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Z Á P I S N I C A 

z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 

dňa 23. septembra 2015 v zasadačke Obecného úradu v Košeci 

 
Prítomní 

Bc. Radomír Brtáň, starosta obce  Mgr. Miroslava Švehlová, poslankyňa  

Mgr. Dana Bajzíková, poslankyňa  Ing. Jozef Ďurech, poslanec    

Mária Kalamenová, poslankyňa  Ing. Janka Kantoríková, poslankyňa  

Radovan Kolembus, poslanec  Dárius Kutej, poslanec   

Pavol Ostrovský, poslanec    Katarína Turzová, poslankyňa   

Mgr. Zuzana Dianová, prednostka   

  

Neprítomní 

Alena Dobrodejová, HK 

Hostia 

Viď prezenčná listina 

R O K O V A N I E 

1/ Otvorenie 

Otvorenie dnešného plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva vykonal starosta obce 
Bc. Radomír Brtáň a privítal hostí. Konštatoval, že z celkového počtu 9 poslancov je 
prítomných 9 poslancov a preto uznal dnešné zasadnutie OZ za uznášaniaschopné.   
 

2/ Schválenie programu rokovania 

Starosta sa spýtal poslancov, či sú z ich stany pripomienky k programu, ktorý bol uvedený na 
pozvánke. Mgr. Švehlová navrhla nahradiť bod 7.2 Hodnotenie uznesení OZ za I. polrok 2015 
bodom Zhodnotenie školského roka 2014/2015 a príprava školského roka 2015/2016 a tiež 
vypustiť bod 6. Správa hlavného kontrolóra v súlade s §18f zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení z dôvodu neprítomnosti hlavnej kontrolórky p. Aleny Dobrodejovej, čím sa posunie 
číslovanie ostatných bodov. 
 
Uznesenie č. 199/2015 
OZ  k o n š t a t u j e, že : 
Zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu na pozvánke s nahradením bodu 7.2 
Hodnotenie uznesení OZ za I. polrok 2015 za bod Zhodnotenie školského roka 2014/2015 
a príprava školského roka 2015/2016 a tiež sa vypustí bod 6. Správa hlavného kontrolóra 
v súlade s §18f zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, čím sa posunie číslovanie ostatných 
bodov. 
Za: 6 (Mgr. Bajzíková, p. Kalamenová, p. Kolembus, p. Ostrovský, Mgr. Švehlová, p. Turzová) 
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Proti: 2 (Ing. Ďurech, Ing. Kantoríková) 
Zdržal sa: 1 (p. Kutej) 
 
3/ Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
Starosta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie, ktorá prednesie návrh na uznesenie 
z dnešného zasadnutia: 
 
Predseda – Mgr. Miroslava Švehlová 
Člen – Ing. Janka Kantoríková 
Člen – Radovan Kolembus 
 
Uznesenie č. 200/2015 
OZ  v o l í: 
Predseda – Mgr. Miroslava Švehlová 
Člen – Ing. Janka Kantoríková 
Člen – Radovan Kolembus 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Za overovateľov zápisnice boli určení:  
1/ Katarína Turzová 
2/ Mgr. Dana Bajzíková 
  
Písaním zápisnice poveril: Bc. Emíliu Laskovičovú 
 
4/ Kontrola plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení zodpovednými 
pracovníkmi 
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ vykonal starosta obce: 
 
Starosta postupne prešiel všetky uznesenia, ktoré boli schválené na predchádzajúcom 
zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 27.08.2015.  
 
Uznesenie č. 201/2015 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plnenie kontrolu uznesení. 
 
5/Názory občanov 
Starosta odovzdal slovo prítomným hosťom.  
 
Ing. Rafaj sa opätovne vyjadril k problémom s vodou na ulici Rudnianskej, ktorá nie je pitná. 
Požiadal o rozšírenie vodovodu a kanalizácie na tejto ulici a zároveň vysvetlil možnosti tohto 
rozšírenia na základe vypracovaných projektových dokumentácií. 
Starosta vysvetlil k tej kanalizácii, že projekt, ktorý vznikal ešte v roku cca 2004, kedy sa začali 
projektovať tie veci, určite nerátal so všetkými lokalitami. Nerátal niekde ani s tými 
lokalitami, ktoré sú zastavané už niekoľko desaťročí. To je prípad aj p. Záhradníka a blízkych 
susedov na ulici Rudnianskej, kde je vedená hlavná vetva iba na Zliechovskej ulici po druhej 
strane a prípojku je veľmi zložité vybudovať. Toto všetko rieši projekt, ktorý sa dal spracovať 
v minulosti, a na ktoré je už vydané územné a čakáme iba na stavebné povolenie, kedy celá 
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tá vetva Rudnianska je rátaná, že sa bude robiť vodovod aj kanalizácia. Čiže, ak obecné 
zastupiteľstvo bude prerokovávať tú žiadosť, alebo k budú chcieť, aby to išlo cez poradné 
orgány alebo aby to išlo ešte ďalším procesom je tu na to priestor, aby sa tu vyjadrili.  
p. Ostrovský povedal, že to musia jednoznačne prejednať na stavebnej komisii. Lenže 
musíme rozmýšľať, že budúcnosť a tento havarijný stav. Ak ten proces prejde, tak to bude 
budúci rok. 
starosta odpovedal ako sa to dá urýchliť - urýchliť sa to dá v tom prípade, že ponaháňame 
stavebný úrad a firmu, ktorá ma na starosti inžiniersku činnosť, ktorá je zazmluvnená v rámci 
obec verzus inžinierska činnosť, aby ponaháňali všetky veci na stavebnom úrade v tom 
druhom stupni konaní a ako náhle bude právoplatný ten druhý stupeň, tak my prakticky 
môžeme začať realizovať tú stavbu. Medzitým sa môže kľudne urobiť obstaranie tej 
investície. Tomu ale musí predchádzať rozhodnutie OZ o použití finančných prostriedkov na 
túto investíciu. 
Rozpočtárka obce Ing. Podmajerská oboznámila prítomných poslancov so 
schválenými finančnými prostriedkami na položkách v kapitálovom rozpočte, ktoré sa už 
tento rok pravdepodobne nevyužijú a bolo by možné ich použiť na túto investíciu. 
/celá diskusia k tejto téme je zverejnená v audio nahrávke na stránke www.koseca.sk/ 
 
p. Belková informovala, že cestu provizórne zahradili, nikomu to doteraz zatiaľ neprekáža. 
Ako dobre viete, poslala som aj žiadosť, je tam nový geometrický plán – na jednom konci je 
to širšie a na druhom užšie. Preto chcela sa spýtať, či by bola ochota poslancov, aby to tam 
mohla odkúpiť, dorobiť, aby sme to mohli zahradiť, pretože ide už o štyri roky starú 
záležitosť. Zároveň sa opýtala p. Ostrovského, či už túto jej žiadosť dostal. 
p. Ostrovský sa vyjadril, že túto žiadosť ešte nedostal.  
Mgr. Dianová vysvetlila, že žiadosť sme dostali 17.9. a neposielala ju, aby sa to neplietlo. Po 
tomto zastupiteľstve im prepošle všetky žiadosti, ktoré neboli predmetom rokovania 
komisie, čiže sa to dostane na budúce zastupiteľstvo, lebo väčšina komisií už vtedy prebehla. 
p. Ostrovský odpovedal, že hneď ako to dostane, zvolá komisiu. 
p. Belková ozrejmila, že ak sa to teda neodsúhlasí, požiada o odstránenie obecného plota 
z jej pozemku. 
Starosta odpovedal, že tejto žiadosti sa žiaľ nebudú môcť venovať, keďže nebola posunutá 
ďalej. Posunie sa to komisii stavebnej, finančnej a investícií a rozvoja a budeme čakať na ich 
stanoviská. 
/celá diskusia k tejto téme je zverejnená v audio nahrávke na stránke www.koseca.sk/ 
 
