia.
B: Schvaľuje
Zámer prenajať dočasne prebytočný majetok vo vlastníctve obce Košeca a vyhlásenia
zámeru na prenájom majetku vo vlastníctve obce 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 p. Jurajovi Ištvánikovi, trvale bytom Bytovky 480/3, Košeca. Ide
o nasledovný majetok:
- Prefabrikovaná garáž – sklad olejov, inventúrne číslo 21/1 o výmere 15 m2, postavená
na štrkovom lôžku
- Cena nájmu je stanovená vo výške 150,- €/ročne
- Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú
Zámer prenájmu majetku obce Košeca ako prípad hodný osobitného zreteľa bude zverejnený
najmenej na 15 dní pred schvaľovaním prenájmu na úradnej tabuli obce a na internetovej
stránke obce. Celý text Zámeru č. 1/PN/2013 je uvedený v prílohe č. 1 tohto uznesenia a je
neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia.
Odôvodnenie osobitného zreteľa: Predmetný majetok obec dlhodobo nevyužíva a v zmysle
čl. 7 bod 5/ písm. b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Košeca prenájom
nebytových priestorov do výmery 100 m2 vrátane sa považuje za prípad hodný osobitného
zreteľa.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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8/ Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov
Zmeny rozpočtu
S návrhom zmeny rozpočtu na zmenovom liste č. 10 oboznámila prítomných ekonómka a
rozpočtárka obce Ing. Podmajerská. Zmena je potrebná z dôvodu že obec využila možnosť
požiadať o príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti z Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny. Príspevok bol obci schválený a je potrebná zmena rozpočtu
do doby kým nám tieto prostriedky budú preplatené, aby zamestnancovi mohla byť
vyplatená mzda. Zmena rozpočtu súvisí aj so žiadosťou Klubu dôchodcov o dodatočnú
dotáciu na svoju činnosť.
Uznesenie č. 121/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie finančného príspevku vo výške 200,- € na
základe predloženej žiadosti zo dňa 7. 8. 2013 pre Klub dôchodcov.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 122/2013
Obecné na základe predloženého dokumentu:
A: prerokovalo zmeny rozpočtu v podľa priloženého zmenového listu č. 10
B: schvaľuje zmenu rozpočtu v podľa priloženého zmenového listu č. 10
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Starosta požiadal poslancov, aby vzali na vedomie informáciu o tom, že bolo ukončené
verejné obstarávanie na dodávateľa na výmenu a doplnenie verejného osvetlenia. Práce
začnú po podpise zmluvy a odovzdaní diela.
Uznesenie č. 123/2013
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o skončení verejného obstarávania na
výmenu a doplnenie svietidiel verejného osvetlenia v obci Košeca a podpísanie zmluvy
o dielo č. 12/2013 s víťazom súťaže spoločnosťou Beluna a.s., so sídlom Beethovenova 5, 921
01 Piešťany. Cena za zhotovenie diela je 35 000 EUR vrátane DPH.
Starosta ďalej predložil poslancom dnes doručený list od „nespokojných občanov“. Ide o
anonymný list týkajúci sa neprispôsobivých obyvateľov, ktorí sa nasťahovali do nehnuteľnosti
na Želiarskej ulici. Na otázky, ktoré sú v tomto liste bude odpovedané v zápisnici. Majiteľka
nehnuteľnosti s obcou nekomunikuje, zásielky nepreberá. Dane riešime prostredníctvom
exekútora, bude vyzvaná i na úhradu poplatku za vývoz komunálneho odpadu. Na trvalý
pobyt sa týchto ľudí neprihlásil nikto. Čo sa týka dodržiavania VZN obce, zatiaľ sme
neobdržali žiadny podnet, ktorým by sa obec či príslušná komisia zaoberali. Obec má
informácie, že niektoré priestupky rieši polícia. Ďalšie informácie budú poslancom
poskytnuté po preverení ďalších skutočností.
Uznesenie č. 124/2013
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo list od nespokojných občanov obce Košeca vo veci
prešetrenia správania neprispôsobivých občanov rómskeho etnika, ktorí sa nasťahovali do
rodinného domu na ul. Želiarskej.
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9/ Rôzne – dôležité údaje a informácie starostu a účastníkov rokovania
Starosta – k bytovým domom v obci boli rozmiestnené zvonové kontajnery na separovaný
odpad. Snažili sa umiestniť ich najvhodnejšie s ohľadom na prístup ľuďom i na ich zber a
vyprázdňovanie. Požiadal o postúpenie prípadných podnetov s požiadavkami na ich
premiestnenie.
Na športovom areáli bolo nainštalované bezplatné wifipripojenie, najmä kvôli potrebe FK
Košeca, ktorý internet potrebuje pri zápasoch.
Pozval všetkých na Veterán Rallye, ktorá bude mať u nás zastávku okolo 14 hod. na
športovom areáli.
Výstup na 101 hradov a zámkov Slovenska je v sobotu 5. októbra. V rámci tohto podujatia
bude aj výstup na zrúcaninu Košeckého hradu.
Starosta – k budúcoročnému rozpočtu – obec by vzhľadom na množstvo techniky využila
nádrže na naftu.
Hlavná kontrolórka – je to oveľa výhodnejšie ako tankovanie na čerpacej stanici.
Mgr. Palčeková – na komisii sa venovali možnosti využívania auta, ktoré bolo zakúpené na
obecné účely. Navrhli začať využívať auto pre občanov, ktorí využívajú opatrovateľskú službu
na dovoz stravy a na dovoz k lekárom.
10/ Interpelácia poslancov – diskusia
11/ Ukončenie zasadnutia
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Radomír Brtáň, ktorý poďakoval
prítomným za účasť. (19:00 hod.)
Poznámka: Chybou zapisovateľky bolo v číslovaní uznesení vynechané číslo 109/2013.

Starosta obce: Radomír Brtáň

Zapisovateľ: Andrea Behanová

Prednosta obce: Mgr. Zuzana Dianová

Overovatelia:

__________________________
Jozef Surový

________________________
Mgr. Jaroslava Pajgerová

V Košeci, 24. 9. 2013
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