
Z Á P I S N I C A 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 

dňa 20. novembra 2008 v zasadačke na OcÚ 

 

Prítomní 

p. Radomír Brtáň, starosta   Ing. Zuzana Jurčáková, poslankyňa  

p. Magdaléna Belková, poslankyňa  Ing. Jaroslav Pápy, poslanec  

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

Ing. Jaroslav Gábel, hlavný kontrolór  Mgr. Miroslava Švehlová, poslankyňa 

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

  

 

Ospravedlnení 

p. Miroslava Štepanovičová, poslankyňa 
 
 
 
 

R O K O V A N I E 

1/ Otvorenie 

Otvorenie dnešného riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vykonal starosta obce                

p. Radomír Brtáň. Konštatoval, že z celkového počtu 9 poslancov je prítomných 8 a preto uznal 

dnešné zasadnutie OZ za uznášaniaschopné. 

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

pozvánke. K programu dnešného zasadnutia OZ poslanci nemali žiadne pripomienky.  

Za overovateľov zápisnice určil: Ladislava Brtáňa a Annu Mikulovú. 

Písaním zápisnice poveril sl. Andreu Behanovú. 

 

Do návrhovej komisie starosta navrhol schváliť: 

Ing. Jaroslav Pápy – predseda 

Ing. Zuzana Jurčáková – člen 

Ing. Janka Kantoríková – člen 

Poslanci návrhovú komisiu jednohlasne schválili. 

 
 
 
 



2/ Kontrola uznesení 
Uznesenie č. 201 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj časti pozemku parc. č. 877/1 p. Ladislavovi Bugalovi za 
sumu 1.000,- Sk/m2.  
Uznesenie je v štádiu plnenia.  
 
Uznesenie č. 202 
OZ schvaľuje presun finančných prostriedkov vo výške 10.000,- Sk pre Športový klub Košeca – 
Nozdrovice. 
Zmluva o dotácii je podpísaná a financie boli presunuté. 
 
Uznesenie č. 203 
OZ schválilo príspevok vo výške 5.250,- Sk na nákup 15 ks školských atlasov sveta. Na atlasoch 
bude vyznačené, že ich škole poskytol obecný úrad. 
Atlasy boli objednané a tento týždeň aj dodané. 
 
Uznesenie č. 204 
OZ schvaľuje poplatky za využívanie traktora, vlečky a štiepkovača nasledovne: 

Traktor      300,- (9,96 €)/ 1 hod. 
Vlečka       150,- (4,98 €)/ 1 hod. 
Štiepkovač      100,- (3,32 €)/ 1 hod. 

 Poplatok za 1 km pri jazde mimo obce 20,- (0,66 €)/km 
Cenník bol zverejnený na internete a na úradnej tabuli. 
 
Všetky ostatné uznesenia boli splnené, prípadne sa priebežne plnia. 
 
3/ Interpelácia 
Do interpelácie sa neprihlásil nikto. 
 
4/ Prehodnotenie rozpočtu obce na rok 2008 
Prehodnotenie rozpočtu predniesla poslancom predsedkyňa finančnej komisie Ing. Janka 
Kantoríková. Poslancom pripravila aj čerpanie rozpočtu, ktoré je prílohou správy i zápisnice. 
Zdôraznila dôležité body v rozpočte za 1-3.Q/2008. 
Ladislav Brtáň – spýtal sa, či je od nákladov súvisiacich s odpadmi odrátaná suma, ktorú obec získa 
z Recyklačného fondu. Keďže obec bude žiadať príspevok z Recyklačného fondu až ku koncu roka, 
zatiaľ to zohľadnené nebolo. Spýtal sa na odovzdávanie papiera.  
Starosta – časť vyseparovaného papiera bola odovzdaná prostredníctvom ZŠ zvyšok je uskladnený 
a bude odovzdaný obcou, aby si mohla uplatniť príspevok z Recyklačného fondu. 
Poslanci správu vzali na vedomie. 
 
5/ Vyhodnotenie dní zvýšenej pracovnej aktivity 
O dňoch zvýšenej pracovnej aktivity informovala poslancov zástupkyňa starostu Mgr. Miroslava 
Švehlová. Na začiatku poďakovala všetkým, ktorý sa na tejto aktivite podieľali. Na záver požiadala 
predsedkyňu komisie na ochranu verejného poriadku a majetku o pomoc pri hliadkovaní v okolí 
školy kde neustále dochádza k poškodzovanie majetku a k vandalizmu. 
Poslanci navrhli prehodnotenie poistného po rekonštrukcii budovy školy a zakúpení nového 
vybavenia.  
 