p. Bajzík sa chcel spýtať na Nozdrovický potok, či sa už posunuli veci ďalej, ohľadne aj toho 
pozemku, kde je zrealizovaná tá vetva, ako sa to bude riešiť s tými pozemkami. Lebo týka sa 
to aj osvetovej besedy a na základe toho sa nemôžu ani nové domy, ktoré sa tam stavajú, 
nemajú šancu napojiť sa na vodovod. 
Starosta odpovedal, že čo sa týka tohto konania, stavebný úrad v Ilave prerušil to konanie 
z dôvodu, že nemal všetky podklady. Momentálne sa pracuje na obnovení tohto konania 
s tým, že je tam predbežná dohoda s vlastníkmi nehnuteľností, že podpíšu k stavebným 
konaniam a k stavebným záležitostiam veci. Ale pri kolaudačnom konaní už budeme musieť 
mať poriešené práve vlastnícke vzťahy. To znamená, že traja vlastníci, ktorí sú vlastníkmi 
pozemkov jednak okolo a pod osvetovou besedou, budú musieť byť tak ako aj teraz riešené 
žiadosti spomínané s pozemkami a nevyriešené, predmetom rokovania.  
/celá diskusia k tejto téme je zverejnená v audio nahrávke na stránke www.koseca.sk/ 
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Mgr. Dianová sa vyjadrila, že už sme sa tu niekoľkokrát rozprávali o tom, že sa naozaj 
budeme musieť stretnúť, samostatne ako poslanci, zamestnanci a dohodnúť sa. Budeme 
tvoriť nový rozpočet na rok 2016. Ako tak máme zosumarizované tie žiadosti na základe tej 
výzvy, ktorú dávalo už aj toto zastupiteľstvo, sa prihlásili ľudia, ktorí majú nevysporiadané 
pozemky a aj na základe odporúčaní komisií, sa všetko zosumarizuje, a buď sa teda vyčlení 
nejaká suma a budú sa tieto pozemky odkupovať alebo sa teda vyčlenia pozemky, ktoré má 
obec vo vlastníctve a budú sa zamieňať. Nejakým spôsobom sa musíme dohodnúť, lebo 
nemôžeme to jednému odkúpiť za trhovú cenu, druhý nám to daruje, tretiemu to 
vyvlastníme, niekomu to zameníme. Takže naozaj, treba tu jednotné stanovisko.  
Starosta sa tiež vyjadril, že v prvom rade sa treba vrátiť k pôvodnej otázke p. Rafaja. P. Rafaj 
sa pýtal na možnosti, zatiaľ sme sa nevyjadrili. Evka Podmajerská povedala, že nejaké 
možnosti existujú. Nejaký návrh môžeme predložiť, všetko závisí od poslancov OZ, či túto 
žiadosť berú ako prioritu na tomto zastupiteľstve a budú sa jej venovať, alebo ju odložia. 
p. Ostrovský odpovedal, že je potrebné to prejednať na stavebnej komisii. 
Mgr. Švehlová chcela vedieť, prečo sa to má dať na komisiu, keď je to havarijný stav 
a finančná komisia sa vyjadrila a treba dať na to uznesenie. Na to zareagoval aj Ing. Rafaj, 
ktorý odpovedal, že je na to schválený projekt. 
/celá diskusia k tejto téme je zverejnená v audio nahrávke na stránke www.koseca.sk/ 
 
p. Čapla sa chcel spýtať poslancov ako sa postúpilo v príprave výstavby chodníka na 
Zliechovskej ulici. 
Starosta odpovedal, že tam sme zatiaľ v stave, že bolo predložené nejaké alternatívne 
riešenie, aby sa premysleli výhody - nevýhody vedenia a trasovania chodníka po pravej alebo 
po ľavej strane alebo po kombinácii pravá verzus pravá strana. Toto sú veci, ktoré sú na 
debatu a možno najmä na debatu aj pre poradné orgány obce, ktoré by mohli kľudne zvolať 
k tomuto aj stretnutie s obyvateľmi Zliechovskej ulice, ktorých sa to dotýka, aby sa vyjadrili 
k tejto záležitosti, kde naozaj si toto vyžaduje veľmi dôkladné premyslenie celého toho 
procesu, aby sme vedeli čo zamerať, ako trasovať, ako začať všetky tie geometrické plány 
vybavovať. A v prípade, že sa pôjde aj cez súkromné pozemky, pretože nie všetky pozemky 
patria obci po ľavej a pravej strane, tak samozrejme treba už konkrétne osloviť samotných 
majiteľov s nejakým návrhom, že máme záujem o nadobudnutie vlastníckeho práva 
k pozemku, ktorý vlastní atď. Samozrejme riešila to už aj komisia, môže sa vyjadriť p. 
Ostrovský. 
p. Ostrovský odpovedal, že sa k tomu vyjadrili. Boli požiadavky po ľavej strane ako sa ide na 
Zliechov, čo je logické. Zas z iných dôvodov sa to presmerovalo na pravú. Kvôli tomu bola 
zvolaná komisia a jednoznačne sa vyjadrili, že má pôjde po ľavej strane. Na zastupiteľstve 
myslím, že sme tiež uložili, že už treba začať vybavovať a oslovovať ľudí, aby sa pripravili 
pozemky pod chodník. 
Starosta sa spýtal, či to môžeme rátať z tých šiestich tisícov prípravné a projektové práce, 
zároveň poprosil o návrh uznesenia na dnešnom zasadnutí OZ, aby sa schválila uznesením 
príprava projektovej dokumentácie a vecí súvisiacich s realizáciou chodníka na Zliechovskej 
ulici, kde vlastne z tejto čiastky oslovíme potencionálnych dodávateľov, vyzveme ich na 
predloženie ponúk. Bude tam potrebné spracovať geometrický plán, urobiť výškové 
zameranie. 
K uvedenej problematike prebehla diskusia s občanmi, ktorí sa zúčastnili zasadnutia. Do 
diskusie sa aktívne zapojili predovšetkým p. Miroslav Čapla, p. Magdaléna Belková, p. 
Vladimír Brtáň, p. Peter Bajzík, p. Miroslav Vančík. /celá diskusia k tejto téme je zverejnená 
v audio nahrávke na stránke www.koseca.sk/ 
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Ing. Košút vyjadril názor na prerobenie triedy v telocvični. Je to nevhodné riešenie na 
vyučovanie, jeho dcéra už po týždni prechladla. Dovolil si požiadať obecné zastupiteľstvo ako 
zriaďovateľa ako aj zástupcov školy, že trieda pre tretiakov v telocvični je nedobrým a 
nevhodným riešením, čo sa týka napr. osvetlenia atď. Skúste nájsť riešenie v škole. 
Starosta odpovedal, že samozrejme veľa vecí sa ukáže až po spustení prevádzky a nejakom 
nasadení toho, čo sme tam pôvodne chceli a plánovali. Uvidíme, ide samozrejme vykurovacia 
sezóna, teraz sa tam dočasne kúrilo iba elektrickými vykurovacími telesami. Osvetlenie je 
ďalšia veci, ktorú musíme posúdiť. Robilo sa to naozaj veľmi narýchlo, povedzme si to 
otvorene, bolo na to leto, kde do konca augusta sme to mali nejakým spôsobom zhotoviť. 
Zhotovili sme to na základe nejakého rozpočtu, vychytáme možno niektoré „muchy“. 
Požiadal Ing. Košúta, že ak bude mať ako rodič takéto presvedčenie o mesiac alebo o dva, 
bude rád, keď nám toto presvedčenie týmto spôsobom alebo mailom dáte najavo. Presne na 
toto je tu ten priestor, aby poslanci vedeli o tomto probléme. 
/celá diskusia k tejto téme je zverejnená v audio nahrávke na stránke www.koseca.sk/ 
 
