
 Z Á P I S N I C A 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 

dňa 24. septembra 2009 v budove osvetovej besedy v Nozdroviciach 

 

Prítomní 

p. Radomír Brtáň, starosta   p. Magdaléna Belková, poslankyňa   

p. Anna Mikulová, poslankyňa  p. Ladislav Brtáň, poslanec   

Mgr. Miroslava Švehlová, poslankyňa Ing. Ivan Janke, poslanec 

Ing. Zuzana Jurčáková    Miroslava Štepanovičová   

Ing. Janka Kantoríková, poslankyňa 

 

Neprítomní 

Ing. Jaroslav Pápy, poslanec   Ing. Jaroslav Gábel, hlavný kontrolór 

 

Hostia 

viď prezenčná listina 
R O K O V A N I E 

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. 

Z neúčasti sa ospravedlnil Ing. Jaroslav Pápy. Ing. Zuzana Jurčáková a Ing. Ivan Janke sa 

dostavili v priebehu zasadnutia. 

Za overovateľov zápisnice určil: Mgr. Miroslava Švehlová, Magdaléna Belková 

Písaním zápisnice poveril: Andrea Behanová 

 

Do návrhovej komisie starosta navrhol schváliť: 

Miroslava Štepanovičová – predseda 

Anna Mikulová – člen 

Ladislav Brtáň – člen 

Poslanci návrhovú komisiu jednohlasne schválili. 

Starosta sa spýtal poslancov, či sú z ich stany pripomienky k programu, ktorý bol uvedený na 

pozvánke. Poslanci program jednohlasne schválili s daním prednosti p. Kušnírovej, ktorá 



požiadala o slovo pred začiatkom zasadnutia. 

p. Kušnírová poďakovala za slovo a oboznámila poslancov s oslavami 5. výročia strediska 
evanjelickej diakonie v obci Košeca, na ktoré ich zároveň pozvala a odovzdala im pozvánky. 
Oslavy sa uskutočnia 3. 10. 2009 v priestoroch charitatívneho strediska. Program zasadnutia 
pokračoval podľa pozvánky. 
 
2/ Kontrola uznesení 
Uznesenie č. 36/2009 
OZ schvaľuje zmluvu o nájme plynárenského zariadenia N11/2009/RCX. Návrh zmluvy je 
neoddeliteľnou prílohou zápisnice. 
Zmluva bola podpísaná. 
 
Uznesenie č. 37/2009 
OZ schvaľuje: 
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-4.1a-2009/01 ROP za účelom realizáciu 

projektu „Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Košeca“ ktorého ciele sú v súlade 
s platným územným plánom obce a platným Programom hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja obce; 

b) zabezpečenie realizácie projektu obcou/mestom po schválení žiadosti o NFP; 
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo 

výške 49.968,52 eur. 
Projekt bol podaný, no preberacia komisia na VÚC Trenčín nám vytkla nedoriešenie 

vlastníckeho vzťahu k jednej parcele, cez ktorú mal ísť chodník pre peších. Z tohto dôvodu 
bude projekt nutné predložiť v druhom kole, ktorého vyhlásenie sa očakáva koncom roka 
2009.  

 
Uznesenie č. 38/2009 
OZ schvaľuje návrh na zníženie poplatku za vývoz KO pre rok 2010 vo výške 20% pre 
domácnosti, ktoré sa zapoja do domáceho kompostovania pri splnení stanovených 
podmienok. O znížení poplatku bude spísaná zmluva s občanom, ktorý si bude zníženie 
poplatku nárokovať. V prípade porušenia podmienok uvedených v zmluve bude obec 
oprávnená odstúpiť od zmluvy a nárokovať si vrátenie priznanej zľavy. Návrh vzorovej zmluvy 
bude predmetom ďalších rokovaní. 
 
Všetky uznesenia boli splnené, prípadne ich plnenie trvá. 
 
3/ Interpelácia 
Do interpelácie sa neprihlásil nikto. 
 
