ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo
dňa 26. novembra 2009 v zasadačke Obecného úradu v Košeci
Prítomní
p. Radomír Brtáň, starosta

p. Magdaléna Belková, poslankyňa

p. Ladislav Brtáň, poslanec

Mgr. Miroslava Švehlová, poslankyňa

Ing. Ivan Janke, poslanec

Miroslava Štepanovičová

Ing. Janka Kantoríková, poslankyňa

Ing. Jaroslav Pápy, poslanec

Anna Mikulová, poslankyňa

Ing. Zuzana Jurčáková

Ing. Jaroslav Gábel, hlavný kontrolór

Neprítomní
Ing. Ivan Janke, poslanec

Ing. Jaroslav Pápy, poslanec

Hostia
Gabriela Gajdošová, Eva Jurenová, Eva Doskočilová, p. Šuba
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
6 poslancov a preto uznal dnešné zasadnutie OZ za uznášaniaschopné.
Z neúčasti sa ospravedlnili: Ing. Jaroslav Pápy a Ing. Ivan Janke.
Za overovateľov zápisnice určil: Miroslavu Štepanovičovú a Magdalénu Belkovú
Písaním zápisnice poveril: seba
Do návrhovej komisie starosta navrhol schváliť:
Anna Mikulová – predseda
Miroslava Švehlová – člen
Ing. Janka Kantoríková – člen
Poslanci návrhovú komisiu jednohlasne schválili.
Starosta sa spýtal poslancov, či sú z ich stany pripomienky k programu, ktorý bol uvedený na

pozvánke. Starosta navrhol vsunúť po Interpelácii 2 body programu. Úprava programu:
Uznesenie č. 55/2009
OZ schvaľuje zmenu programu: po bode 3. Nasleduje prezentácia p. Šubu a následne priestor
pre prerokovanie rozpočtu ZŠ a MŠ v Košeci s riaditeľkou ZŠ, ekonómkou ZŠ a zástupkyňou
krajského školského úradu.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Poslanci program po zmene jednohlasne schválili.

2/ Kontrola uznesení
Uznesenie č. 39/2009
OZ schvaľuje VZN č. 3/2009 o verejnom poriadku.
Je právoplatné.
Uznesenie č. 40/2009
OZ schvaľuje VZN č. 4/2009 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku
v základnej umeleckej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky
úhrady v školských jedálňach.
Je právoplatné.
Uznesenie č. 41/2009
OZ schvaľuje odstúpenie od zmluvy o vzájomnej spolupráci pri rozvoji priemyselnej zóny
Košeca – Ilava uzatvorenej so spoločnosťou Segers s. r. o., s o sídlom Šulekova 4, 811 06
Bratislava pre pasivitu na strane spoločnosti a nemožnosti komunikácie s ňou.
Uznesenie č. 42/2009
OZ schvaľuje odpoveď p. Viktorovi Mikuškovi v nasledovnom znení:
Obecný úrad nedisponuje žiadnymi relevantnými dokumentmi, na základe ktorých by bolo
možné uhradiť Vami požadované prostriedky. Obecný úrad v Košeci nedisponuje žiadnou
zmluvou o dielo, žiadnym uznesením, či poverením OZ, ktoré by špecifikovalo
a kvantifikovalo takúto činnosť. V prípade, že takéto dokumenty existujú, požadujeme ich
predloženie. Na základe predložených podkladov sa tejto žiadosti bude OZ ďalej venovať.
Uznesenie č. 43/2009
OZ schvaľuje maximálny limit vo výške 100 € pre akúkoľvek úhradu z prostriedkov obce
mimo bežných výdavkov uvedených v prehľade bežných výdavkov bez predchádzajúceho
mailového povolenia predsedkyne finančnej komisie, hlavného kontrolóra a ďalších dvoch
poslancov obecného zastupiteľstva.