 



6/ Správa o činnosti kultúrnej komisie 
O činnosti kultúrnej komisie informovala poslancov predsedkyňa komisie p. Magdaléna Belková. 
Poslanci správu vzali na vedomie a v písomnej forme je prílohou zápisnice. 
 
7/ Správa o činnosti hlavného kontrolóra 
O svojej činnosti informoval poslancov hlavný kontrolór Ing. Jaroslav Gábel. V písomnej forme je 
prílohou zápisnice. Poslanci správu vzali na vedomie. 
 
8/ Rôzne 
Starosta privítal p. Máriu Kalamenovú a požiadal ju o informácie ohľadom zavedenia Eura 
a povinností obce v súvislosti s touto udalosťou. 
P. Kalamenová informovala poslancov o novelizácii zákona o daniach. Oboznámila ich o tom, že 
obec nie je povinná meniť VZN stačí vydať dodatky, ktorými sa prerátajú sumy na EURá. 
Prepočtom poplatkov na EURá vznikajú veľké finančné rozdiely smerom dolu. VZN o daniach 
a poplatkoch je však potrebné zmeniť, pretože v ňom nie je zahrnutá sadzba za jeden druh 
pozemkov. Ide o územie Veľké Komárno, ktoré bude v blízkej dobe slúžiť na ťažbu štrku. Tu sadzba 
za ostatné pozemky bude predmetom schvaľovania nového VZN o daniach a poplatkoch. 
Zmena VZN sa bude týkať poplatkov za opatrovateľskú službu, za znečisťovanie ovzdušia, atď. 
Navrhla pripraviť sumárnu tabuľku s uvedením a porovnaním poplatkov za tento a nadchádzajúci 
rok. Poslanci informácie vzali na vedomie. 
 
Starosta 
V súvislosti s pasportizáciou cintorína vzišla otázka s platbami za hroby v ktorých sú uložené 
telesné ostatky ľudí, ktorý boli pre obec významní. Navrhol odsúhlasiť, aby sa za takéto hroby 
neplatil poplatok za nájom. 
Poslanci požiadali o vypracovanie zoznamu, ktorý ľudia sú na takýchto hroboch pochovaní. Zoznam 
im bude zaslaný mailom a odsúhlasený bude na najbližšom zasadnutí. 
 
Starosta 
V súvislosti s pripravovanou integrovanou stratégiou územia Mikroregiónu Magura – Strážov, 
ktorú sústreďuje Miestna akčná skupina Magura-Strážov, bola predložená poslancom a vysvetlené 
o čo vlastne v tomto dokumente ide. Ako obec, ktorá je zaradená do kohézneho pólu rastu 
a môžeme teda čerpať z ROP, je pre nás zaujímavé cez program LEADER čerpať len prostriedky, 
ktoré môžu napomôcť rozvoju cestovného ruchu a naštartovať toto odvetvie. Poslanci boli 
oboznámení so stromom problémov a návrhom riešení. Poslanci zobrali túto informáciu na 
vedomie a súhlasili s ňou. 
 
Uznesenie č. 205 
OZ schvaľuje stratégiu rozvoja územia Mikroregiónu Magura – Strážov. 
Za: všetci 
 
VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školskej jedálne bolo 
e-mailom poslané všetkým poslancom. 
Pripomienkovali ho Ing. Pápy a Ing. Janke. Pripomienky sa týkali nezrozumiteľného vysvetlenia 
bodu VZN, kde sa hovorí o platbách pre dospelých. Pripomienky vysvetlila predsedkyňa finančnej 
komisie Ing. Janka Kantoríková. Poslanci navrhli formuláciu sporného bodu. Zároveň navrhli 
zaokrúhlenie cien na EURo i keď to bude mierne navýšenie. VZN bude schvaľované na 
nasledovnom zasadnutí OZ. 
 



