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Z Á P I S N I C A 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 

dňa 21. novembra 2013 v zasadačke Obecného úradu v Košeci 

 
Prítomní 

Mgr. Miroslava Švehlová, poslankyňa  Mária Kalamenová, poslankyňa  

Mgr. Júlia Palčeková, poslankyňa   Jozef Surový, poslanec 

Bc. Pavol Ondrejka, poslanec   

Neprítomní 

Mgr. Helena Popovičová, poslankyňa  Mgr. Zuzana Dianová, prednostka 

Katarína Turzová, poslankyňa   Mgr. Jaroslava Pajgerová, poslankyňa 

Ing. Janka Kantoríková    Ing. Katarína Mináriková, HK   

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 5 
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. Z dôvodu neprítomnosti hlavnej kontrolórky navrhli zrušiť bod č. 6 a posunúť 
číslovanie ďalších bodov. Poslanci program so zmenou jednohlasne schválili.  
 
Uznesenie č. 148/2013 
OZ  k o n š t a t u j e, že : 
Zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu na pozvánke so zrušením bodu 6. Správa 
hlavného kontrolóra a s posunutím číslovania. 
Za: 5 
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: 
Predseda – Mgr. Švehlová Miroslava 
Člen – Mgr. Palčeková Júlia 
Člen – Bc. Ondrejka Pavol 
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Uznesenie č. 149/2013 
OZ  v o l í: 
Predseda – Mgr. Švehlová Miroslava 
Člen – Mgr. Palčeková Júlia 
Člen – Bc. Ondrejka Pavol 
Za: 5 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Za overovateľov zápisnice boli určení :  
1/ Kalamenová Mária 
2/ Surový Jozef 
  
Písaním zápisnice poveril: Andreu Behanovú 
 
4/ Kontrola plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení zodpovednými 
pracovníkmi 
S plnením uznesení z predchádzajúceho OZ oboznámil prítomných starosta obce: 
Uznesením č. 128/2013 bol schválená nový výpožičný čas v Obecnej knižnici, ktorý platí od 
1.11.2013. 
Uznesením č. 134/2013 bol schválený prenájom obecného majetku – prefabrikovanej 
garáže. Zmluva bola s nájomníkom podpísaná a uhradil aj alikvotný nájom za tento rok. 
Uzneseniami č. 135 a 136/2013 bola schválená zmluva o výpožičke športového areálu. Táto 
bola podpísaná a je v platnosti. 
Uznesením č. 137/2013 bol schválený Prevádzkový a organizačný poriadok ŠA, ktorý 
nadobudol účinnosť dňa 1.11.2013. 
Uznesením č. 138/2013 bol schválený príspevok vo výške 500,- € pre združenie Bludní rytieri. 
Tento im bol poskytnutý a jeho čerpanie bude zúčtované v zmysle VZN č. 1/2012. 
Uznesením č. 139/2013 bolo schválené vyhlásenie VO na nadstavby na vozidlo Multicar. 
Toto zatiaľ vyhlásené nebolo z dôvodu náročnejšej prípravy podkladov. Obstarávanie bude 
začaté do konca tohto mesiaca. 
Uznesením č. 143/2013 boli schválené zmeny rozpočtu, ktoré boli do rozpočtu zapracované. 
Uznesením č. 144/2013 bol schválený presun finančných prostriedkov ZŠ na opravu 
klubovne. 
Uznesením č. 145/2013 bol schválený nový bod programového rozpočtu.  
Skonštatoval, že okrem uznesenia č. 139/2013 boli všetky splnené. Poslanci informácie vzali 
na vedomie. 
 
Uznesenie č. 150/2013 
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení OZ v Košeci. 
 