4/ Informácie starostu obce o dianí v obci a práci OcÚ 
Starosta oboznámil poslancov s najdôležitejšími udalosťami od posledného OZ. 
Rekonštrukcia základnej školy bola ukončená a bol oddaný návrh na kolaudáciu. Na MVaRR 
SR bude podaná žiadosť o záverečnú platbu. Obsahom projektu je 5 ročné monitorovanie 
rôznych ukazovateľov, ktoré sa majú rekonštrukciou dosiahnuť.  
Ďalším projektom je modernizácia verejného osvetlenia, ktorú máme už tiež za sebou 
a zajtra príde kontrola zo SIEA, ktorá zastrešuje projekty financované z NFM. 
Informoval poslancov a hostí o získaní podpory pre futbalový oddiel vo výške 8.687,-EUR.  



Opätovne sa podal projekt na rekonštrukciu materskej školy. Zatiaľ nemáme oficiálnu 
odpoveď od MVaRR SR, či je alebo nie je schválený. 
Ako si poslanci mohli všimnúť, upravilo sa okolie osvetovej besedy, v ktorej je dnešné 
zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
O 18.20 hod. sa na  OZ dostavila Ing. Jurčáková čím sa počet poslancov zvýšil na 7. 
Na polícii v Dubnici už  nie je nápor na výmenu občianskych preukazov. Na obecnom úrade 
stále pokračuje nahlasovanie zmeny na sociálnu a zdravotné poisťovne. Poslanci správu vzali 
na vedomie. 
 
5/ Rozbor hospodárenia obce za I. polrok 2009 
Na žiadosť predsedkyne finančnej komisie bol rozbor hospodárenia obce bol presunutý na 
mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva – utorok 29. 9. 2009 o 18. hodine. 
 
6/ Správa o činnosti finančnej komisie  
Správu o činnosti finančnej komisie predniesla poslancom a prítomným hosťom predsedkyňa 
komisie Ing. Kantoríková. Finančná komisia sa venovala všetkým dôležitým finančným 
transakciám obce. Dôležitou súčasťou stretnutí finančnej komisie je riešenie situácie 
a krátenia podielových daní v čase krízy. Správa je v písomnej forme priložená k zápisnici. 
Poslanci správu vzali na vedomie. 
 
7/ TOZ Dni zvýšenej pracovnej aktivity  
Technicko-organizačný predpis Dni zvýšenej pracovnej aktivity, ktorý sa týka mesiaca 
október, predniesla poslancom zástupkyňa starostu Mgr. Miroslava Švehlová. Oboznámila 
poslancov s plánovanými prácami na skrášlení obecných priestranstiev a ich prípravou na 
zimné obdobie. Od pondelka 28.9.2009 budú k dispozícii veľkoobjemové kontajnery v rámci 
jesenného upratovania. P. Ladislav Brtáň pripomenul, že do týchto kontajnerov nepatrí 
biologicky rozložiteľný odpad. Dal návrh na zvoz veľkoobjemového odpadu vopred 
vyhlásenou akciou spred rodinných domov. Starosta informoval o znení zákona, kde sa píše, 
že obec je minimálne dva krát do roka dať občanom k dispozícii veľkoobjemové kontajnery.  
Hostia sa spýtali, prečo nie je vytvorené spoločné kompostovisko. P. Ladislav Brtáň ich 
informoval, že prioritným spracovaním biologicky rozložiteľného odpadu je domáce 
kompostovanie. Producenti a držitelia tohto odpadu sú zodpovední za jeho zhodnotenie. 
Obecné kompostovisko, ktoré sa buduje v Košeci je určené na kompostovanie verejnej 
zelene, nie na odpad z domácností od občanov. P. Otrubová sa spýtala na možnosť 
vytvorenia komunitného kompostoviska v Nozdroviciach. Ing. Jurčáková pripomenula 
o možnosti vytvorenia komunitného kompostoviska aj v Nozdroviciach. Za týmto účelom už 
bol obhliadnuť priestor p. Brtáň s p. Palčekom. 
O 18.50 sa na OZ dostavil Ing. Janke čím sa zvýšil počet prítomných poslancov na 8. 
Ing. Janke sa spýtal na pokrok jednania s Povodím Váhu ohľadom možnosti „kráčajúceho 
bagra“ na vyčistenie koryta Nozdrovického potoka. Povodie Váhu má pozastavené všetky 
investície a so strojmi nikam nechodia. Ing. Janke navrhol zvážiť možnosť prefinacovania 
prác, aby sa predišlo pravdepodobným jarným záplavám.  
Hostia informovali o probléme s vodou z lesa, ktorá pravidelne tečie cez ich záhrady aj do 
domov. Poslanci a hostia prekonzultovali rôzne možnosti a navrhli obnoviť predošlé riešenie. 
Starosta navrhol poveriť poslancov obce Ing. Jankeho, Ing. Jurčákovú so zamestnancami obce 
p. Palčekom a p. Fúskom na obhliadku miesta a návrh riešenia. 
V písomnej forme je priložená k zápisnici. Poslanci TOZ vzali na vedomie. 