Už v minulosti bolo predmetom rokovania OZ odkúpenie pozemku, ktorý sa nachádza v záhrade ZŠ 
a ktorý patrí 5 súkromným vlastníkom. Zo strany vlastníkov bol zaslaný návrh kúpno-predajnej 
zmluvy. Tento bol preposlaný e-mailom poslancom. Súčasní vlastníci predložili návrh kúpnej ceny, 
ktorá činí 300,- Sk/m2 pozemku. 
Starosta informoval poslancov, že ide o pozemok v blízkosti cintorína a tým je značne obmedzené 
jeho ďalšie využitie. Poslanci prejednali a navrhli vstúpiť do jednania s majiteľmi pozemku 
a vzhľadom na uvedenú skutočnosť prehodnotiť kúpnu cenu za meter štvorcový. 
 
Priemyselný park 
Jednania ohľadom umiestnenia priemyselného parku medzi Košecou a Ilavou sa pohli dopredu. 
Pripravuje sa zmluva o spolupráci kde Ilava bude vystupovať ako prioritný partner. Návrh zmluvy 
bude poslancom zaslaný mailom. Košeca bude požadovať do zmluvy zapracovať bol o zabezpečení 
vybudovania chodníka medzi Ilavou a Košecou. Poslanci sa spýtali na zameranie tohto parku. 
Starosta ich informoval o pláne investora vybudovať tam priestor pre ľahký priemysel 
neznečisťujúci prostredie. Súčasťou parku by mali byť aj miesta pre relax a oddych. 
 
Na minulom zastupiteľstve sa prejednával odpredaj a následný prenájom obecnej budovy pre p. 
Ďuriša. P. Ďuriš s prenájmom súhlasí, chcel však vedieť za akú sumu. Poslanci odporúčajú 
starostovi uzatvoriť s p. Ďurišom nájomnú zmluvu s výškou nájmu 1.000,- Sk/kalendárny rok. 
 
V súvislosti s plánovanými kontrolami komínov a kotlov pred vykurovacou sezónou, ktorú zo 
zákona vykonávajú príslušníci hasičských hliadok v zložení: 
 
Uznesenie č. 206 
OZ schvaľuje zloženie požiarnych hliadok: 

1. Veliteľ – Jozef Bajzík, členovia – Pavol Bugala, Karol Chýlik 
2. Veliteľ – Vlastimil Kolembus, členovia – Tomáš Kašša 

Za: všetci 
 
Ku koncu roka je potrebné urobiť inventarizáciu majetku obce. Budú stanovené inventarizačné 
komisie. Požiadal poslancov, aby tomu venovali náležitú pozornosť. 
 
Príprava nového VZN o odpadoch 
Starosta predstavil poslancom aktuálnu výšku nákladov a predpokladané náklady na rok 2009 na 
vývoz a uloženie odpadov. Poslanci prediskutovali a navrhli niekoľko možností i znenia VZN 
i personálne zabezpečenie min. na dobu určitú. 
 
Ivan Janke – informoval o nevysporiadanom asfaltovom ihrisku v Nozdroviciach,  
Informoval poslancov o nebezpečnom psovi, ktorý pravidelne ohrozuje obyvateľov a jeho 
majiteľom je p. Procházka Emil. Sami majitelia sa ho boja. Požiadal o riešenie tohto prípadu. 
 
Janka Kantoríková 
Tehelňa – v súvislosti s plánovaným odpredajom sa zistilo, že stavby nie sú zapísané na liste 
vlastníctva.  
Ivan Janke – informoval o umiestnení žumpy a o riziku, že hranica odpredávaného pozemku nejde 
cez ňu.  
Poslanci odporučili starostovi dať vypracovať podrobný znalecký posudok. 
 
 



Starosta 
Informoval poslancov o novom snímkovaní Slovenska firmou, od ktorej obec zakúpila 
ortofotomapy. Pošle poslancom kúpnu zmluvu k preštudovaniu. 
 
Janka Kantoríková 
Žiadosť Základnej školy s materskou školou o presun finančných prostriedkov vo výške 100.000,- 
Sk z rozpočtu MŠ do rozpočtu ZŠ. Poslanci prerokovali a schválili: 
 
Uznesenie č. 207 
OZ schvaľuje presun finančných prostriedkov z rozpočtu MŠ do rozpočtu ZŠ. ZŠ do najbližšieho 
zasadnutia predloží rozdelenie týchto finančných prostriedkov do zložky asistentiek pre postihnuté 
deti a vykrytie rozdielu normatívnych prostriedkov na žiaka. 
Za: všetci 
 
Janka Kantoríková požiadala o schválenie nového člena finančnej komisie – p. Kataríny 
Briestenskej. P. Briestenská bude ekonómkou na Základnej škole a je to veľmi šikovný človek, ktorý 
bude pre komisiu a tým aj pre obec prínosom. 
 