Uznesenie č. 44/2009
OZ schvaľuje nezačínať žiadne nové projekty a zmraziť výdavky na prebiehajúce projekty
v ktorých má obec 100% účasť, pokiaľ to nevyvolá sankcie za nedodržanie zmluvných
podmienok. Toto obmedzenie sa netýka podávania žiadostí o získanie dotácií na projekty,
kde už je vypracovaná projektová dokumentácia.
Uznesenie č. 45/2009
OZ schvaľuje:
a) vyplácať zamestnancom OcÚ a starostovi obce len tarifné platy a zákonom stanovené
funkčné príplatky
b) neuzatvárať a nepredlžovať dohody o vykonaní práce s výnimkou:
správa cintorína
správa obecnej knižnice
správa Osvetovej besedy v Nozdroviciach
jedného pracovníka v rozsahu 15 hodín týždenne na vykonávanie verejnoprospešných prác v obci
vypracovávanie odborných lekárskych posudkov pre soc. Účely (posudkový
lekár na základe zákona o soc. Službe č. 448/2009)
odborné práce pri vydávaní Košecko-nozdrovických novín
Uznesenie č. 46/2009
OZ schvaľuje účasť minimálne dvoch poslancov OZ vo výberových konaniach vo verejnom
obstarávaní na dodávku prác, služieb a tovarov.
Uznesenie č. 47/2009
OZ schvaľuje vypracovanie znaleckého posudku na budovu súp. č. 63 a parc. číslo 81.
Uznesenie č. 48/2009
OZ schvaľuje :
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPŽP-PO3-09-2 za účelom realizácie
projektu s názvom „Rekonštrukcia kotolne a zmena palivovej základne v ZŠ v obci
Košeca“,
b) zabezpečenie realizácie uvedeného projektu obcou Košeca po schválení projektu,
c) financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt do
výšky 6 433,20 EUR z vlastných zdrojov obce Košeca. Výška celkových výdavkov na
projekt je 128 663,81 EUR a výška celkových oprávnených výdavkov na projekt je
128 663,81 EUR.
Uznesenie č. 49/2009
a) schvaľuje
podpísanie zmluvy č. 718-V-109-ZBVB/2009 o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného
bremena v zmysle návrhu zmluvy, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice z OZ
b) odporúča
starostovi obce podpísať zmluvu a poslať na adresu: Ing. Vladimír HRONČEK – GEOREAL,
Ružová dolina 27, 821 09 Bratislava

