
 Z Á P I S N I C A 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 

dňa 4. novembra 2010 v zasadačke Obecného úradu v Košeci 

 

Prítomní 

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

Ing. Janka Kantoríková, poslankyňa   Ing. Ivan Janke, poslanec 

p. Ladislav Brtáň, poslanec   Anna Mikulová, poslankyňa  

Miroslava Štepanovičová, poslankyňa Ing. Zuzana Jurčáková , poslankyňa  

Ing. Jaroslav Gábel, hlavný kontrolór   

Neprítomní 

Ing. Jaroslav Pápy, poslanec 

Hostia 

Mária Pajgerová, Ivan Suchár 

 

R O K O V A N I E 

1/ Otvorenie 

Otvorenie dnešného slávnostného riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vykonal 

starosta obce p. Radomír Brtáň a privítal hostí. Konštatoval, že z celkového počtu 9 

poslancov je prítomných  5 poslancov a preto uznal dnešné zasadnutie OZ za 

uznášaniaschopné. Zasadnutia sa nezúčastnil Ing. Jaroslav Pápy. 

 

2/ Schválenie programu rokovania 
Starosta sa spýtal poslancov, či sú z ich stany pripomienky k programu, ktorý bol uvedený na 
pozvánke.  
16.15 sa dostavil Ing. Janke čím sa počet prítomných poslancov zvýšil na 6. 
Ing. Kantoríková požiadala o vsunutie dvoch  návrhov, ktoré posielala až dnes do bodu 8. 
Starosta doplní bod rôzne o schválenie VZN o voľbách a otvorenie novej triedy v MŠ. 
Poslanci po zmene program jednohlasne schválili. 
Za: 6 
 

3/ Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
Starosta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie, ktorá prednesie návrh na uznesenie 
z dnešného zasadnutia: 
Ing. Zuzana Jurčáková  – predseda 
Anna Mikulová – člen 
Magdaléna Belková – člen 
Za: 6 



Za overovateľov zápisnice boli určení :  
1/  Ing. Ivan Janke 
2/  Ing. Janka Kantoríková  
  
Písaním zápisnice bola poverená :  
Andrea Behanová 
 
Uznesenie č. 61/2010 
OZ  k o n š t a t u j e, že : 
Zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu uvedeného na pozvánkach na zasadnutie 
s doplnením bodu 8 v zmysle požiadavky. 
 
Uznesenie č. 62/2010 
OZ  v o l í: 
Návrhovú komisiu v zložení: 
Ing. Zuzanu Jurčáková  – predseda 
Anna Mikulová – člen 
Magdaléna Belková – člen 
 
4/ Kontrola plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení zodpovednými 
pracovníkmi 
 

Uznesenie č. 54/2010 
OZ  s c h v a ľ u j e 
Investíciu vo výške max 2.000,- € na okná, dvere a materiál potrebný na ich výmenu 
a osadenie v budove Osvetovej besedy v Nozdroviciach. 
Uznesenie je otvorené a plní sa priebežne. 
 

Uznesenie č. 59/2010 
OZ  s c h v a ľ u j e 
Finančný príspevok vo výške 600,- € pre dychovú hudbu Košečanka. 
Príspevok bol vyplatený. 
 

Uznesenie č. 60/2010 
OZ  s c h v a ľ u j e 
Príspevok vo výške 300,- € z rozpočtu obce na práce súvisiace s rekonštrukciou vstupnej 
brány do starého cintorína pre Rímsko-katolícku cirkev v Košeci. 
Zmluva o dotácii podpísaná, financie budú zaslané na účet rímsko-katolíckej cirkvi. 
 

Z predchádzajúcich uznesení – zástavbová štúdia bola zaslaná na SSE na odsúhlasenie. 
Geometrický plán pri p. Silvestrovi Jankeovi zatiaľ urobený nebol. Starosta je dohodnutý sp. 
Jankeom že sa stretnú priamo na mieste aj s geodetom. Poslanci vzali na vedomie. 
 

5/ Názory občanov 
Starosta dal slovo hosťom. Tí pripomienky nemali. 
 
