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Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 25. septembra 2017 

v zasadačke Obecného úradu v Košeci 

 
Prítomní 

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

Ing. Jozef  Ďurech, poslanec   Mária Kalamenová, poslankyňa   

Ing. Janka Kantoríková, poslankyňa  Radovan Kolembus    

Pavol Ostrovský, poslanec   Katarína Turzová, poslankyňa   

Mgr. Zuzana Dianová, prednostka    

 

Neprítomní 

Mgr. Dana Bajzíková    Alena Dobrodejová, HK 

Dárius Kutej 

Hostia 

Viď prezenčná listina 

R O K O V A N I E 

1/ Otvorenie 
Otvorenie dnešného plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva vykonal starosta obce 
Mgr. Radomír Brtáň a privítal hostí. Konštatoval, že z celkového počtu 9 poslancov sú 
prítomní 6 poslanci a preto uznal dnešné zasadnutie OZ za uznášaniaschopné. Zasadnutia OZ 
sa nezúčastnili a vopred sa ospravedlnili poslanci Mgr. Bajzíková a p. Kutej.  
Začiatku OZ sa nezúčastnila p. Turzová. 
 

2/ Schválenie programu rokovania 
Starosta sa spýtal poslancov, či sú zo strany poslancov pripomienky k programu, ktorý bol 
uvedený na pozvánke. Poslanci navrhli, aby sa z programu vypustili body 4, 5, 7, 8 a 9. 
V rámci tohto bodu prebehla aj diskusia týkajúca sa zvolania najbližšieho zasadnutia OZ. 
 
Uznesenie č. 93/2017 
OZ  k o n š t a t u j e, že : 
zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu uvedeného na pozvánke s vypustením bodov 
4, 5, 7, 8 a 9, čím sa zmení číslovanie ostatných bodov. 
 
Za:   6 
Proti:   0 
Zdržal sa:  0 
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3/ Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
Starosta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie, ktorá prednesie návrh na uznesenie 
z dnešného zasadnutia: 
 
Predseda –  Pavol Ostrovský 
Člen –   Radovan Kolembus  
Člen –   Mgr. Miroslava Švehlová 
 
Uznesenie č. 94/2017 
OZ  v o l í: 
zloženie návrhovej komisie: 
Predseda –  Pavol Ostrovský 
Člen –   Radovan Kolembus 
Člen –   Mgr. Miroslava Švehlová 
 
Za:   6 
Proti:   0 
Zdržal sa:  0 
 
Za overovateľov zápisnice boli určení:  
1/  Mária Kalamenová 
2/  Ing. Jozef Ďurech 
 
Písaním zápisnice starosta poveril: Mgr. Zuzanu Dianovú 
 
4 Hlavné body rokovania 
4.1 Schvaľovanie uznesenia o podaní žiadosti na rekonštrukciu telocvične pri Základnej 
škole Košeca na základe výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných  
prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy 
formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017 
 
Starosta obce Mgr. Brtáň oboznámil prítomných s popisom projektu, ako aj s rozpočtom 
uvedeným v žiadosti a v pracovnom dokumente preposlanom poslancom OZ.  
 
O 17:10 sa na zasadnutie OZ dostavila p. Turzová, čím sa počet poslancov zvýšil na 7. 
 