Uznesenie č. 50/2009
OZ schvaľuje
podpis zmluvy o odbere elektrickej energie od dodávateľa SlovZink, a.s. Košeca potrebnej
pre zabezpečenie zásobovania vodou nasledovných objektov: cintorín, dom smútku,
požiarna zbrojnica.
Uznesenie č. 52/2009
OZ schvaľuje ako reakciu na nepriaznivý finančný stav obecného rozpočtu s platnosťou od
1.10.2009 zrušenie uznesení č. 116/2007 a č. 182/2008. V súvislosti s týmito uzneseniami
v termíne od 1.10.2009 stanovuje odmenu starostovi obce vo výške 0% z priznaného
funkčného platu.
V prípade doriešenia a naplnenia príjmovej časti rozpočtu obce na rok 2009 v zmysle, že
budú pokryté bežné výdavky a neuhradené došlé faktúry vystavené v roku 2009 a splatné
v roku 2009 so vzniknutou dostatočnou rezervou na doplatenie zadržaných odmien –
dočasne zrušených, bude po zasadnutí OZ a schválení potrebného uznesenia zrušené
uznesenie č. 45/2009 a uznesenie č. 52/2009 a na následné zrealizovanie doplatenia
zadržaných prostriedkov schválených uzneseniami 116/2007 a 182/2008.
Uznesenie č. 53/2009
OZ na základe predložených materiálov komisie pre životné prostredie schvaľuje vydanie
súhlasu na výrub drevín v zmysle žiadosti spoločnosti Reming Consult, a. s. Bratislava. Obec
Košeca požaduje náhradu za výrub drevín vo výške 33.400,81 €.
Uznesenie č. 54/2009
OZ schvaľuje podpis zmluvy o budúcej zmluve, preplatiť reálne preukázané náklady na
výstavbu vetvy vodovodu v Nozdroviciach ulica Za parkom na základe žiadosti p. Suchára
a dotknutých osôb. Maximálna hodnota investície je stanovená na 2.000,- € v termíne do
30.6.2010.
3/ Interpelácia
Do interpelácie sa neprihlásil nikto.
P. Šuba – prezentácia o DDS 3. Pilier
Ponuka pre zamestnancov – zastupuje DSA financial group – exkluzívny partner AXA
Výška príspevku?
Možnosti: po vyslovení kladného stanoviska OZ treba doriešiť konkrétne dojednania
Ing. Kantoríková: pri tvorbe rozpočtu na rok 2010 sa budeme snažiť vytvoriť priestor pre túto
zložku
Miroslava Štepanovičová: v akej výške si to p. Šuba predstavuje
p. Šuba – max. je 6 % /navrhuje 3 %/ od ktorých by sme sa mohli odraziť
mesačne okolo 17,- € na zamestnanca
ZŠ poslala žiadosť o vrátenie normatívnych prostriedkov zo štátneho rozpočtu, ktoré boli
zadržiavané uznesením OZ vo výške 10 % mesačne.
p. Jurenová – je to suma 17.732,- EUR
Gabriela Gajdošová: nemôžeme zadržiavať 10 % na rekonštrukciu /to sú kapitálky.../
Môžeme len bežný transfer: osobné a bežná prevádzka

A hlavne vtedy, keď by sme mali viac škôl! V opačnom prípade je to veľmi neštandardné,
pretože tak či tak musíme tieto zdroje škole posunúť do konca kalendárneho roka.
Malo by to slúžiť na rezervy pre presuny z jednej školy na druhú /tretiu/, keď to nutne
niektorá potrebuje. U nás však nie je opodstatnenie niečo takéto z normatívnych
prostriedkov riešiť.
Normatívy – prenesené kompetencie ZŠ!! Ak ich nevyčerpáme, musíme vrátiť a potom hrozí
obci pokuta.
Originálne kompetencie – MŠ, ŠJ, ŠK, ZUŠ, návrh, aby sa v budúcom roku z týchto
prostriedkov, ak bude niečo naviac, riešili potreby obecného rozpočtu, tu presun a použitie
na iný účel je možné.
Ing. Kantoríková – uznesenie bolo schválené, stále má pocit, že použitie v zmysle zákona
nemôže byť presunuté z kapitoly na kapitolu, a bude hlasovať proti presunu!
Uznesenie č. 56/2009
OZ schvaľuje na základe žiadosti ZŠ s MŠ v Košeci presun zadržiavaných prostriedkov na
základe platného uznesenia č. 168/2008 vo výške 17.732,- EUR z prenesených kompetencií –
normatívnych zdrojov na potreby ZŠ s MŠ v Košeci a možnosť použitia časti týchto
prostriedkov v úhrne 7.000,- EUR na vykrytie miezd a odvodov v roku 2009.
Za: 5
Proti: 1
Zdržal sa: 1
Uznesenie č. 57/2009
OZ ruší platnosť uznesenia č. 168/2008.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 2
4/ Správa o kontrole plnenia opatrení NKÚ
O kontrole plnenia opatrení NKÚ informovala poslancov a starostu obce predsedkyňa
finančnej komisie Ing. Janka Kantoríková.
V správe návrh na vytvorenie dokumentu: Interná smernica o uskutočňovaní predbežnej,
priebežnej a následnej kontroly platná od 1.1.2010.
Uznesenie č. 58/2009
OZ ukladá: ekonómke OcÚ v Košeci vypracovať smernicu o predbežnej, priebežnej
a následnej kontrole v termíne najneskôr do 10.12.2009 s plánovanou platnosťou od
1.1.2010
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
OZ berie na vedomie správu o kontrole plnenia opatrení NKÚ.
V písomnej forme je správa prílohou zápisnice.
5/ Správa o činnosti komisie pre kultúru a občianske záležitosti za rok 2009
S celoročnou náplňou činnosti svojej komisie oboznámila OZ predsedkyňa komisie p.