6/ Správa hlavného kontrolóra v súlade s §18f zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 
v znení neskorších predpisov 
Správu poslancom predniesol hlavný kontrolór obce Ing. Jaroslav Gábel. Oboznámil 



poslancov o aktuálnej výške nedoplatkov, o kontrole pokladničnej knihy obce a o kontrole 
plnení opatrení NKÚ. Poslanci správu vzali na vedomie. 
O 16.30  sa na OZ dostavil p. Ladislav Brtáň čím sa počet prítomných poslancov zvýšil na 7.  
 
Uznesenie č. 63/2010 
OZ  b e r i e  n a  v e d o m i e 
Správu hlavného kontrolóra v súlade s §18f zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení 
neskorších predpisov. 
 
7/ Hlavné body rokovania určené Plánom práce OZ a predchádzajúcimi uzneseniami OZ, 

a) Informácie starostu obce o dianí v obci a práci OcÚ 
Starosta informoval poslancov o novom investorovi, ktorý získal v dražbe halu po firme PTX-
SAWS. Ide o českú firmu, ktorá rozširuje svoju činnosť aj v našej republike a vybrali si našu 
obec. Pribudnú nové pracovné príležitosti, zaplatili pomernú časť dane za rok 2010 vo výške 
cca 500,- €. Zaujímali sa o možnosť napojenia sa na rozšírenú sieť plynovodu. Firma sa volá 
Kampala a jednou z ich činností je výroba polotovarov pre cigarety. 
Obec začína intenzívnejšie využívať nový software Urbis, ktorý sa napĺňa údajmi. P. 
Makasová doplnila množstvo údajov zo svojej evidencie. P. Eckertová začne pracovať 
v účtovníctve. Ak niekto z poslancov bude mať záujem, starosta má pasívny prístup do 
programu. 
Poďakoval všetkým, ktorí sa zúčastnili brigády na miestnom cintoríne pred sviatkom všetkých 
svätých a pamiatky zosnulých, kde vyhrabali lístie a upravili okolie. 
Ďalej informoval o zakúpení 10 ks rozhlasov, ktoré nahradia tie čo sú v havarijnom stave. 
Výmenu zabezpečí p. Černuška. 
Tento rok sa na návrh komisie pre životné prostredie po prvý krát realizoval zber 
veľkoobjemného odpadu formou zvozu spred domácností. Je to veľká úspora pre obec, 
pretože sa nezbieralo nič čo do takéhoto odpadu nepatrí. 
Začali sa práce na modernizácii železničnej trate aj v našej obci. Naplno nás to zasiahne až 
v budúcom roku. Už v decembri tohto roka spustia obchádzku tunežického mosta. Ľudia 
budú musieť rátať s obmedzeniami. Obchádzka bude trvať približne rok. Budú realizovať aj 
presun mosta. 
PVS a. s. podala žiadosť o vybudovanie kanalizácie a vodovodu. Ide o veľký projekt, 
stanovisko by malo byť do konca tohto roka. Pri hladkom priebehu by začiatok prác mal byť 
na jar budúceho roka. 
Bytovka č. 316 sa odpojila od obecnej studne a napojila sa na obecný vodovod. Studňa je 
vďaka tomu odpojená od elektrickej energie, zrušili sme odberné miesto čím obec ušetrí. 
Mgr. Švehlová pripomenula, že dnes konečne zvýrazňujú prechod pre chodcov pri budove 
bývalej základnej školy. 
 
Uznesenie č. 65/2010 
OZ  b e r i e  n a v e d o m i e 
Informácie starostu obce o dianí v obci a práci OcÚ. 
 

b) Informácia o plnení uznesení OZ od začiatku roku 2010 
Informáciu poslancom podala zástupkyňa starostu Mgr. Miroslava Švehlová. Pripomenula 
poslancom splnené, priebežne plnené i nesplnené uznesenia. Informácia je v písomnej forme 
priložená k zápisnici. Poslanci vzali na vedomie. 



Uznesenie č. 66/2010 
OZ  b e r i e  n a v e d o m i e 
Informáciu o plnení uznesení OZ od začiatku roku 2010. 
  