p. Jakuš by sa chcel spýtať, kto konkrétne a v akom časovom horizonte podá návrh na 
uznesenie na zverejňovanie zasadnutí komisií pri OZ. Tento návrh predloží starosta obce. 
/celá diskusia k tejto téme je zverejnená v audio nahrávke na stránke www.koseca.sk/ 
 
6/ Hlavné body rokovania 
6.1 Prezentácia architektonickej štúdie na prístavbu a rozšírenie kapacity základnej školy 
Architektonickú štúdiu na prístavbu a rozšírenie kapacity základnej školy odprezentoval a na 
otázky prítomných odpovedal architekt Dušan Chupáč zo spoločnosti Arkon Ateliér, s.r.o., 
Považská Bystrica. 
 
p. Ostrovský sa vyjadril, že si štúdiu pozrel s niektorými členmi komisie a nemajú jej čo 
vytknúť.  
Starosta sa spýtal na približný odhad investície. 
p. Chupáč odpovedal, že nápočet ceny je počítaný, momentálne čo dokážu napočítať, čo sa 
týka merných ukazovateľov, vychádza zo štatistiky, ktoré vydáva spoločnosť UNIKA, čo je 
v podstate Ústav ekonomiky a stavebných častí a dá sa jedine vychádzať z objemu stavby. 
My sme napočítali objem stavby a na základe toho tam je stanovená merná jednotka na m3 
koľko vychádza, a podľa tohto nášho výpočtu vyšla celá stavba približne na 1,25 mil. EUR, 
vrátane prípojok. Nevieme samozrejme zhodnotiť, či je to cena, ktorá sa blíži reálu. Je to 
cena, ktorá môže byť v rozmedzí plus/mínus 50 až 100% nad alebo pod.  
Doba realizácie, vzhľadom na to, že sú tam jestvujúce nevyužívané pôvodné vstupy, tak je 
možnosť robiť výstavbu v obmedzenom charaktere tak, aby nedošlo k zraneniu. Musí to byť 
samozrejme oplotené, musí tam byť dozor, tak tá výstavba môže bežať súbežne s priebehom 
školského roka. Výstavba môže trvať tak rok, v prípade zlého počasia tak rok a pol.  
Riaditeľka ZŠ s MŠ Ing. Jurenová sa vyjadrila, že je to to, čo očakávali. A ešte viac ich to 
prekvapilo, pretože vyriešila do budúcna veľa vecí, aj čo sa týka počtu žiakov. Myslí si, že pre 
obec by to bolo také reprezentatívne, myšlienka je to veľmi dobrá. Splnilo to všetky naše 
očakávania. 
p. Bajzík sa spýtal, či sa štúdia rieši bez telocvične, na čo starosta odpovedal, že telocvičňa 
zostáva pôvodná a p. Chupáč doplnil, že bol vytvorený koridor na prechádzanie k jestvujúcej 
budove. 
p. Bajzík sa spýtal, či sa to dá riešiť tak, že by sme požiadali o nejaké fondy na to. 
Starosta odpovedal, že to je dobrá otázka. Všetci počuli v uplynulých týždňoch, mesiacoch, 
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vôľu súčasnej vlády podporovať práve prístavby, aj keď momentálne sa vyjadrujú, že hlavne 
modulovým systémom. Na to p. Chupáč zareagoval, že áno je tlak na ten modulový systém, 
najväčšími výrobcami v regióne sú Koma Vizovice alebo Fagus z Hliníka. Obidve sú v podstate 
české firmy, obidve majú objednávky na rok dopredu. Dostať sa k zákazke trvá zhruba pol 
roka, kým pripravia kompletne modulový systém je ďalšia doba a ste obmedzený vo 
výstavbe. Čo sa týka cenovej náročnosti, modulový systém je o nejakých 20% drahší ako keď 
sa použije klasický typ výstavby. Modulový systém má výhodu tú, že ho dokážete kedykoľvek 
rozobrať a preniesť niekam inam, ale je to trocha obmedzené. To rozobratie a prenos stojí 
asi 80% ceny modulu. 
p. Bajzík sa spýtal, či už je to skutočný vypracovaný projekt. P. Chupáč odpovedal, že nie, 
toto je len architektonická štúdia, na ktorú sme boli vybraní. V ďalšom výberovom konaní by 
sme mali urobiť výber na zhotoviteľa dokumentácie k územnému konaniu alebo priamo 
zlúčením územného a stavebného. 
starosta sa spýtal, či by vedel odhadnúť cenu za vypracovanie projektovej dokumentácie pre 
kombináciu územného a stavebného, na čo p. Chupáč odvetil, že nevie. 
Starosta sa poďakoval p. architektovi Chupáčovi za odprezentovanie štúdie a zodpovedanie 
otázok. Bol by rád, keby aj toto dielo bolo chápané ako taký výsledok spoločnej práce 
všetkých, ktorí do toho nejakým spôsobom zasiahli, či už je to vedenie školy, či už sú to 
poslanci OZ alebo sú to ľudia, ktorí okolo tejto problematiky behali. Ešte raz poďakoval 
Ateliéru z Považskej Bystrice, ktorý urobil prácu aj naviac oproti tomu, čo sme požadovali. 
Budeme radi ak v budúcnosti bude práve táto štúdia podkladom pre to, aby sme čo najskôr 
rozhodli o investícii do projektových dokumentácií, ktoré by poňali územné a stavebné 
konanie. 
p. Chupáč ozrejmil, že sa to urobiť veľmi jednoducho. Požadovali by sme dokumentáciu 
zlúčenú pre územné a stavebné konanie.  
K uvedenej problematike prebehla diskusia s občanmi, ktorí sa zúčastnili zasadnutia. Do 
diskusie sa aktívne zapojili predovšetkým Ing. Eva Jurenová, Mgr. Miroslava Poliaková, p. 
Peter Bajzík, p. Andrej Jakuš, p. Ľudovít Čepela, Ing. Miroslav Košút. /celá diskusia k tejto 
téme je zverejnená v audio nahrávke na stránke www.koseca.sk/ 
 
6.2 Zhodnotenie školského roka 2014/2015 a príprava školského roka 2015/2016 
S analýzou výsledkov za školský rok 2014/2015 a s organizáciou školského roka 2015/2016 
oboznámila prítomných riaditeľka základnej školy Ing. Eva Jurenová. Obidva dokumenty 
tvoria prílohu zápisnice. 
 