Magdaléna Belková. Poslanci správu vzali na vedomie a táto je prílohou zápisnice.
6/ Vyhodnotenie dní zvýšenej pracovnej aktivity
Vyhodnotenie dní zvýšenej pracovnej aktivity predložila OZ zástupkyňa starostu Mgr.
Miroslava Švehlová. Zhodnotila splnené úlohy a dôvody zatiaľ nesplnených aktivít.
Pri bode o zhotovení mantinelov na Prúdoch požiadala starostu o vysvetlenie, prečo zatiaľ
nie je splnený. Starosta sa aj keď nebol určený ako zodpovedný začal angažovať a dohodol
realizáciu kovovej konštrukcie. Drevené časti mantinelov sú dohodnuté sponzorsky už
dávnejšie. Práce budú realizované začiatkom decembra 2009.
Poslanci správu vzali na vedomie. V písomnej forme je vyhodnotenie priložené k zápisnici.
7/ Správa o činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2009
Správu predložil hlavný kontrolór obce – Ing. Jaroslav Gábel.
Správa je priložená k zápisnici.
Futbalový klub: rozhodca podpisuje s FK dohodu o vykonaní práce. Nie je to najšťastnejšie
riešenie, pretože by mal byť v nedeľu nahlásený do poisťovne a hneď po zápase odhlásený.
Na futbale navrhujem nie rozhodcom dohody o vykonaní práce, ale príkazné zmluvy!!
Poslanci správu zobrali na vedomie.
Otázka Ing. Kantoríkovej, koľko strávi kontrolór času na OcÚ. Vníma spoluprácu nie takú aká
by mala byť, zo strany hl. kontrolóra, aj ona však priznala, že niekedy nemá toľko voľného
času koľko by potrebovala na prácu pre obec.
Posúdiť do budúceho roka rozsah práce hl. kontrolóra, opora právnika /hl. kontrolóra/
s ktorým sa môže porozprávať o rôznych veciach. Navrhuje, aby kontrolór bol aj právnik!
Hl. kontrolóra volí OZ. Môže ho aj odvolať. Je zamestnancom obce.
8/ Rôzne
Ing. Kantoríková –
Stav účtov situácia s rozpočtom 2009
Informácia o zostatkoch na účtoch.
V prílohe k zápisnici.
Faktúry po splatnosti by niektoré mohli byť aj nezaplatené v tomto roku.
Starosta: V žiadnom prípade nebude splatná faktúra v roku 2009 neuhradená do 31.12.2009
pokiaľ to rozpočet dovolí, uhradia sa všetky fa splatné v tomto roku.
ZPOZ – cca 1.000,- EUR, Redakčná rada 440,- EUR– odmeny vyplatené v zmysle VZN
a platných uznesení.
Poslanci prejavili vôľu, aby vyplatenie odmien pre nich bolo presunuté do januára 2010.
Žiadosť o kúpu pozemku – pri dome služieb – p. Martin Remšík 200 m2 – obchod – občianska
vybavenosť.
Stanovisko finančnej komisie - predaj nie. Vyhľadať iný pozemok. Ponúknuť mu alternatívu
/za zastávkou/.
Ponuka na ortofotomapu – extravilán – nepotrebujeme ju akútne, takže nevyužijeme
ponuku.
Odsúhlasovanie výdavkov nad 100,- EUR – termín na vyjadrenie?...