Starosta – na bývalom OZ dostal úlohu zistiť náklady na odstránenie aspoň 1/3 komína 
v tehelni. Má ponuku na odstránenie celého komína za cca 10.000,- € bez odvozu odpadu. 
Práce by trvali tri dni. 
 

c) Správa o činnosti komisie pre životné prostredie 
O činnosti svojej komisie informovala poslancov predseda komisie p. Ladislav Brtáň.  Na 
záver poďakoval starostovi, združenie Priatelia zeme, poslancom, občanom a členom 
komisie. Starosta poďakoval p Brtáňovi za jeho prácu.  
 
Uznesenie č. 67/2010 
OZ  b e r i e  n a v e d o m i e 
Správu o činnosti komisie pre životné prostredie. 
 

d) Správa o kontrole plnenia opatrení NKÚ 
Správy o kontrole opatrení NKÚ predniesli poslancom predsedkyňa finančnej komisie Ing. 
Janka Kantoríková a hlavný kontrolór obce Ing. Jaroslav Gábel. Obaja konštatovali 
dodržiavanie prijatých opatrení. 
 
Uznesenie č. 68/2010 
OZ  b e r i e  n a v e d o m i e 
Správy o kontrole plnenia opatrení NKÚ.  
 
18.15 sa na OZ dostavila Miroslava Štepanovičová, čím sa počet poslancov zvýšil na 8. 
 

e) Prehodnotenie rozpočtu obce na rok 2010 – aj s RO (ZŠ, MŠ, ZUŠ, ŠJ, ŠK, ŠD) 
Rozpočet obce na rok 2010 prehodnotila spolu s finančnou komisiou a poslancom 
prehodnotenie predstavila predsekyňa uvedenej komisie Ing. Janka Kantoríková. 
Úvodom predstavila  návrh na uznesenie na úpravu výšky rozpočtu na originálne 
kompetencie o 10.000,- €. Finančná komisia hlasovala nejednoznačne rovnako za tento 
návrh i za návrh p. Doskočilovej v sume 7.000,- €. Požiadavka na úpravu zo školy vznesená 
nebola. Požiadala o vyjadrenie poslancov. 
Mgr. Švehlová – uvedené sa školy netýka. Škola, škôlka, ZUŠka je každá financovaná 
osobitne. Škola svoje peniaze škôlke ani nikomu inému poslať nemôže. Navrhovanú sumu 
10.000,- € si školský klub ušetril a ona je za to, aby sa im minimálne tých 3.000,- € nechalo, 
pretože si tie peniaze zaslúžia. Pravidelne sa zúčastňujú obecných akcií, obetujú svoj voľný 
čas a vždy sú ochotní pomôcť. 
Ing. Kantoríková sa vyjadrila, že nechce nikomu nič brať. Zároveň si myslí, že financie sa 
presunúť môžu, pretože jednotlivé stupne sú premiešané. Nemyslí si však že ich rozpočty sú 
samostatné. V budove ZŠ je aj ZUŠ, v budove MŠ sú aj triedy ZŠ. Rozpočet školy bol navýšený 
aj v dohadovacích konaniach. 
Ing. Janke sa spýtal Mgr. Švehlovej ako škola refunduje náklady na energie a vykurovanie 
tried ZŠ v budove MŠ. Mgr. Švehlová nevie, treba sa spýtať ekonómky.  
Starosta – požiadal o slovo. Čiastočná pravda je na oboch stranách.  



MŠ požiadala o otvorenie novej triedy. Trieda by bola len dočasná, nakoľko nové deti podľa 
zákona nie je možné zaradiť do tried, ktoré vznikli k 1.9.  
Ing. Kantoríková 
 
Ing. Jurčáková – možno nemá kompetencie no na dnešné OZ prišla preto, aby neodišla bez 
slova. V živote človeka sa stanú situácie, kedy si musí určiť priority. Zvažovala aj vzdanie sa 
poslaneckého mandátu no keďže sa blížil koniec volebného obdobia, dohodli sa so 
starostom, že poslankyňou zostane. Prikláňa sa k sume 7.000,- €.  
Druhé uznesenie ju veľmi dojalo, pretože si nemyslí, že bola taký lajdák. Na dnešné OZ prišla 
zároveň preto, aby ak má vôbec nárok na nejakú poslaneckú odmenu, tak aby sa jej vzdala. 
Je si vedomá, že posledného pol roka nič nerobila, ale mala na to súkromné dôvody.  
Ing. Kantoríková nemá problém ani s druhým návrhom. Ak tie peniaze dáme tam, nedáme 
ich inam, napr. organizáciám. 
 