 
8/ Správa o činnosti stavebnej komisie 
Pre ospravedlnenú neprítomnosť predsedu stavebnej komisie Ing. Pápyho bude tento bod 
presunutý na najbližšie zastupiteľstvo.  
 
9/ Správa o činnosti správcu ŠA 
O svojej činnosti informoval poslancov p. Jaroslav Palček. Predstavil im využite športového 
areálu a Letného kultúrneho stánku. Okrem využívania areálu na tréningy a zápasy 4 
futbalových mužstiev sa tu pravidelne organizujú rôzne kultúrne podujatia ako napr. MDD, 
Stretnutie 3 generácií, Veterán Rallye a pod. Tento rok sa v areáli zrekonštruovali toalety pre 
verejnosť a konečne sa zrealizovalo ozvučenie celého areálu. Poslanci správu vzali na 
vedomie a je priložená k zápisnici. 
 
10/ Rôzne 
V bode rôzne si vzal slovo starosta obce. Dnes je na pláne schvaľovanie dvoch návrhov VZN, 
ktoré boli v riadnom čase vyvesené na úradnej tabuli a poslancom zaslané na 
pripomienkovanie mailom. Keďže uvedené návrhy nikto nepripomienkoval poslanci schválili: 
 
Uznesenie č. 39/2009 
OZ schvaľuje VZN č. 3/2009 o verejnom poriadku. 
Za: 8 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
 
K VZN č. 4/2009 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 
v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku v základnej 
umeleckej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady 
v školských jedálňach mali poslanci niekoľko pripomienok. Finančná komisia navrhuje zvýšiť 
poplatok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa a čiastočnú 
úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí nakoľko sumy v návrhu sú už 
niekoľko rokov rovnaké napriek tomu, že ostatné náklady sa zvyšujú. Keďže návrh nebol 
podaný skôr, nie je možné ho zapracovať do VZN. Poslanci prerokovali a navrhli doplniť 
článok 7, bod 8 tak, aby bolo jasné že výška úhrady za obed je 2 eurá a v článku 3, bod 5 
prepočítať sumu 10.000,- Sk na eurá. 
 
Uznesenie č. 40/2009 
OZ schvaľuje VZN č. 4/2009 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 
dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku 
v základnej umeleckej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky 
úhrady v školských jedálňach. 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Ďalšou témou v bode rôzne je návrh na rozviazanie zmluvy s fy Segers, ktorou sme sa 



zaviazali pomôcť firme Segers s odkúpením pozemkov pod priemyselnú zónu. Mesto Ilava od 
uvedenej zmluvy odstúpilo a starosta navrhuje zachovať sa rovnako. Fy sa pravdepodobne 
dotkla finančná kríza a už dlhšiu dobu nekomunikuje. Obec v spolupráci s mestom Ilava bude 
naďalej spolupracovať a hľadať možnosti na realizáciu priemyslu na tomto území. 
 
 
Uznesenie č. 41/2009 
OZ schvaľuje odstúpenie od zmluvy o vzájomnej spolupráci pri rozvoji priemyselnej zóny 
Košeca – Ilava uzatvorenej so spoločnosťou Segers s. r. o., s o sídlom Šulekova 4, 811 06 
Bratislava pre pasivitu na strane spoločnosti a nemožnosti komunikácie s ňou. 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Na základe predchádzajúcich dohovorov vyhľadal starosta firmu, ktorá by dokázala 
zrealizovať prieskum environmentálnej záťaže v areáli bývalej tehelne. V prípade 
akýchkoľvek ďalších plánov by bolo vhodné mať tento prieskum k dispozícii. Odpredaj 
tehelne spoločnosti ReaStav zatiaľ nie je potvrdený a pravdepodobne spoločnosť upustila od 
ich zámeru areál kúpiť. Čakáme ešte na oficiálne stanovisko. Máme zatiaľ k dispozícii cenovú 
ponuku na environmentálny prieskum vo výške 5.000,- €. Požiadal poslancov o vyjadrenie sa. 
Ing. Janke má skúsenosti s realizátormi stavieb, ktorí nedôverujú takýmto prieskumom a vo 
väčšine prípadov sa spoliehajú na vlastných odborníkov a na takéto prieskumy dostávajú 
dotácie. Poslanci vzali cenovú ponuku na vedomie a neodporučili vypracovávanie tohto 
posudku v súčasnej dobe. 
 