Uznesenie č. 202/2015 
Obecné zastupiteľstvo 
A1: Prerokovalo  
Analýzu výchovno-vzdelávacích výsledkov za šk. rok 2014/2015, predloženú Základnou 
školou s materskou školou, Školská ulica 243/1, Košeca. 
A2: Prerokovalo 
Organizáciu školského roku 2015/2016, predloženú Základnou školou s materskou školou, 
Školská ulica 243/1, Košeca.  
B1: Berie na vedomie 
Analýzu výchovno-vzdelávacích výsledkov za šk. rok 2014/2015, predloženú Základnou 
školou s materskou školou, Školská ulica 243/1, Košeca. 
B2: Berie na vedomie 
Organizáciu školského roku 2015/2016, predloženú Základnou školou s materskou školou, 
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Školská ulica 243/1, Košeca.  
 
6.3 Prehodnotenie plnenia hlavných úloh na rok 2015 
Prehodnotenie plnenia hlavných úloh na rok 2015 predložil prítomným starosta obce Bc. 
Radomír Brtáň. 
 
Uznesenie č. 203/2015 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie prehodnotenie plnenia hlavných úloh na rok 2015. 
 
6.4 Prehodnotenie výšky investície do prístavby požiarnej zbrojnice a prehodnotenie 
investície do budovania vykurovania v budove požiarnej zbrojnice 
Požiadavku na posúdenie a prehodnotenie prijatého uznesenia v súvislosti s výškou 
investície do prístavby požiarnej zbrojnice a tiež prehodnotenie zrušeného uznesenia 
o investícii do budovania kúrenia v budove požiarnej zbrojnice predložil prítomným starosta 
obce Bc. Radomír Brtáň. 
 
Dôvodová správa: V sobotu 5. 9. 2015 bolo z Ministerstva vnútra SR pridelené nášmu 
Dobrovoľnému hasičskému zboru v Košeci zrepasované hasičské vozidlo typu TATRA 815. Ide 
o veľké auto, ktoré si vyžaduje veľký priestor na garážovanie. To je momentálne v budove 
požiarnej zbrojnice nereálne. Požiadavka DHZ a starostu obce apeluje na poslancov 
obecného zastupiteľstva, aby prehodnotili výšku investície, ktorú schválili na zasadnutí dňa 
27. 8. 2015 v objeme 25.000,- EUR, z ktorej sa dá financovať len časť prístavby. Dôvodom 
tejto žiadosti nie je to, že by sa nové vozidlo nezmestilo do schválenej časti prístavby, ale to, 
že v blízkej dobe očakávame už schválené a potvrdené pridelenie tzv. protipovodňového 
vozíka. A to už problémy s dostatočným priestorom môžu vzniknúť. 
Návrh tohto uznesenia je logickým vyústením uvedených situácií, ktoré v poslednej dobe 
nastali. Do poslednej chvíle nebolo zrejmé, či bude nášmu DHZ pridelené malé IVECO 
(neoficiálne informácie hovorili práve o tejto alternatíve), alebo či bude pridelená veľká 
TATRA. Nakoniec sa zástupcovia DPO SR a Krajského riaditeľstva HaZZ spolu s Ministerstvom 
vnútra SR rozhodli po dôkladnom zvážení faktov o našom území prideliť nám TATRU. 
Návrh tohto uznesenia reflektuje aj na očakávanú väčšiu finančnú záťaž obce v prípade, ak by 
bola najskôr vyhotovená časť prístavby a potom by mala byť dokončená druhá časť. Suma 
2.000,- EUR je v tomto prípade nezanedbateľná. Hospodárnosť a efektívnosť vynakladaných 
finančných prostriedkov by mala byť pre obecné zastupiteľstvo prioritou, preto je potrebné, 
aby túto záležitosť poslanci OZ prehodnotili. 
Vybudovanie kúrenia na požiarnej zbrojnici je v prípade garážovania novej techniky 
nevyhnutné. Bez neho sa náklady na temperovanie priestorov pomocou elektrických 
vykurovacích telies rapídne zvýšia.  
Prístavbu a kúrenie požiarnej zbrojnice môžeme na rozdiel od nových chodníkov v obci 
zvládnuť zrealizovať ešte v tomto roku pred začiatkom zimy. Z toho dôvodu je financovanie 
prístavby navrhované s pomocou presunu prostriedkov určených v tohtoročnom rozpočte na 
nové chodníky. Financovanie chodníkov môže byť súčasťou návrhu rozpočtu na rok 2016, 
podľa určenia priorít obecného zastupiteľstva. Návrhom nie sú dotknuté schválené investície 
do opráv ciest na uliciach Školská a Dolný majer. Na ne sú vytvorené samostatné položky, do 
ktorých sa týmto návrhom nezasahuje.   
 
Po búrlivej diskusii starostu, poslancov, členov DHZ a ostatných prítomných občanov 
následne vyplynulo uznesenie: 
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Uznesenie č. 204/2015 
Obecné zastupiteľstvo na základe predloženého materiálu v súlade s  § 11 ods. 4 písm. a) a b) 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  
A: Prerokovalo 
Požiadavku starostu obce Bc. Radomíra Brtáňa a členov DHZ v Košeci na posúdenie 
a prehodnotenie prijatého uznesenia v súvislosti s výškou investície do prístavby požiarnej 
zbrojnice a tiež prehodnotenie zrušeného uznesenia o investícii do budovania kúrenia 
v budove požiarnej zbrojnice 
B: Schvaľuje 
Navýšenie položky v kapitálovom rozpočte obce na strane výdavkov – položka Prístavby, 
nadstavby PZ 717003 o sumu 21.000,- EUR, pričom o tú istú sumu sa ponížia položky 
v kapitálovom rozpočte obce na strane výdavkov: položka 717001 Výstavba nových 
chodníkov, ciest, mostov o 1.000,00 EUR a položka 717001 Realizácia nových stavieb - 
chodníkov, ciest, mostov o 20.000,00 EUR podľa priloženého zmenového listu č. 13, ktorý je 
neoddeliteľnou súčasťou uznesenia 
C: Schvaľuje 
Realizáciu investície do kompletnej prístavby požiarnej zbrojnice podľa vypracovaného 
projektu s názvom: Zmena dokončenej stavby požiarnej zbrojnice na p.č. 906/2 v k.ú. Košeca 
– prístavba a stavebné úpravy, z ktorého bola doposiaľ zrealizovaná len základová doska 
D: Schvaľuje 
Realizáciu investície do vybudovania kompletného kúrenia pre starú budovu požiarnej 
zbrojnice i novú prístavbu, ktorej bude predchádzať vypracovanie potrebnej projektovej 
dokumentácie 
E: Odporúča 
starostovi obce vykonať všetky potrebné úkony 

1. k obstaraniu dodávateľa projektovej dokumentácie pre investíciu vykurovania požiarnej 
zbrojnice 

2. k obstaraniu dodávateľa stavebných prác na realizáciu investície do kompletnej 
prístavby požiarnej zbrojnice na vyhotovenú základovú dosku 

3. k obstaraniu dodávateľa prác súvisiacich s investíciou do vykurovania na základe 
dodanej projektovej dokumentácie podľa bodu e1 tohto uznesenia. 