Uznesenie č. 208 
OZ schvaľuje rozšírenie finančnej komisie o p. Briestenskú Katarínu. 
Za: všetci 
 
Predniesla poslancom žiadosť o dotáciu od Zväzu postihnutých v Ilave. Žiadajú o 20.000,- čo je 
nepomerne viac ako v minulom roku. Žiadosť je potrebné preveriť aj s ohľadom na počet našich 
občanov v tomto zväze. 
 
Žiadosť z únie žien o príspevok vo výške 10.000,- Sk na vybavenie kuchynky v zasadačke Obecného 
úradu. Navrhla nakúpiť požadované vybavenie z rozpočtu obce začiatkom budúceho roka. 
 
Ing. Jaroslav Pápy 
Žiadosť p. Kána fy Venco na odkúpenie resp. kombináciu kúpy a výmeny pozemkov nakoľko časť 
jeho pozemku zasahuje do chodníka vedúceho od hlavnej cesty ku škôlke. Poslanci prerokovali 
a schválili: 
 
Uznesenie č. 209 
OZ schvaľuje vzájomné vysporiadanie týchto pozemkov bez vynaloženia finančných nákladov 
obcou. Vytvorenie geometrického plánu a poplatky v súvislosti s návrhom na vklad bude znášať 
firma p. Kána. 
Za: všetci 
 
Sťažnosť od p. Kalamenovej ohľadom sporov s p. Živčicom, ktorý obsahuje okruh troch problémov. 
P. Živčic umiestnil  okno smerom na pozemok p. Živčica – konzultácia problému so stavebným 
úradom a prípadne vyzvať p. Živčica na dokumentovanie stavu. 
Parkovanie auta – riešiť cez políciu 
Vysporiadanie pozemkov – musia vlastníci medzi sebou. 
 
Žiadosť z CHSED o kúpu pozemku 
Starosta informoval o stretnutí zástupcov obce a CHSED s odborníkom na ČOV. Dohodli sa na 
riešení, ktoré nevyžaduje odpredaj predmetného pozemku. 



Ďalšia vec je riešenie prístupovej cesty a realizácia parkoviska pre CHSED a zároveň pre miestny 
cintorín. 
 
Sťažnosť od p. Bašku na problém s p. Prednou, p. Dananajovou.  
Okrem problému s p. Dananajovou sa ostatné vyriešili.  P. Dananajová na výzvy na nápravu stavu 
nereaguje. Požiadal o pomoc s riešením situácie. P. Dananajová bude predvolaná na Obecný úrad. 
 
Mirka Švehlová 
Informovala poslancov o úspechu žiakov našej Základnej školy, ktorí uspeli v súťaži vyhlásenou 
Ministerstvom životného prostredia a občianskym združením ERA „Kde ešte tancujú vodné víly na 
Slovensku“. Pán minister pozval žiakov a ich pedagógov na odovzdávanie cien a prehliadku výstavy 
všetkých ocenených diel.  
Obecné zastupiteľstvo vyjadrilo pochvalu za úspech. 
 
9/ Diskusia 
 
10/ Uznesenie 
 
Obecné zastupiteľstvo 
 
A/ Schvaľuje 
1/ Program zasadnutia obecného zastupiteľstva 
2/ Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Jaroslav Pápy – predseda, Ing. Zuzana Jurčáková – člen, Ing. 
Janka Kantoríková – člen 
3/ Zapisovateľku: sl. Andreu Behanovú 
4/ Overovateľov zápisnice: Ladislava Brtáňa a Annu Mikulovú 
5/ Uznesenia č. 205 - 209 
 
B/ Berie na vedomie 
1/ Prehodnotenie rozpočtu obce na rok 2008 
2/ Vyhodnotenie dní zvýšenej pracovnej aktivity 
3/ Správu o činnosti kultúrnej komisie 
4/ Správu o činnosti hlavného kontrolóra 
5/ Informáciu o pripravenej integrovanej stratégii rozvoja územia Magura - Strážov 
 
C/ Odporúča 
1/ Starostovi odpovedať vlastníkom pozemku v záhrade ZŠ s informáciou o nových zistených 
skutočnostiach. 
 
D/ Ukladá 
 
11/ Záver 
 
         ___________________________                   _________________________ 

         Ladislav Brtáň           Anna Mikulová 
 

        
                        Radomír Brtáň 
                             starosta 