Starosta informoval poslancov o liste, ktorý prišiel dnes, v ktorom nás ŽSR informovali 
o vyčíslení spoločenskej hodnoty stromov, ktoré je nutné odstrániť pri realizácii stavby 
modernizácia železnice v našej obci. Hodnota stromov je cca 40.131,45 € /1.209.000.- Sk/. 
Zároveň informoval poslancov o „zvyku“ nepožadovať plne stanovenú sumu, ale brať ohľad 
na to, že po realizácii stavby budú v okolí železnice terénne úpravy i nová výsadba, ktoré 
čiastočne nahradzuje náhradnú výsadbu. Poslanci navrhli obhliadku predmetných drevín 
členmi komisie pre životné prostredie, aby preverili či nie je hodnota drevín podhodnotená 
a odporučí požadovanú výšku za hodnotu drevín. Ing. Janke navrhol dať informáciu 
občanom, aby sa vyjadrili kde chcú mať realizovanú zeleň. Uvedené bude uverejnené 
v najbližšom čísle Košecko-nozdrovických novín. 
 
Starosta informoval o žiadosti na zvolenie prísediacich okresného súdu z obce. Je potrebné 
zvoliť dvoch občanov, ktorí sa volia na 4 roky. Záujem prejavila prítomná p. Vrábliková Irena. 
Požiadal poslancov, aby pouvažovali nad ďalšími kandidátmi, ktorí s touto nomináciou musia 
súhlasiť. 
 
Starosta informoval poslancov o kontrole prokurátora ohľadom stavebných povolení. Boli 
sme pokarhaní za nečinnosť pri čiernych stavbách a prístavbách. V prípade, že niekto požiada 
o dodatočné stavebné povolenie, musí byť riešený aj v priestupkovom konaní! 
Ing. Kantoríková navrhla uverejniť upozornenie s odvolaním sa na uvedenú kontrolu 
v novinách a na internete. Treba ľudí upozorniť, že v prípade čiernych stavieb budú riešení na 
priestupkovom konaní a postihnutí pokutou. 



 
Ďalším bodom je list so žiadosťou o odpoveď do 15 dní od p. Viktora Mikušku. Starosta 
poslancom prečítal list, ktorý je priložený k zápisnici. V liste urguje svoju žiadosť zo dňa 17. 
11. 2006 v ktorej požaduje preplatenie nákladov pri realizácii žiadosti a financovania 
výstavby 12b.j.  
Poslanci prerokovali a zhodli sa na tom, že ak existuje poverenie alebo zmluva o dielo mali by 
sa požadované prostriedky uhradiť. Treba vyžiadať preukázateľné podklady o množstve 
vykonanej práce, stanovení hodinovej sadzby a poverenia jednať v mene obce. 
Poslanci sa uzniesli odpovedať v zmysle: 
 
Uznesenie č. 42/2009 
OZ schvaľuje odpoveď p. Viktorovi Mikuškovi v nasledovnom znení: 
Obecný úrad nedisponuje žiadnymi relevantnými dokumentmi, na základe ktorých by bolo 
možné uhradiť Vami požadované prostriedky. Obecný úrad v Košeci nedisponuje žiadnou 
zmluvou o dielo, žiadnym uznesením, či poverením OZ, ktoré by špecifikovalo 
a kvantifikovalo takúto činnosť. V prípade, že takéto dokumenty existujú, požadujeme ich 
predloženie. Na základe predložených podkladov sa tejto žiadosti bude OZ ďalej venovať. 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
V zmysle už spomínanej kontroly prokuratúry vznikol problém s aktualizáciou územného 
plánu obce. Aktuálny územný plán nie je v súlade so súčasným plánom napredovania obce. 
Zmena územného plánu je zdĺhavý proces trvajúci cca 9 mesiacov. Zahŕňa množstvo úkonov 
a konzultácií s inštitúciami, občanmi a pod. Obec sa bude snažiť zohnať dotácie  na zmenu 
plánu, nakoľko je to i nákladná záležitosť. Ing. Janke navrhol uskutočniť stretnutie s občanmi, 
aby sme zistili požiadavky občanov a na základe výstupu mali zadanie pre realizáciu plánu. 
 