5/ Názory občanov 
Starosta odovzdal slovo prítomným hosťom. 
Ing. Jurenová – spýtala sa na termín zapojenia vody do budovy malej zasadačky, kde mávajú 
zasadnutia Únie žien. Starosta – čakáme na vydanie a právoplatnosť dvoch stavebných 
rozhodnutí, verí, že sa tam podarí zapojiť vodu do konca roka. Ďalej informovala o probléme 
výskytu líšok v areáli MŠ, kde boli volaní aj policajti, ktorý dali do zápisu nedostatočné 
oplotenie tohto areálu. Starosta o probléme vie, líšky sa vyskytujú aj v iných častiach obce. 
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Rieši to pomocou poľovníkov, ktorí však nemôžu strieľať v obci. Polícia to tiež nerieši, pokiaľ 
líška neútočí a oplotenie líšku nezastaví.  
 
p. Jozef Bartoš – bol na stretnutí v Nozdroviciach k výstavbe kanalizácie. Podľa jeho názoru je 
to celé zle navrhnuté, majú tam byť prečerpávacie stanice na el. energiu. Starosta – 
projektová dokumentácia a stavebné povolenie boli pripravované a zverejňované v rokoch 
2003-2006 kedy mohli byť aj pripomienkované. V niektorých lokalitách to nie je možné inak 
riešiť nakoľko ide o gravitačnú kanalizáciu. Naprojektované prečerpávacie stanice sú 
modernejšie, nie sú tak hlučné, mali by byť umiestnené pod úrovňou zeme a majú 
dostatočnú kapacitu na situáciu, žeby boli niekoľko dní bez elektrickej energie.  
P. Bartoš ďalej podotkol, že táto kanalizácia nerieši dažďovú vodu. Starosta – áno, realizovať 
sa tu bude len splašková kanalizácia. Odvod dažďovej vody je možné riešiť inými spôsobmi, 
v rámci obce to bude úlohou pre obec, aby to riešila. p. Bartoš sa ďalej spýtal na prípravu 
nového územného plánu obce, z mapy ktorá bola zverejnená sa nedalo nič vyčítať. Starosta 
vysvetlil fázy prípravy nového územného plánu. Grafický návrh, stretnutia s občanmi 
a pripomienkovanie bude súčasťou ďalšej časti prípravy územného plánu, najskôr v budúcom 
roku. Mapa, ktorá bola zverejnená teraz zobrazovala súčasný stav. 
p. Bartoš ďalej informoval o svojom liste, ktorý doručil na úrad. Bol na úrade na niečo sa 
spýtať ohľadom svojej žiadosti na stavebný úrad, ktorá bola zamietnutá. Chcel sa sťažovať no 
styčná osoba mala dovolenku a nevie ako úrad funguje. Starosta – fungujeme ako každý iný 
úrad alebo firma, ak niekto čerpá dovolenku tak má na ňu nárok. Ak chce riešiť problém, 
môže prísť kedykoľvek inokedy, býva blízko a má prehľad kedy sa tu kto nachádza. P. Bartoš 
dával žiadosť na ROEP a zatiaľ mu nebolo odpovedané. Starosta – v ROEPe je niekoľko 
nedoriešených žiadostí, nevzťahuje sa na ne 30 dňová lehota. Jeho žiadosť na stavebný úrad 
rieši stavebný úrad, ktorému má predložiť všetky doklady v zmysle zákona. Havarijný stav 
strechy p. Bartoša nemá súvis s ROEPom. P. Bartoš starostu volal, aby odsúhlasil, že je tam 
havarijný stav. Starosta – nie je odborne spôsobilý na posúdenie havarijného stavu. Na to si 
musí zabezpečiť odborníka.  
 
6/ Hlavné body rokovania 
6.1 Hodnotenie uznesení obecného zastupiteľstva za predchádzajúce obdobie – priebežná 
informatívna správa 
S hodnotením uznesení obecného zastupiteľstva za obdobie od júla do septembra oboznámil 
prítomných starosta obce. Všetky schvaľovacie uznesenia boli splnené. Poslanci správu vzali 
na vedomie. 
 
