ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo
dňa 8. novembra 2011 v zasadačke Obecného úradu v Košeci
Prítomní
p. Radomír Brtáň, starosta

Mgr. Miroslava Švehlová, poslankyňa

Ing. Janka Kantoríková, poslankyňa

Mgr. Jaroslava Pajgerová, poslankyňa

Mária Kalamenová, poslankyňa

Mgr. Júlia Palčeková, poslankyňa

Katarína Turzová, poslankyňa

Bc. Pavol Ondrejka, poslanec

Jozef Surový, poslanec

Mgr. Helena Popovičová, poslankyňa

Ing. Katarína Mináriková, HK

Hostia
Jarmila Gregorová, Luboš Gregor, Anna Rafajová, p. Marcin, p. Obyšovský a p. Kuciak

ROKOVANIE
1/ Otvorenie
Otvorenie dnešného riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vykonal starosta obce p.
Radomír Brtáň a privítal hostí. Konštatoval, že z celkového počtu 9 poslancov je prítomných
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. Bol doplnený bod číslo 4 – Názory občanov a posunutie nasledovných bodov za
tento bod.
Uznesenie č. 170
OZ k o n š t a t u j e, že :
Zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu uvedeného na pozvánkach s doplnením bodu
4 - Názory občanov.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3/ Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Starosta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie, ktorá prednesie návrh na uznesenie
z dnešného zasadnutia:
Ing. Janka Kantoríková - predseda
Bc. Pavol Ondrejka– člen
Mgr. Helena Popovičová – člen
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Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 171
OZ v o l í:
Návrhovú komisiu v zložení:
Ing. Janka Kantoríková – predseda
Bc. Pavol Ondrejka – člen
Mgr. Helena Popovičová – člen
Za overovateľov zápisnice boli určení :
1/ Katarína Turzová
2/ Jozef Surový
Písaním zápisnice poveril starosta seba.
4/ Názory občanov
Jarmila Gregorová – oboznámenie poslancov OZ so skutočnosťami týkajúcimi sa problémov
s pozemkom oproti Obecnému úradu v Košeci a stavbou potravín, ktorú označila za čiernu
stavbu.
Vykreslila aj jej postoj k veci samotnej. Spomenula vývoj ohľadom stavby, pozemku, studne,
a súkromného života, ako mali v minulosti problémy s deťmi v škole a podobne.
Starosta navrhol, aby bol na nasledujúce OZ pozvaný aj vlastník stavby p. Vyvozilová.
Starosta navrhol, aby sa komisia výstavby začala zaoberať týmto problémom a dala svoje
stanovisko po oboznámení sa so súčasnou situáciou.
Uznesenie č. 172
OZ berie na vedomie informáciu pani Jarmily Gregorovej.
5/ Hlavné body rokovania
1. Prerokovanie návrhov uznesení v súvislosti so zápismi o odovzdaní a prebratí
stavebných objektov nového nadjazdu ponad železničnú trať v Košeci
Starosta privítal zástupcov stavebného dozoru stavby a zástupcov realizátorov. Za spoločnosť
SD Beluša bol prítomný pán Marcin, p. Obyšovský a za realizátorov p. Kuciak.
Pán Marcin v krátkosti informoval o jednotlivých stavebných objektoch. Potom sa rozprúdila
diskusia na túto tému poslancami OZ.
Po posúdení návhov a faktov bolo odporučené, pripraviť návrh Zmluvy o majetkovom
vysporiadaní, správe a údržbe stavebných objektov stavby.
Pani Júlia Palčeková sa ospravedlnila a musela odísť zo zasadnutia OZ. Tým sa znížil počet
poslancov na 8.
Uznesenie č. 173
OZ v Košeci žiada
ŽSR o vypracovanie a predloženie návrhu Zmluvy o majetkovom vysporiadaní, správe a
údržbe stavebných objektov stavby: Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom
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– Púchov žkm 100,500-159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/h – IV. A V. etapa – úsek
Trenčianska Teplá – Ilava – Beluša. Sú to tieto SO: 38.33.03, 38.33.05, 38.33.07, 38.35.32,
38.37.04, 38.38.01.
Po predložení a posúdení návrhu Zmluvy o majetkovom vysporiadaní, správe a údržbe
stavebných objektov OZ v Košeci rozhodne uznesením o schválení/neschválení Zápisov o
odovzdaní a prevzatí hore uvedených 6 stavebných objektov.
Schváleniu/neschváleniu Zápisov o odovzdaní a prevzatí stavebných objektov bude
predchádzať schválenie znenia Zmluvy o majetkovom vysporiadaní, správe a údržbe SO a jej
podpis.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
5/ Interpelácia poslancov – diskusia
Pani Turzová sa spýtala starostu na aktuálny stav telocvične a kedy sa bude otvárať. Starosta
informoval poslancov, že bude pripravený prevádzkový poriadok telocvične, ktorý sa dostane
na prerokovanie dňa 24. 11. 2011 a bude predložený poslancom návrh na jeho schválenie.
Ak bude prevádzkový poriadok schválený, nebude už nič brániť znovuotvoreniu telocvične do
obmedzenej prevádzky. Naďalej platí, že pri kalamitnom snehu /viac ako 80 kg/m2/ bude
telocvičňa musieť byť uzatvorená. Pri normálnych klimatických podmienkach je schopná
prevádzky.
6/ Ukončenie zasadnutia
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Radomír Brtáň, ktorý poďakoval
prítomným za účasť. (20.00)
Starosta obce: Radomír Brtáň

Zapisovateľ: Radomír Brtáň

Overovatelia:

__________________________
Jozef Surový

_________________________
Katarína Turzová

V Košeci, 8. 11. 2011
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