Za: 4 (Mgr. Bajzíková, p. Kalamenová, p. Kolembus, Mgr. Švehlová) 
Proti: 2 (Ing. Kantoríková, p. Turzová) 
Zdržal sa: 3 (Ing. Ďurech, p. Kutej, p. Ostrovský) 
 
6.5 Zmeny rozpočtu 
S návrhom zmeny rozpočtu oboznámila prítomných rozpočtárka a ekonómka obce Ing. 
Podmajerská.  
 
Uznesenie č. 205/2015 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje realizáciu investície výstavby vodovodu na Rudnianskej ulici 
– prepojenie ulice Rudnianskej a Zliechovskej. Finančné krytie bude riešené na pokračovaní 
rokovania zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
Za: 9 
Proti: 0 
Zržal sa: 0 
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Žiadosť Ing. Jaroslava Schreibera, Sadová 162/51, 018 64 Košeca o odkúpenie pozemkov 
parc. č. KNC 98/14 a 157/2 zaevidovanej pod podacím číslom 1702/2014 
Dôvodová správa: Návrh kúpnej zmluvy bol vypracovaný na základe uznesenia č. 152/2015 
zo dňa 16. júna 2015, ktorým bol schválený spôsob prevodu predmetných pozemkov 
kupujúcemu Ing. Jaroslav Schreiber, Košeca, ako prípad hodný osobitného zreteľa a na 
základe uznesenia č. 186/2015 zo dňa 27. augusta 2015, ktorým bola schválená výška kúpnej 
ceny za m2.  Zámer prevodu nehnuteľného majetku bol zverejnený na úradnej tabuli obce 
a na internetovej stránke dňa 08.09.2015.  
 
Uznesenie č. 206/2015 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu schvaľuje prevod pozemkov 
špecifikovaných v kúpnej zmluve a kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi Obcou Košeca ako 
predávajúcim a Ing. Jaroslavom Schreiberom, Sadová ulica 162/51, 018 64 Košeca  ako 
kupujúcim, ktorej predmetom je prevod nehnuteľnosti a to pozemku :  

- pozemok KNC 98/14 vodné plochy o výmere 321 m2, odčlenený GP z pozemku parc. 

č. KNE 343 ostatné plochy o výmere 22 082 m2 

- pozemok KNC 157/2 zastavané plochy o výmere 163 m2, odčlenený GP z pozemku 

parc. č. KNE 347/50 ostatné plochy o výmere 8369 m2 

- pozemok KNC 383/2 záhrady o výmere 121 m2 , , odčlenený GP z pozemku parc. č. 

KNE 347/50 ostatné plochy o výmere 8369 m2  

nachádzajúce sa v k.ú. Košeca, zapísané na LV č. 3447. 
Kúpna cena je stanovená v celkovej výške 1457 EUR.  
Poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci. Prevod nehnuteľností  sa 
schvaľuje ako prevod podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle čl. 6 bod 6 písm. b) Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom obce Košeca. Kúpna zmluva bude podpísaná 
najneskôr do 15 dní odo dňa jej schválenia. 
Za: 8 (Mgr. Bajzíková, Ing. Ďurech, p. Kalamenová, p. Kolembus, p. Kutej, p. Ostrovský, Mgr. 
Švehlová, p. Turzová) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 (Ing. Janka Kantoríková) 
 
Uznesenie č. 207/2015 
Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 12 ods. 7 a ods. 12 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. a § 6 ods. 8 Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva 
schvaľuje prerušenie rokovania dnešného zasadnutia s predbežným termínom pokračovania 
dňa 5.10.2015 o 17.30 hod. v Zasadačke obecného úradu v Košeci na 1. poschodí, ktorý bude 
ešte potvrdený mailovou komunikáciou. 
Za: 9 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0 
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Pokračovanie rokovania zasadnutia OZ 5.10.2015, ktoré bolo prerušené dňa 23.9.2015 
uznesením č. 207/2015 

 

Prítomní 

Bc. Radomír Brtáň, starosta obce  Mgr. Miroslava Švehlová, poslankyňa  

Mgr. Dana Bajzíková, poslankyňa  Ing. Jozef Ďurech, poslanec    

Mária Kalamenová, poslankyňa  Ing. Janka Kantoríková, poslankyňa  

Radovan Kolembus, poslanec  Dárius Kutej, poslanec   

Pavol Ostrovský, poslanec    Katarína Turzová, poslankyňa   

Mgr. Zuzana Dianová, prednostka  Alena Dobrodejová, HK 
 

Neprítomní 

 

Hostia 

Viď prezenčná listina 

 
6.5 Zmeny rozpočtu 
O 17.35 hod. sa dostavil na zasadnutie OZ p. Dárius Kutej, čím sa počet prítomných poslancov 
zvýšil na 9. 
 
Uznesenie č. 208/2015 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo  
Návrh zmien rozpočtu podľa zmenového listu č. 13 
B: Schvaľuje 

Zmeny rozpočtu podľa zmenového listu č. 13, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto 
uznesenia. 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
6.6 TOZ „Dni zvýšenej pracovnej aktivity“ 
S technicko-organizačným zabezpečením „Dní zvýšenej pracovnej aktivity“ oboznámila 
prítomných zástupkyňa starostu Mgr. Miroslava Švehlová. Poslanci TOZ vzali na vedomie a v 
písomnej forme je prílohou zápisnice. 
 
Do najbližšieho zasadnutia OZ je potrebné prezistiť či, je oplotenie na ŠA v majetku obce a či, 
nebolo na jeho výstavbu potrebné stavebné povolenie. V prípade, že áno, jeho odstránenie 
bude musieť podliehať stavebnému zákonu. 
 
Uznesenie č. 209/2015 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo  
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TOZ „Dni zvýšenej pracovnej aktivity“. 
B: Berie na vedomie  
TOZ „Dni zvýšenej pracovnej aktivity“. 
 
6.7 Návrhy poslancov a štatutárnych orgánov rozpočtových organizácií do rozpočtu na rok 
2016 
Starosta videl, že sa už niektoré komisie zaoberali návrhmi do rozpočtu na rok 2016, napr. 
Ing. Kantoríková. Na základe tých návrhov obecný úrad pripraví nejaký návrh rozpočtu, je to 
naša zákonná povinnosť, ktorý potom zo zákona schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Budeme sa 
snažiť zapasovať všetko, čo dostaneme, čo bude reálne v roku 2016, ktorý bude možne 
verejne pripomienkovať.  
Prednostka OcÚ Mgr. Dianová informovala, že na poslednom zastupiteľstve dávala návrh zo 
základnej školy, ktorá si aj vyčíslila, čo by chcela mať v rozpočte, a či by bolo možné, aby sa 
k tomu mohla vyjadriť aj školská komisia, čo je reálne, s čím počítať do rozpočtu na rok 2016. 
Ing. Kantoríková predložila návrhy do rozpočtu za komisiu pre investície, rozvoj a verejné 
obstarávanie. 
Starosta poprosil prítomných, aby priebežne posielali návrhy do rozpočtu roku 2016. Tak isto 
poprosil aj zástupcov organizácií pôsobiacich v obci, aby predložili svoje návrhy, príp. 
žiadosti.  
 