Uznesenie č. 72/2010 
OZ   s c h v a ľ u j e 
Na základe prerokovaného návrhu v súlade so zákonom č. 523/2004 Zb. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe potreby 
úpravy rozpočtu obce Košeca a rozpočtov MŠ, ZUŠ, ŠJ, ŠK – originálne kompetencie upravuje 
výšku rozpočtu na originálne kompetencie pre hore uvedené organizácie zo sumy 224.739,- 
€ na sumu 214.739,- € 
Za: Ing. Kantoríková, p. Mikulová 
Proti: Mgr. Švehlová, p. Belková, Ing. Jurčáková, p. Brtáň 
Zdržal sa: Ing. Ivan Janke, p. Štepanovičová 
 
Uznesenie č. 73/2010 
OZ   s c h v a ľ u j e 
Na základe prerokovaného návrhu v súlade so zákonom č. 523/2004 Zb. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe potreby 
úpravy rozpočtu obce Košeca a rozpočtov MŠ, ZUŠ, ŠJ, ŠK – originálne kompetencie upravuje 
výšku rozpočtu na originálne kompetencie pre hore uvedené organizácie zo sumy 224.739,- 
€ na sumu 217.739,- € 
Za: Mgr. Švehlová, Ing. Jurčáková, p. Belková, p. Brtáň, p. Štepanovičová 
Proti: Ing. Kantoríková, p. Mikulová 
Zdržal sa: Ing. Ivan Janke 
 
Ing. Kantoríková – na základe tohto uznesenia môžu pokračovať v úprave rozpočtu. Vytlačila 
poslancom aktuálne upravený rozpočet.  
 
Informovala poslancov o aktuálnych žiadostiach, jedna je od zväzu sluchovo postihnutých. 
Navrhla odložiť ju na budúci rok, nakoľko si nie je vedomá či sú v tejto organizácii aj nejakí 
naši občania. Rovnako prišla žiadosť od zväzu zdravotne postihnutých z Ilavy, táto sa bude 
rovnako prejednávať až v budúcom roku. 
Ďalej sa venovala návrhu uznesenia na zrušenie odmeny pre Ing. Zuzanu Jurčákovú. 
Vysvetlila dôvod prečo toto uznesenie pripravila. Vychádzala z nového poriadku 
odmeňovania, ktorý bol schválený v auguste. Nemyslela to zle a keby mala informáciu že sa 
Ing. Jurčáková dnešného zasadnutia zúčastní, tak by toto uznesenia ani nepripravovala. 



Na základe diskusie Ing. Kantoríková návrh uznesenia stiahla. Ing. Jurčáková nehodnotí, či bol 
v návrhu uznesenia nejaký zámer len ju to zaskočilo.  
Ing. Kantoríková poďakovala poslancom za spoluprácu počas celého volebného obdobia. 
Miroslava Štepanovičová sa tiež odmeny vzdáva. 
 
Uznesenie č. 74/2010 
OZ  s c h v a ľ u j e 
Zmenu rozpočtu obce na rok 2010 v zmysle preloženého návrhu kde celková príjmy budú na 
úrovni 1.293.010,- €, plánované výdavky vo výške 1.278.867,39 €, tzn. s rátaným prebytkom 
vo výške 14.142,61 €. 
Za: 8 
Zdržal sa: 0 
Proti: 0 
 