Uznesenie č. 151/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie hodnotenie uznesení obecného zastupiteľstva za 
predchádzajúce obdobie – priebežnú informatívnu správu. 
 
6.2 Vyhodnotenie dní zvýšenej pracovnej aktivity 
Priebeh a výsledky dní zvýšenej pracovnej aktivity predniesla zástupkyňa starostu Mgr. 
Miroslava Švehlová. Správa je v písomnej forme prílohou zápisnice. Poslanci správu vzali na 
vedomie. 
 
Uznesenie č. 152/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vyhodnotenie zvýšenej pracovnej aktivity. 
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6.3 Zmeny rozpočtu 
Predniesla ekonómka a rozpočtárka obce Ing. Eva Podmajerská, vysvetlila návrh na zmenu 
rozpočtu na zmenových listoch č. 12/1 a 12/2.  
 
Uznesenie č. 153/2013 
Obecné na základe predloženého dokumentu: 
A: prerokovalo zmeny rozpočtu v podľa priloženého zmenového listu č. 12/1. 
B: berie na vedomie zmeny rozpočtu v podľa priloženého zmenového listu č. 12/1. 
 
Zmenový list č. 12/2 má dve časti – zvýšenie a zníženie výdavkov, informovala o jednotlivých 
položkách. Bc. Ondrejka - vzhľadom na pozitívne zmeny, ktoré sa na obecnom úrade udiali, 
je za to, aby zamestnancom bola vyplatená odmena. Poslanci súhlasili. 
 
Uznesenie č. 154/2013 
A: prerokovalo zmeny rozpočtu v podľa priloženého zmenového listu č. 12/2. 
B: schvaľuje zmenu rozpočtu v podľa priloženého zmenového listu č. 12/2. 
Za: 5 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
6.4 Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 
2012/2013 – ZUŠ, ZŠ a MŠ 
Správy boli poslancom zaslané v príprave na OZ elektronicky. Správu za ZŠ s MŠ a v zastúpení 
aj za ZUŠ predniesla Ing. Jurenová.  
 
Uznesenie č. 155/2013 
Obecné zastupiteľstvo:  
A: Prerokovalo  
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 
2012/2013 Základnej školy s materskou školou Školská ulica 243/1, Košeca. 
B: Schvaľuje 
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 
2012/2013 Základnej školy s materskou školou Školská ulica 243/1, Košeca bez pripomienok. 
Za: 5 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 156/2013 
Obecné zastupiteľstvo:  
A: Prerokovalo  
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 
2012/2013 Základnej umeleckej školy Košeca. 
B: Schvaľuje 
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 
2012/2013 Základnej umeleckej školy Košeca bez pripomienok. 
Za: 5 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
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7/ Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov 
Mgr. Palčeková – Ing. Brtáňová Katarína požiadala o uvoľnenie z funkcie člena komisie 
z dôvodu pracovnej vyťaženosti. Poslanci žiadosť vzali na vedomie. 
 
Uznesenie č. 157/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pani Ing. Kataríny Brtáňovej, bytom 
Zliechovská 1012/101, 018 64 Košeca o uvoľnenie z členstva v komisii financií, investícií a 
rozvoja. 
 
Ďalšia žiadosť bola doručená zo Strediska evanjelickej diakonie, ktorá požiadala o dotáciu vo 
výške 6.000,- € na prístavbu výťahovej plošiny. Komisia odporučila predložiť žiadosť na 
tlačive v zmysle VZN, tak ako všetky ostatné organizácie. Andrea Behanová informovala, že 
v tomto zmysle im bol dnes odoslaný mail s tlačivom žiadosti. 
 