Uznesenie č. 210/2015 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie do dnešného dňa predložené návrhy do rozpočtu 
na rok 2016. 
 
6.8 Žiadosti týkajúce sa nakladania s majetkom obce 
Žiadosti týkajúce sa nakladania s majetkom obce predložil starosta obce Bc. Radomír Brtáň. 
 
Žiadosť Stredoslovenskej energetiky – Distribúcia, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, 
IČO: 36 442 151, doručenej dňa 21.1.2015, zaevidovanej pod podacím číslom 145/2015 
Dôvodová správa: Návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve bol vypracovaný na základe 
uznesenia č. 189/2015 zo dňa 27. augusta 2015, ktorým bol schválený spôsob budúceho 
prevodu predmetného pozemku budúcemu kupujúcemu Stredoslovenská energetika – 
Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa.  Zámer prevodu nehnuteľného majetku bol zverejnený na úradnej tabuli 
obce a na internetovej stránke dňa 07.09.2015.  
 
Uznesenie č. 211/2015 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu schvaľuje prevod pozemku 
špecifikovaného v zmluve o budúcej kúpnej zmluve a zmluvu o budúcej kúpnej zmluvu 
uzatvorenú medzi Obcou Košeca ako budúcim predávajúcim a Stredoslovenská energetika – 
Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 ako budúcim kupujúcim, 
ktorej predmetom je prevod nehnuteľnosti a to pozemku:  

- pozemok KNC 410/8 ostatné plochy o výmere 18 m2, odčlenený GP č. 6/2015, 

vyhotoveným Ing. Vladimírom Hrivíkom, GEOMER zo dňa 29.4.2015 z pozemku parc. 

č. KNE 343 ostatné plochy o výmere 22 082 m2 

nachádzajúci sa v k.ú. Košeca, zapísaný na LV č. 3447. 
Kúpna cena je stanovená vo výške 20 eur/m2 , t.j. v celkovej výške 360 EUR.  
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Poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí budúci kupujúci. Prevod nehnuteľnosti  sa 
schvaľuje ako prevod podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle čl. 6 bod 6 písm. b) Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom obce Košeca. Zmluva o budúcej kúpnej zmluve bude 
podpísaná najneskôr do 15 dní odo dňa jej schválenia. 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Žiadosť Stredoslovenskej energetiky – Distribúcia, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, 
IČO: 36 442 151, doručenej dňa 8.7.2015, zaevidovanej pod podacím číslom 1289/2015 
Žiadosť bola doručená dňa 8.7.2015 spolu s návrhom zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. 
Predmetom žiadosti je prevod časti pozemku KNE 966/1 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 7849 m2, na ktorom má byť v rámci stavebnej akcie, Košeca-stred: Zahustenie 
trafostanice realizovaná stavba trafostanice, ktorej investorom je žiadateľ. Dňa 8.7.2015 bol 
žiadateľ Obecným úradom vyzvaný, aby presne odčlenil geometrickým plánom časť 
pozemku, na ktorom má stať stavba trafostanice.  GP č. 33857245-54/2015, vyhotoveným 
Ing. Jozefom Pažickým, geodetom zo dňa 21.8.2015 bola odčlenená časť pozemku, ktorá má 
byť predmetom prevodu. Súčasťou žiadosti bol aj návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve.  
V súčasnosti slúži pozemok ako voľná plocha bez využitia obcou. 
Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce. 
 
Odôvodnenie žiadosti: 
Žiadateľ je investorom budúcej stavby -  trafostanice, ktorá má byť postavená na pozemku 
vo vlastníctve obce.  
 
Stanoviská komisií:  
Žiadosť bola predmetom rokovania finančnej komisie, ktorá na svojom zasadnutí odporučila, 
aby tento pozemok bol schválený ako prípad hodný osobitného zreteľa, a tak ako pri 
predchádzajúcom pozemku odporučila kúpnu cenu 20,00 EUR/m2. 
 
Uznesenie č. 212/2015 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo 
spôsob a zámer prevodu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) a §9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov a čl. 6 bod 6 písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom obce Košeca na základe žiadosti – Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. 
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151, doručenej dňa 8.7.2015, zaevidovanej 
pod podacím číslom 1289/2015.  
B: Schvaľuje 
spôsob prevodu v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a zámer odpredať časť nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce 
Košeca a to:  

- pozemok KNC 1149/15 zastavaná plocha o výmere 18 m2, odčlenený GP č. 33857245-

54/2015, vyhotoveným Ing. Jozefom Pažickým, geodetom zo dňa 21.8.2015 

z pozemku parc. č. KNE 966/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 7849 m2 
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nachádzajúci sa v k.ú. Košeca, zapísaný na LV č. 1, budúcemu kupujúcemu Stredoslovenská 
energetika – Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151, ako prípad 
hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čl. 6 bod 6) písm. e) Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom obce Košeca.  
Kúpna cena je stanovená vo výške 20 EUR/m2.  
Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Košeca ako prípad hodný osobitného zreteľa 
bude zverejnený najmenej na 15 dní pred schvaľovaním zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na 
úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.  
Odôvodnenie osobitného zreteľa:  Obec pozemok dlhodobo nevyužíva, slúži ako zastavaná 
plocha. Na odčlenenom pozemku KNC 1149/15 sa bude nachádzať stavba trafostanice na 
základe stavebnej akcie Košeca-stred: Zahustenie trafostanice. Jedná sa o pozemok v malej 
výmere /18 m2/, na ktorom bude  stavba vo verejnom záujme a pozemok vzhľadom 
k predmetne plánovanej výstavbe nie je využiteľný ani predajný pre iného záujemcu, ako 
investora stavby – trafostanice. 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Žiadosť p. Vladimíra Baránka, Sverepec 308, 017 01 Považska Bystrice, o povolenie ťažby 
štrku, doručenej dňa 9.9.2015, zaevidovanej po podacím číslom 1555/2015 
 
Uznesenie č. 213/2015 
Obecné zastupiteľstvo  
A: Prerokovalo  
žiadosť p. Vladimíra Baránka, Sverepec 308, 017 01 Považská Bystrica o povolenie ťažby, 
doručenej dňa 9.9.2015, zaevidovanej pod podacím číslom1555/2015.  
B: vyzýva  
žiadateľa, aby konkretizoval a bližšie špecifikoval podnikateľský zámer. 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Darovacia zmluva MV SR 
Uznesenie č. 214/2015 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo 
Návrh darovacej zmluvy č. p. KRHZ – BB-1107/2015, ktorej predmetom je bezplatné 
prenechanie daru – cestného motorového vozidla vrátane príslušenstva a rekonštrukcie, 
číslo IM: 90842-0,116637-0, značka TATRA, VIN 36709127 vo vlastníctve Slovenskej 
republiky, zastúpenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky ako darcu obdarovanému 
Obec Košeca, Hlavná 36/100, 018 64 Košeca. 
B: Schvaľuje 
Darovaciu zmluvu č. p. KRHZ – BB-1107/2015, ktorej predmetom je bezplatné prenechanie 
daru – cestného motorového vozidla vrátane príslušenstva a rekonštrukcie, číslo IM: 90842-
0,116637-0, značka TATRA, VIN 36709127 vo vlastníctve Slovenskej republiky uzatvorenú 
medzi Slovenskou republikou, zastúpenou Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, so 
sídlom Pribinova 2, 812 72 Bratislava ako darcom a Obcou Košeca, Hlavná 36/100, 018 64 
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Košeca ako obdarovaným. 
Za: 9 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0 
 