f) Správa o hospodárení obce za 3. štvrťrok 2010 
S hospodárením obce za 3. štvrťrok oboznámila poslancov predsedkyňa finančnej komisie 
Ing. Janka Kantoríková. Dala poslancom kolovať čerpanie rozpočtu. Informovala 
o percentuálnych naplneniach príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu. 
p. Pajgerová požiadala o poskytnutie informácií o hospodárení obce za celý rok. Tieto 
informácie potrebuje do kroniky obce, uvádza ich vždy na záver volebného obdobia. 
Ďalej informovala poslancov o plánovanom vývoji príjmov a výdavkov do konca roka. Do 
konca roka sa nebude realizovať schválená platba za okná a dvere na Osvetovú besedu 
v Nozdroviciach. V tejto súvislosti informovala poslancov o žiadosti občanov z ulice 
Bálentova, ktorí požadujú vyasfaltovanie tejto komunikácie. So starostom sa dohodli, že by 
sa financie určené na výmenu okien vo výške 2.000,- € použili na vysprávky tejto ulice. 
Poslanci prediskutovali a dohodli sa na vysprávke Bálentovej ulice v zmysle rozpočtu, kde je 
v príslušnej kapitole dostatočná finančná rezerva. 
Príspevky organizáciám sú momentálne čerpané na 75%. V prípade, že sa celkové 
hospodárenie obce vyvinie dobre, rozhodne sa koncom novembra o tom, či doplatiť celé 
sumy alebo nechať čerpania skrátené. Požiadala poslancov o to, aby to nechali na nej a p. 
starostovi, aby to koncom mesiaca posúdili. Na účte by nám ku koncu roka malo zostať 
približne 50-60.000,- €. To je dotácia na zeleň a fond údržby a opráv 12bj. V priebehu roka sa 
financovali veci, ktoré spadajú do možnosti použitia dotácie na zeleň. Požiadala o vyjadrenie 
sa k doplateniu 25% z dotácií organizáciám. Poslanci odporučili starostovi, ekonómke a Ing 
Kantoríkovej zvážiť poskytnutie doplatku organizáciám na základe finančného výsledku ku 
koncu mesiaca november. Poslancov ďalej informovala o posledných došlých faktúrach.  
 
Uznesenie č. 69/2010 
OZ  b e r i e  n a  v e d o m i e 
Správu o hospodárení obce za 3. štvrťrok 2010. 
 

g) Správa o činnosti komisie pre kultúru a občianske záležitosti 
O činnosti komisie pre kultúru a občianske záležitosti informovala poslancov jej predsedkyňa 
p. Magdaléna Belková. Starosta poďakoval za činnosť tejto komisie počas volebného obdobia 
a odporučil poslancom vziať správu na vedomie. 
 
 



Uznesenie č. 70/2010 
OZ  b e r i e  n a  v e d o m i e 
Správu o činnosti komisie pre kultúru a občianske záležitosti. 
 

h) Vyhodnotenie dní zvýšenej pracovnej aktivity 
Dni zvýšenej pracovnej aktivity vyhodnotila zástupkyňa starostu Mgr. Miroslava Švehlová. 
Poďakovala všetkým, ktorý sa na tejto aktivite zúčastnili. 
 

Uznesenie č. 71/2010 
OZ  b e r i e  n a  v e d o m i e 
Vyhodnotenie dní zvýšenej pracovnej aktivity. 
 

i) Správa o činnosti hlavného kontrolóra 
Správu o svojej činnosti predniesol hlavný kontrolór obce Ing. Jaroslav Gábel. Poslanci správu 
vzali na vedomie. 
 

Uznesenie č. 64/2010 
OZ  b e r i e  n a  v e d o m i e 
Správu o činnosti hlavného kontrolóra. 
 

8/ Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov 
Starosta – ospravedlnil sa poslancom za neskoré zaslanie, ale je potrebné schváliť VZN ku 
komunálnym voľbám. 
 