Tretia žiadosť je od spoločnosti Envis Žilina, ktorá je realizátorom stavby Kanalizačná sieť 
Nozdrovice. S výstavbou začnú už tento mesiac a ich žiadosť sa týka dočasného prenájmu 
pozemku v areáli bývalej tehelne na uloženie vyťažených materiálov – zeminy, štrku 
a asfaltu. Komisia k tomu mala kladné stanovisko. Jediný problém je termín.  
K uvedenému je potrebné schváliť zámer, ktorý musí byť pred schválením 15 dní vyvesený 
no na jeho schválenie je potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov, tzn. 6 a dnes ich je 
prítomných len 5 teda o tomto nemôžu rozhodnúť.  
Poslanci sa spýtali na výstavbu vodovodu na ulici Za parkom v Nozdroviciach. Starosta –
intenzívne komunikuje s realizátorom stavby a je niekoľko lokalít, hlavne s novou výstavbou, 
ktoré do projektu  zapracované neboli. Jednou z nich je aj táto ulica. Ide o dlhú vetvu, ktorá 
sa do projektu zapracovať nepodarí, no chceli by sme ju realizovať počas výstavby 
kanalizácie. Projekty sú vypracované a je potrebné dohodnúť, či by túto stavbu realizovala 
PVS alebo to bude financovať obec a stavbu potom odovzdá do správy PVS. Starosta sa bude 
snažiť tlačiť ich do toho, aby to financovali oni. Predpokladaná hodnota je okolo 30.000,- €, 
čo však zahŕňa aj nový výkop. Ak by sa stavba realizovala súčasne s kanalizáciou boli by 
náklady o niečo nižšie. Celkový počet lokalít bez plánovanej výstavby vodovodu a kanalizácie 
je 11. Starosta informoval poslancov o tom, ktoré to sú. Bc. Ondrejka sa spýtal či sa rieši len 
IBV alebo aj podnikatelia. Starosta – to čo predniesol rieši všetko komplexne. Je potrebné sa 
na to pripraviť a počas realizácie riešiť.  
 
Poslanci boli informovaní o písomnej žiadosti p. Bartoša. Bc. Ondrejka mal tiež pripomienky 
na to, prečo je úrad zatvorený keď nie je el. energia a je nestránkový deň. Behanová – sú aj 
menšie úrady, ktoré majú aj dva nestránkové dni počas ktorých sa zamykajú. My sme 
odomknutý a ak niekto príde na 90% ho vybavíme. V prípade odstávky el. energie nie je 
možné ani overiť podpis, keďže pokladničné doklady sa vystavujú v počítačoch. Okrem toho 
počas výpadku el. energie nefunguje napr. kúrenie. 
 
Uznesenie č. 158/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Jozefa Bartoša, 018 64 Košeca 718, č.j. 
1842/2013, zo dňa 4.11.2013. 
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Andrea Behanová požiadala o samostatné schválenie žiadosti zo ZŠ, ktorú schválili v rámci 
zmien rozpočtu no je potrebné ju schváliť aj samostatne. Poslanci túto dodatočne schválili. 
 
Uznesenie č. 159/2013 
Obecné zastupiteľstvo : 

a) prerokovalo žiadosť ZŠ s MŠ o poskytnutie finančných prostriedkov na úhradu 
dopravy na Ministerstvo životného prostredia pre ocenených žiakov vo výške 268,- €, 

b) schvaľuje žiadosť ZŠ s MŠ o poskytnutie finančných prostriedkov na úhradu dopravy 
na Ministerstvo životného prostredia pre ocenených žiakov vo výške 268,- €. 

Za:5 
Proti:0 
Zdržal sa: 0 
 
9/ Rôzne – dôležité údaje a informácie starostu a účastníkov rokovania 
 
10/ Interpelácia poslancov – diskusia 
 
11/ Ukončenie zasadnutia 
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Radomír Brtáň, ktorý poďakoval 
prítomným za účasť. (18:00 hod.) 
 
Starosta obce: Radomír Brtáň    Zapisovateľ: Andrea Behanová 
 
Prednosta obce: Mgr. Zuzana Dianová 
 
Overovatelia: 
 
 
 
       __________________________          ________________________ 

Jozef Surový                                         Mária Kalamenová 
 
 
V Košeci, 25.11.2013 