Starosta zrekapituloval zaslané podklady k bodu uznesenia.  
Obec Košeca sa rozhodla zapojiť do výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky vyhlásenú v roku 2017 týkajúcu sa predloženia žiadosti o poskytnutie 
finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej 
výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby telocvične na rok 2017. V rámci 
tejto aktivity bol vypracovaný projekt s názvom „Zdravším a bezpečnejším prostredím 
k zdravému pohybu – rekonštrukcia telocvične v Košeci“ spolu s rozpočtovom, ktorého 
cieľom je rekonštrukcia izolačných a nosných konštrukcií objektu – telocvične ZŠ. 
Predpokladané kapitálové výdavky sú rozpočtované v celkovej sume 177 218, 48 EUR.  
Kapitálové výdavky, o ktoré obec žiada zo štátneho rozpočtu na realizáciu projektu sú 
v celkovej výške 150 000 EUR /čiže maximum, čo je možné žiadať z tejto výzvy/.  
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Finančné prostriedky, ktoré obec ako zriaďovateľ školy poskytne z vlastných zdrojov 
predstavujú výšku 27 218,48 EUR.  
Podrobný popis projektu bol uvedený v žiadosti. Podrobný popis projektu je napísaný v štýle 
tak, aby sme vyhoveli výzve, ktorá sa bude primárne a prioritne zameriavať na rekonštrukciu 
tepelných a izolačných vlastností. Aj z toho dôvodu tam je na prvé miesto kladená táto naša 
požiadavka, aj keď všetci dobre vieme že alfou a omegou je oprava statických prvkov 
a nosných drevených konštrukcií telocvične. Ten rozpočet tak, ako ste si mohli pozrieť, 
obsahuje všetky tie prvky, ktoré boli narozpočtované už v pôvodnom rozpočte v roku 2016, 
ak si pamätáte v jednej výzve takýmto spôsobom nárokované v rámci žiadosti, ktorá žiaľ 
nebola vtedy úspešná. K terajšej žiadosti sme pripravili text v súvislosti s výzvou, ktorý keď si 
prečítate, tak ide o to, že chceme vytvoriť zdravšiu a hygienickejšiu klímu v budove, čo by 
malo mať za následok použitie moderného prostriedku na zateplenie, čiže izolácie 
v podkrovnej časti a bezpečnejšie hlavne z toho dôvodu, aby tá nosná konštrukcia vydržala aj 
nápor, ktorý je teraz otázny a to je napadanie snehu na 10 cm hrúbky na strechu, silný vietor 
a pod.. Prevádzkový poriadok je zatiaľ upravený tak, ako bolo odporúčané z roku 2011 
a dávame si veľký pozor, aby sme toto zvládali aj s pomocou hasičov, ktorí nám pomáhajú pri 
zhadzovaní snehu zo strechy. Využitie telocvične je dosť podstatná vec v žiadosti, takže sme 
po konzultácii s riaditeľstvom Základnej školy dali do žiadosti to, čo je teraz aktuálne, takže 
využívanie telocvične každý deň v čase od 13:00 hod. resp. od 13:30 hod. do 21:00 hod. ,v  
sobotu od 16:00 hod. do 18:00 hod. a v nedeľu od 8:30 hod. do 20:00 hod.. Vyťažiteľnosť je 
naozaj obrovská a aj externé organizácie majú stále záujem  chodievať sem hrávať futbal, 
nakoľko je to jedna z najväčších hál, ktoré v okolí fungujú. Športové kluby, samozrejme FK 
Košeca, ako aj kluby v okolí ju často využívajú. Čo sa týka ďalšieho využitia, celkom zaujímavé 
sú okresné kolá vo florbale, vo vybíjanej, vo futbale, olympijský festival detí a mládeže 
Slovenska, to sú všetko veci, ktoré sa tu dejú a diali a myslíme si, že sa aj budú diať, ak 
budeme mať telocvičňu v dobrom stave a kondícii a je možné, že k tomu priradíme aj niečo 
ďalšie, ak bude záujem aj zo strany škôl z okolia a riaditeľstva našej školy. Čo sa týka 
ostatných vecí, vypísali sme ich presne podľa formuláru a prílohy.    
 
Diskusia k predkladanému bodu rokovania: 
 
p. Ostrovský – počul som, že sa bude viacmenej podporovať len zateplenie telocvične, tá 
statická časť je dosť vynechaná. Chcem sa spýtať, že či nebol spracovaný statický projekt. 
Dalo by sa podľa toho posudku zvážiť, že je to dobré? 
 