Návrh poslancov OZ Ing. Jozefa Ďurecha, Ing. Janky Kantoríkovej, p. Dáriusa Kuteja, p. Pavla 
Ostrovského a p. Kataríny Turzovej - potreba rekonštrukcie, prípadne výstavby nového mosta 
vedúceho k zbernému dvoru, športovému areálu, rodinným domom 
 
Dôvodová správa: V zmysle záznamu z povodňovej prehliadky zo dňa 19.5.2015 vykonanej 
Okresným úradom v Ilave odborom starostlivosti o životné prostredie je most 
v nevyhovujúcom technickom stave, najmä z dôvodu toho, že jeho výška a priepustnosť 
obmedzuje plynulé prúdenie vody pri zvýšenej hladine vodného toku.  Vzhľadom na 
existujúci prietočný profil mostného objektu sa predpokladá hromadenie nánosového 
materiálu a zachytávanie splavenín na mostnom objekte, čo môže spôsobiť vzdúvanie 
vodného toku pri zvýšenej hladine vodného toku a následné vyliatie vody u koryta. 
Most je dôležitý aj z hľadiska prístupu do ŠA a k novovybudovaným RD v danej lokalite. 
 
Uznesenie č. 215/2015 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo 
Potrebu rekonštrukcie, prípadne výstavby nového mosta vedúceho k zbernému dvoru, 
športovému areálu, rodinným domom, nakoľko jeho technický stav je nevyhovujúci 
a ohrozuje majetok a bezpečnosť občanov.    
Zároveň je povodňovým rizikom pre obec ako to vyplýva zo záznamu z povodňovej 
prehliadky zo dňa 19.5.2015 vykonanej Okresným úradom v Ilave, odborom starostlivosti 
o životné prostredie. 
Most je v nevyhovujúcom technickom stave, najmä z dôvodu toho, že jeho výška 
a priepustnosť obmedzuje plynulé prúdenie vody pri zvýšenej hladine vodného toku.  
Vzhľadom na existujúci prietočný profil mostného objektu sa predpokladá hromadenie 
nánosového materiálu a zachytávanie splavenín na mostnom objekte, čo môže spôsobiť 
vzdúvanie vodného toku pri zvýšenej hladine vodného toku a následné vyliatie vody z koryta.  
B: Odporúča 
starostovi obce Košeca začať všetky potrebné úkony zabezpečujúce obstaranie 
rekonštrukčných prác, prípadne výstavby nového mosta.  
Realizáciu a odovzdanie diela uskutočniť  odhadom do 30.04.2016. 
Zodpovedný: Starosta obce Košeca 
Za: 9 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0 
 
Návrh poslancov OZ Ing. Jozefa Ďurecha, Ing. Janky Kantoríkovej, p. Dáriusa Kuteja, p. Pavla 
Ostrovského a p. Kataríny Turzovej - potreba výstavby nového chodníka pre chodcov po 
Zliechovskej ceste súvisle po ľavej strane v smere od hlavnej cesty na Košecké Podhradie 
 
Dôvodová správa: Cesta III. triedy na Zliechov je frekventovanou dopravnou trasou. Vodiči 
využívajúci tento úsek najmä v noci ohrozujú bezpečnosť chodcov a cyklistov na tejto ceste. 
Vybudovanie chodníka zlepší kvalitu života a bezpečnosť občanov v tejto lokalite. 
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Uznesenie č. 216/2015 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo 
potrebu výstavby nového chodníka pre chodcov a cyklochodníka po Zliechovskej ceste po 
ľavej strane v smere od hlavnej cesty na Košecké Podhradie po most na ceste III. triedy. 
B: Schvaľuje 
vyhotovenie projektovej dokumentácie na výstavbu nového chodníka pre chodcov 
a cyklochodníka po Zliechovskej ceste po ľavej strane v smere od hlavnej cesty na Košecké 
Podhradie po most na ceste III. triedy. 
C: Odporúča 
starostovi obce Košeca začať všetky potrebné úkony zabezpečujúce obstaranie projektovej 
dokumentácie. 
Realizáciu uskutočniť  do 31.12.2015. 
Zodpovedný: Starosta obce Košeca 
D: Žiada  
starostu obce Košeca, aby poslancov OZ pravidelne mesačne (cca 15.-teho v mesiaci)  
informoval mailom o postupe týchto prác. 
Termín: mesačne 
Zodpovedný: Starosta obce Košeca 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 217/2015 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zorganizovanie stretnutie so zástupcom Váhostavu-SK, a.s. 
v priebehu 42. týždňa s predbežným termínom konania 14.10.2015 o 17.30 hod. 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
7/ Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov 
p. Ostrovský sa spýtal na majetkové vysporiadanie na ulici Dolný majer, len určitá časť môže 
byť nevysporiadaná. 
Starosta odpovedal, že sa  rozprával aj s p. Mosným, ktorý sa vyjadril, že oni majú proste 
zapamätané, že by to malo byť obecné, ale list vlastníctva o tom nehovorí.  
p. Ostrovský - malo by to byť obecné, ale na liste vlastníctva, v pozemkovej knihe to ešte nie 
je prevedené, 30rokov to nedal nikto previesť. 
Starosta odpovedal, že si od nich pýtal geometrické plány a dokumenty, ak to máte, tak to 
doneste. Potrebujem všetky dokumenty, ktoré nás oprávňujú prihlásiť sa k tomu majetku. To 
znamená, ak tam boli zmluvy s obcou, MNV, alebo s kýmkoľvek, toto potrebujem. Bez toho 
sa nepohnem. 
p. Ostrovský - v archíve by sa mali nájsť. Tam neboli zmluvy, ale to bolo vyvlastnené.  
Starosta - lebo oni tvrdili, že za to dostali peniaze. 
p. Ostrovský - áno, dostali. To sa previedlo vyvlastnením s tým, že za to dostali peniaze. 
Mgr. Dianová - musí tam byť právny vzťah, aby to kataster zapísal. Čiže tam bude musieť byť 
buď nejaká darovacia zmluva alebo niečo také. Inak vám to kataster nezapíše. 
p. Ostrovský - to je jedna časť, ktorá nie je majetkovo vysporiadaná, ale pri mne ako bol 
zvalený ten elektrický stĺp smerom už dole, si myslím, že tá by mala byť vysporiadaná, tá by 
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sa mohla robiť. Mohla by sa začať od p. Hrbáčkovej a nešla by poza mňa až k p. Mosnému, 
ale pri mne by išla doprava a dole, vlastne cez ten starý majer, až k p. Vetríkovej. Po p. 
Vetríkovú tam ten asfalt bol a tam chcem a trvám na tom, aby to spravili v celej šírke, tam 
zostanú z každej strany nejakých 30cm. 
/celá diskusia k tejto téme je zverejnená v audio nahrávke na stránke www.koseca.sk/ 
 
Mgr. Bajzíková požiadala prítomných poslancov o zmenu termínu najbližšieho zasadnutia OZ, 
ktoré sa má konať 22.10.2015 na iný termín z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti. 
 