Uznesenie č. 75/2010 
OZ   s c h v a ľ u j e 
VZN k voľbám do samosprávy obce. 
Za: 8 
Zdržal sa: 0 
Proti: 0 
 

p. Mikulová – ako predsedkyňa inventarizačnej komisie oboznámila poslancov s výsledkom 
inventarizácie. Na základe predložených podkladov hlavná inventarizačná komisia 
nedokázala určiť stav majetku obce. Pri kontrole súpisov boli zistené drobné rozdiely a nie je 
možné zistiť kde sa stala chyba. Odporučila vypracovať smernicu na spracovanie inventúry 
a vykonať mimoriadnu inventúru. 
Starosta – niekoľko krát sa pripomínalo aby sa inventúry dali do poriadku.  
Ing. Kantoríková – podklady pre vykonanie inventúry sú nekvalitné.  
Starosta sa spýtal, prečo sa tieto pripomienky nekonzultovali v priebehu roka.  
Ing. Janke navrhol pripraviť pracovné stretnutie z účasti predsedov komisií, ekonómky obce 
a hlavného kontrolóra, na ktorom sa pozrú na jednotlivé podklady k inventúre či sú 
spracovateľné alebo nie. 
 
Uznesenie č. 76/2010 
OZ  o d p o r ú č a 
Zvolať pracovné stretnutie za účelom vyriešenia inventúry na utorok 9. novembra 2010 o 17. 
hodine. 
 



Uznesenie č. 77/2010 
OZ  s c h v a ľ u j e 
a) Investíciu do výšky max 10.000,- € na zbúranie komína v areáli bývalej tehelne z dôvodu 

jeho havarijného stavu, ktorý môže ohroziť životy občanov 
b) odporúča starostovi podpísať zmluvu o dielo s firmou oprávnenou na tento úkon. 
Za: 8 
Zdržal sa: 0 
Proti: 0 
Starosta sa bude snažiť dohodnúť splátkový kalendár. 
 

9/ Rôzne – dôležité údaje a informácie starostu a účastníkov rokovania 
Starosta dal poslancom na zváženie nákup rozmetača na soľ a štrk pre posyp ulíc v zimnom 
období. Poslanci prediskutovali a požiadali o vyhľadanie ďalších možností, nakoľko posýpanie 
týmto strojom by bolo neekonomické pre malý zásobník. 
 

Ing. Janke – končí analógové vysielanie. Dnes končí vysielač Trenčín, zajtra Javorina. Veľa ľudí 
bude kupovať nové a vyhadzovať staré televízory. Dal na zváženie uskutočniť mimoriadny 
zber starých televízorov. 
Pripomienkoval vytekanie vody z vodojemu v Nozdroviciach. Spýtal sa, či sa stým niečo 
urobilo. Ide zima, vytekajúca voda bude zamŕzať a obyvatelia v okolí sa budú sťažovať. 
 

Spýtal sa na vývoj s daňovníkom Štrkopiesky Hrubá Borša. 
Starosta – postúpili sme odvolanie daňovníka. Na základe pripomienok daňového úradu sme 
napravili drobné nedostatky a zaslali sme im aj nájomnú zmluvu, ktorú si od nás vyžiadali 
a ktorú sme získali z katastrálneho úradu. 
 
p. Brtáň – komisia má žiadosť od p. Baláža na odstránenie vŕby ktorá rastie za jeho domom 
a poškodzuje mu strechu. Povolenie na výrub je možné len so súhlasom Povodia Váhu, 
nakoľko vŕba rastie na ich pozemku. 
Zároveň upozornil na výskyt rastliny bolševník obrovský, ktorá je invazívnou rastlinou a podľa 
zákona je potrebné túto rastlinu odstraňovať aby sa nerozšírila po celom území obce. 
 

10/ Interpelácia poslancov – diskusia 
 

11/ Ukončenie zasadnutia 
V zmysle vlasteneckého zákona si vypočuli štátnu hymnu slovenskej republiky. Starosta na 
záver posledného oficiálneho zasadnutia poďakoval poslancom za ich doterajšiu prácu 
a odovzdal im malú pozornosť na pamiatku na volebné obdobie. 
 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Radomír Brtáň, ktorý poďakoval 
prítomným za účasť. (20.00 hod.) 
 

Starosta obce: Radomír Brtáň    Zapisovateľka: Andrea Behanová 
 

Overovatelia: 
 
         ___________________________                   _________________________ 

      Ing. Janka Kantoríková                     Ing. Ivan Janke 
V Košeci, 9. 11. 2010                                      