Ing. Kantoríková predniesla žiadosti o odkúpenie pozemkov. Keďže tu nie je predseda 
stavebnej komisie vyjadrí sa len k finančnej stránke žiadostí. 
Prvá žiadosť je od fy BOKA s. r. o. ktorej konateľom je p. Švikruha, ktorá má záujem 
o odkúpenie pozemku o výmere 128 m2, ktorý sa nachádza pod jeho halou v intraviláne a je 
to bývalá cesta, takže vlastnícky patrí obci. Nevie vyjadrenie stavebnej komisie a v prípade 
ich súhlasu navrhujú vysporiadanie na základe dohodnutej sumy za takéto pozemky vo výške 
3,32 € (100 Sk) za m2. Požiadala o vyjadrenie stavebnej komisie. Žiadosť bude odovzdaná 
Ing. Pápymu a prejednaná na najbližšom zastupiteľstve. 
Druhá žiadosť je od p. Ivana Hantáka, ktorý požaduje o odkúpenie budovy č.s. 63, ktorý 
susedí s rodičovským domov č.s. 64. Pán Hanták plánuje rekonštrukciu uvedených budov 
a budova v majetku obce bola v minulosti súčasťou rodičovského domu. 
Poslanci poverili starostu preverením dohody o predkupnom práve urbárom obce, ktorý má 
v predmetnej budove dlhodobý nájom. Starosta už urbariát informoval, majú predložiť 
žiadosť na odkúpenie. 
 
Ladislav Brtáň informoval poslancov o uskutočnenej kontrole smetných nádob počas 
posledného uskutočneného vývozu komunálneho odpadu. Zistil niekoľko domácností, ktoré 
pravdepodobne nevlastnia smetnú nádobu a boli zistené aj nádoby, ktorým nebolo možné 
priradiť majiteľa, napr. pri novostavbách, ktoré ešte nemajú pridelené súpisné číslo, ani nie 



sú prihlásení na pobyt v obci a neplatia za vývoz odpadu. Informoval poslancov o rôznych 
situáciách pri uvedenej kontrole, ako sa občania snažia obísť platné VZN. Starosta informoval 
o aktuálnych číslach v úspore za množstvo uloženého odpadu. P. L. Brtáň navrhol riešiť vývoz 
smetných nádob formou evidenčných známok. 
 
Ladislav Brtáň informoval poslancov o žiadostiach na výrub drevín. Komisia sa bude 
žiadosťami zaoberať. Viacero žiadostí prišlo na výrub drevín na miestnom cintoríne, kde 
stromy znečisťujú hroby a korene stromov poškodzujú hroby a náhrobné kamene. Pri 
jednom konkrétnom prípade bol na obhliadke, no na hrobe nenašiel žiadne zjavné 
poškodenie. Podľa jeho názoru ide len o problém s padajúcimi listami a znečisťovaním 
hrobu. V tomto prípade to však nie je záležitosť komisie pre životné prostredie. Stromy sú na 
cintoríne odkedy si pamätáme. Navrhuje, aby obecný úrad vyhľadal profesionálnu firmu na 
údržbu stromov a zistiť v akom stave sú stromy na cintoríne a či ohrozujú hroby. On si 
netrúfa posúdiť, či je nutné tento strom odstrániť alebo nie. Podľa starostu bude možnosť 
dohodnúť sa s dodávateľom náhradnej výsadby za spoločenskú hodnotu stromov v okolí 
železničnej trate. Tieto firmy majú odborníkov v danej problematike.  
P. Vrábliková si pamätá, že pred cca 7 rokmi bolo uznesenie o tom, že budú postupne 
odstránené všetky javory.  
P. Baláž požiadal o výrub drevín za prevádzkou p. Berkyho, na ktoré sa sťažujú viacerí 
občania, ktorí sú alergici a tieto stromy im spôsobujú zdravotné problémy. Požiadal 
o oslovenie povodia Váhu so žiadosťou o vyčistenie brehov potoka pozdĺž celej jeho dĺžky. 
OZ odporúča starostovi obce doručiť na Povodie Váhu žiadosť o zrezanie stromov, ktoré sú 
alergénmi a nemajú vysokú spoločenskú hodnotu. 
 