Uznesenie č. 218/2015 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu termínu zasadnutia OZ z 22.10.2015 na 5.11.2015 
o 17.30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Košeci na 1. poschodí a ruší termín zasadnutia 
OZ dňa 26.11.2015. 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
p. Kutej sa spýtal, ako to pokračuje s kúrením na športovom areáli. 
Mgr. Dianová odpovedala, že bol vybraný dodávateľ, prebehlo verejné obstarávanie, bol 
oslovený a je tam termín, aj v tej zmluve, realizácia do 31.10.2015. Môže už povedať, že to 
vyhrala firma Sestav z Ilavy.  
Ing. Ďurech má pripomienku k tomu, že tam bola dohoda, že tie gamaty, ktoré sú tam 
kvalitnejšie a úspornejšie pôjdu do Osvetovej besedy, aby sa na to nezabudlo. 
Starosta odpovedal, že ak budú použiteľné, budeme na to myslieť. 
/celá diskusia k tejto téme je zverejnená v audio nahrávke na stránke www.koseca.sk/ 
 
Starosta sa vrátil k uzneseniu, ktoré ešte nie je splnené. Malo byť z jeho strany vyhlásené 
verejné obstarávanie na zhotoviteľa požiarnej zbrojnice. Chceme vás informovať 
o stanovisku, ktoré sme obdržali z Ministerstva financií SR v súvislosti s tým, že sme požiadali 
o stanovisko, ako je to v rámci zákonov, ktoré sa prelínajú v súvislosti s obstarávaním 
niečoho a v súvislosti s rozpočtom. Stanovisko prečítala prednostka OcÚ Mgr. Dianová. 
 
Uznesenie č. 219/2015 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko Ministerstva financií SR k verejnému 
obstarávaniu v súvislosti so zákonom o audite a vnútornej kontrole. 
 
Uznesenie č. 220/2015 
Obecné zastupiteľstvo  
A: Prerokovalo  
potrebu vypracovania projektovej dokumentácie na plynovú prípojku a na kúrenie 
v jestvujúcej budove Požiarnej zbrojnice a plánovanej prístavby. 
B: Schvaľuje  
vypracovanie projektovej dokumentácie na plynovú prípojku a na kúrenie v jestvujúcej 
budove Požiarnej zbrojnice a plánovanej prístavby. 
Termín do 30.11.2015. 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
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Ing. Ďurech - informoval, že most cez Nozdrovický potok, keď robili vodovod a kanalizáciu, 
tie kraje zničili autami, sú polámané, môže sa stať nejaký úraz alebo škoda na nejakom aute. 
Starosta poďakoval za informáciu, poznačil si to a bude o tom jednať s investorom stavby. 
 
Mgr. Švehlová - informovala o zájazde Po stopách SNP do Banskej Bystrice dňa 24.10.2015, 
o spoluprácu nás oslovil Zväz protifašistických bojovníkov z Považskej Bystrice. 
Taktiež informovala o najbližšom čísle obecných novín a k fotografiám od p. Kuteja uviedla, 
že tieto budú zverejnené pri uznesení č. 164/2015. 
 
Mgr. Bajzíková informovala za kultúrnu komisiu, že dňa 25.10.2015 budú organizovať Mesiac 
úcty k starším v Kultúrno-športovom centre, zároveň pozvala prítomných na túto akciu. Je to 
na pozvánky, budú ich roznášať osobne všetkým občanom nad 70rokov. 
 
Starosta sa spýtal na turnaj, ktorý by sa mal uskutočniť 17.10.2015. 
Ing. Ďurech odpovedal, že je potvrdený ten odber, boli sa tam pozrieť. Chceli by sme, aby sa 
to aj vyhlásilo, ale ten presný text, pretože ten pingpongový turnaj, nie je až taký záujem od 
tých detí ako sme si mysleli. Tak tam ešte asi doplníme, lebo nejakí ľudia ešte chceli, že by si 
tam súčasne urobili nohejbalový turnaj, ale to ešte upresníme. 
 
p. Andrej Jakuš sa spýtal, či obec vytvára nejaký demografický obraz obce, či sú o tom údaje. 
Starosta - samozrejme. Evidencia obyvateľstva sa každoročne robí vždy k 31.12. bežného 
roka s tým, že informácia o rozdelení ženy - muži alebo produktívni, tak nie je problém toto 
zabezpečiť. 
 
Ing. Ďurech ešte požiadal prítomných členov DHZ na predloženie návrhov do rozpočtu na rok 
2016. 
 
Návrh poslancov OZ Ing. Jozefa Ďurecha, Ing. Janky Kantoríkovej, p. Dáriusa Kuteja, p. Pavla 
Ostrovského a p. Kataríny Turzovej na vypracovanie statického posudku na komín v areáli 
bývalej tehelne 
 
Uznesenie č. 221/2015 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo 
Návrh poslancov OZ Ing. Jozefa Ďurecha, Ing. Janky Kantoríkovej, p. Dáriusa Kuteja, p. Pavla 
Ostrovského a p. Kataríny Turzovej na vypracovanie statického posudku autorizovaným 
statikom na komín v areáli bývalej tehelne, ktorý stav nielen posúdi a zhodnotí, ale navrhne 
i súbor opatrení.  
B: Schvaľuje 
Návrh poslancov OZ Ing. Jozefa Ďurecha, Ing. Janky Kantoríkovej, p. Dáriusa Kuteja, p. Pavla 
Ostrovského a p. Kataríny Turzovej na vypracovanie statického posudku autorizovaným 
statikom na komín v areáli bývalej tehelne, ktorý stav nielen posúdi a zhodnotí, ale navrhne 
i súbor opatrení.  
C: Odporúča 
Starostovi obce Košeca začať všetky potrebné úkony zabezpečujúce obstaranie statického 
posúdenia komína v areáli bývalej tehelne. 
Termín: 30.11.2015 
Za: 9 
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Proti: 0  
Zdržal sa: 0 
 
Opätovne prerokovanie nepodpísaných uznesení 
K uzneseniu č. 198/2015 
Uznesenie č. 222/2015 
Obecné zastupiteľstvo nepotvrdilo pozastavené uznesenie č. 198/2015 zo dňa 27.8.2015, 
ktorého obsahom bola požiadavka sprístupnenia systému URBIS pre Podvojné účtovníctvo: 
objednávky, faktúry a zmluvy - pasívny prístup. 
Termín: ihneď 
Zodpovedný: prednostka OcÚ 
Za: 5 (Ing. Ďurech, Ing. Kantoríková, p. Kutej, p. Ostrovský, p. Turzová) 
Proti: 4 (Mgr. Bajzíková, p. Kalamenová, p. Kolembus, Mgr. Švehlová) 
Zdržal sa: 0 
 
8/ Rôzne – dôležité údaje a informácie starostu a účastníkov rokovania 
 
9/ Interpelácia poslancov – diskusia 
 
10/ Ukončenie zasadnutia 
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Bc. Radomír Brtáň, ktorý 
poďakoval prítomným za účasť. (20:48 hod.) 
 
Starosta obce: Bc. Radomír Brtáň    Zapisovateľ: Bc. Emília Laskovičová 
 
Prednosta obce: Mgr. Zuzana Dianová 
 
Overovatelia: 
 
 
 

       __________________________          ________________________ 
     Katarína Turzová                         Mgr. Dana Bajzíková 

 
 

V Košeci,  13.10.2015 