Starosta – bol spracovaný statický projekt, ktorý vypracoval statik – p. Hurák. Projekt 
obsahoval aj tepelnoizolačné výmeny a my sme ho ponechali v pôvodnom znení. Ten projekt 
je naozaj pôvodný, akurát v textovej časti žiadosti sme dali dôraz hlavne na  tepelnoizolačnú 
vlastnosť, ale všetky prvky, ktoré statik odporučil sú v tom projekte - rozpočte zachované. 
My budeme robiť hlavne statiku, ale keďže to chceme napasovať na výzvu, ktorá tú statiku si 
neberie až tak veľmi do merku, tak sme to takýmto spôsobom aj s p. Hurákom takto upravili. 
Žiaľ, zmenou legislatívy prišlo k zmene pojmu havarijného stavu. Okresný úrad, odbor 
školstva už nepovažuje za havarijný stav ten stav, ktorý je teraz v Košeci. Okresný úrad po 
zmene legislatívy zváži, že či ten stav, ktorý je teraz súčasný, je havarijný, nakoľko podľa nich 
zriaďovateľ resp. správca budovy zanedbal nejaké povinnosti v minulosti. V minulosti sa 
poskytli finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na niektoré telocvične v okolí, ktoré boli 
v takom istom stave ako naša telocvičňa a Košeca nedostala dotáciu ani raz. A teraz už tieto 
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finančné prostriedky nemôže dostať na toto. Preto je pre nás toto taká výnimočná šanca si 
možno poriešiť túto situáciu.  Mám v pláne zavolať aj odborníka na veci týkajúce sa kvality 
dreva, aby sme urobili sondáže a zistili, v akom stave sa nachádza to drevo, ktoré je 
najdôležitejšie v tých ukotveniach a keď budeme mať toto posúdené, budeme vedieť, že či sa 
zamerať ešte v rámci tohto ako hovorí p. Ostrovský na nejaké ďalšie veci, na ktoré projekt 
nemyslí a možno by ich bolo dobré urobiť aj v rámci statiky.  
 
p. Ostrovský – keď je to drevené, tak je potrebné, aby bola dobre navrhnutá izolácia.  
 
Starosta predložil návrh uznesenia. 
 
Uznesenie č. 95/2017 
Obecné zastupiteľstvo  
A: Prerokovalo  
Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy 
a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie 
alebo výstavby telocvične na rok 2017 pre projekt „Zdravším a bezpečnejším prostredím 
k zdravému pohybu – rekonštrukcia telocvične v Košeci“ a zabezpečenie povinnej výšky 
spolufinancovania zo strany obce.   
 
B: Schvaľuje 

1) predloženie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy 
a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, 
rekonštrukcie alebo výstavby telocvične na rok 2017 pre projekt „Zdravším 
a bezpečnejším prostredím k zdravému pohybu – rekonštrukcia telocvične v Košeci“ 

2) Spoluúčasť vo výške 27 218,48 EUR  pre projekt „Zdravším a bezpečnejším prostredím 
k zdravému pohybu – rekonštrukcia telocvične v Košeci“ v rámci výzvy na predloženie 
žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov 
v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby 
novej telocvične na rok 2017. 

Za:  7 
Proti:  0 
Zdržal sa: 0 
 
V rámci tohto bodu bol schválený aj termín najbližšieho OZ. 
 
Uznesenie č. 96/2017 
Obecné zastupiteľstvo  
 
Schvaľuje  
Termín najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva na deň 26.10.2017 o 17:30 hod. 
v zasadačke Obecného úradu v Košeci na 1. poschodí. 
Za:  7 
Proti:  0 
Zdržal sa: 0 
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5/ Ukončenie zasadnutia 
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Mgr. Radomír Brtáň, ktorý 
poďakoval prítomným za účasť. (17:30 hod.) 
 
 
 
Starosta obce: Mgr. Radomír Brtáň    Zapisovateľ: Mgr. Zuzana Dianová 
 
 
 
Prednosta obce: Mgr. Zuzana Dianová 
  
 
Overovatelia: 
 
 
 
 
 

       __________________________          ________________________ 
Ing. Jozef Ďurech             Mária Kalamenová  
 
 

 
V Košeci,  09.10.2017 