p. Bajzík – spýtal sa prečo obec neodkúpi nejaký pozemok v Nozdroviciach kam by sa napr. 
umiestnil VO kontajner, prečo neodkúpi pozemok pri bývalých potravinách kde sa 
v rozpadnutom dome hrajú deti a aj jeho dcéra tam už mala úraz, deti sa nemajú kde hrať, 
chýba tam označenie dopravnými značkami a ďalej ho trápi prečo sa nedá odbočiť z ulice Za 
parkom na Ilavu ani od Ladiec do tejto ulice. 
Uvedené odbočovanie už starosta riešil a svoju žiadosť na zodpovedných inštitúciách obec 
zopakuje. Rovnako riešil umiestnenie autobusovej zastávky a prechod pre chodcov v časti od 
Ladiec.  
OZ odporúča vstúpiť do jednania s majiteľmi pozemkov pri bývalých potravinách a pozemok 
bývalých potravín vrátane budovy, začať pracovať na geometrickom pláne tejto lokality.  
p. Chalúpka upozornil na jamu na Horniackej ulici, ktorá sa neustále prepadáva i keď bola 
niekoľkokrát zasypávaná. Starosta o tomto probléme vie a opätovne osloví PVS a SPP, 
nakoľko v tejto jame je potrubie, ktoré patrí jednému z nich.  
 
p. Vrábliková informovala o ukladaní odpadu a vytváraní čiernych skládok. 
Ďalej informovala o záujme urbariátu o budovu, v ktorú má momentálne v prenájme 
a o probléme platby daní v lokalite Veľké Komárno, ktorú majú v prenájme štrkopiesky 
Hrubá Borša a niekoľko ďalších pripomienok. 
 
Ing. Janke ešte upozornil na kus betónu na konci obce. 
Starosta vyzve realizačnú firmu rekonštrukcie plynovodov, aby ho odpratali. 
Ing. Janke dal do pozornosti, že skládka pri jeho roli – pokuta uhradená a skládka stále 
neodstránená. Obec túto odstráni v krátkej dobe. 



11/ Diskusia 
 
12/ Uznesenie 
 
Obecné zastupiteľstvo 
 
A/ Schvaľuje 
1/ Program zasadnutia obecného zastupiteľstva 
2/ Návrhovú komisiu v zložení: Miroslava Štepanovičová – predseda, Anna Mikulová – člen, 
Ladislav Brtáň – člen 
3/ Zapisovateľku: Andreu Behanovú 
4/ Overovateľov zápisnice: Mgr. Miroslava Švehlová a Magdaléna Belková 
5/ Uznesenia č. 39 až 42 
 
B/ Berie na vedomie 
1/ Informáciu starostu obce o dianí v obci a práci OcÚ 
2/ Správu o činnosti finančnej komisie 
3/ TOZ dni zvýšenej pracovnej aktivity 
4/ Správu o činnosti správcu ŠA 
 
C/ Súhlasí 
 
D/ Odporúča 
1/ odporúča starostovi preveriť prednostné právo kúpy nehnuteľnosti, v ktorej sídli urbárske 
spoločenstvo v Košeci 
2/ odporúča starostovi obce doručiť na Povodie Váhu žiadosť o zrezanie stromov, ktoré sú 
alergénmi a nemajú spoločenskú hodnotu 
3/ odporúča vstúpiť do jednania s majiteľmi pozemkov pri bývalých potravinách 
v Nozdroviciach a pozemku bývalých potravín vrátane budovy, aby zjednali nápravu 
 
E/ Ukladá 
1/ členom komisie pre životné prostredie, aby preverili či nie je hodnota drevín v údajoch 
ŽSR podhodnotená a odporučili požadovanú výšku za hodnotu drevín  
 
13/ Záver 
 
 
         ___________________________                   _________________________ 

Mgr. Miroslava Švehlová      Magdaléna Belková 
 
  
 
 
 

V Košeci, 29. 9. 2009            Radomír Brtáň 
                               starosta  