-

vôbec nefunguje uznesenie nakoľko už prvé schvaľovanie výdavkov nebolo schválené
dostatočným počtom poslancov. Tak napr. nebolo možno včas zabezpečiť na OcÚ
antivírový program.
Starosta: uznesenie bolo prijaté narýchlo, bez rozmýšľania, aké následky môže mať. Pre
starostu je záväzným dokumentom Zásady hospodárenia s majetkom obce a rozpočet obce.
Prístup na kameru – určiť pravidlá používania pre tých, ktorí môžu pozerať kameru
Návrh schválenia uznesenia na dodatok č. 1 – vnútorný predpis na vedenie účtovníctva.
Uznesenie č. 59/2009
OZ schvaľuje vnútorný predpis na vedenie účtovníctva – dodatok č. 1 vytvorený na základe
Zákona č. 60/2009, ktorým sa menil a dopĺňal Zákon 593/203 o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov. Predpis je neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Delegovanie 3 členov do Rady školy ZUŠ Košeca
Ing. Eva Jurenová
Andrea Behanová
Magdaléna Belková
Uznesenie č. 60/2009
OZ schvaľuje za zriaďovateľa týchto členov do Rady školy ZUŠ v Košeci:
Ing. Eva Jurenová
Andrea Behanová
Magdaléna Belková
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh na stanovenie sadzby a podmienok pre využívanie obecného automobilu na súkromné
účely. /zamestnancom, starostovi? – starosta ako predseda krízového štábu musí byť
k dispozícii 24 hodín denne a musí v prípade potreby čo najrýchlejšie konať vo veci ochrany
životov, zdravia občanov i majetku v zmysle zákona č. 387/2002.
Poslanci sa zhodli, že zamestnanci môžu využívať obecné auto len na služobné účely –
starosta, starosta môže i na súkromné účely – vyhotoviť smernicu používania obecného
automobilu do termínu 15. 12. 2009 s platnosťou od 1.1.2010!
Príprava a konzultácie návrhov VZN platných od 1.1.2010 – návrhy, stanoviská, posúdenia,...
Prerozdeliť si posúdenia nových VZN na jednotlivé komisie – kontroly – starosta dostal
odporučené stanoviť zodpovedných!!!! A poslať e-mailom.
Ing. Kantoríková navrhla, aby bola zasielaná poslancom e-mailová notifikácia pri vložení
príspevku na rokovanie OZ. Administrátor zabezpečí.

Úloha prijať uznesenie o príprave zmluvy, podľa ktorej bude možné domácnosti z poplatku
odrátať 20 % za domáce kompostovanie. Termín a osoba zodpovedná. Starosta sa dohodol
s predsedom komisie pre životné prostredie, že zmluvu pripravia.
Určenie prísediacich na súd.
Miroslava Štepanovičová a Mgr. Miroslava Švehlová
Návrh na začiatok nasledovného zasadnutia OZ:
15.12.2009 o 15.00 hodine!!!
Osvetlenie na veľký strom – vianočná výzdoba – bude /nebude/ - momentálne nemáme
vyhovujúce „reťaze“ na strom. KÚPIŤ v METRE za cca 100,- EUR.
Ohňostroj na Silvestra. Bude/nebude? Oslovenie sponzorov.
Používanie mobilných služobných telefónov... ošetriť zmluvne od 1.1.2010 – zamestnanci aj
limity na mesiac!!! Starosta bez limitu.
Starosta podal informácie o zisku prestížneho ocenenia – Zlatý mravec 2009 za Komunálne
odpadové hospodárstvo. V piatom ročníku súťaže sme vôbec prvá ocenená obec!
Starosta venoval túto cenu p. Ladislavovi Brtáňovi – predsedovi komisie pre životné
prostredie, pretože posledné 3 roky naozaj v tejto oblasti urobil toho veľmi veľa.
Starosta podal informácie o ocenení pani Pajgerovej – tá bola dnes ocenená Trenčianskym
samosprávnym krajom za prínos v kultúrnej oblasti kronikárstva – bola daná ako vzor pre
ostatné obce pri vedení kroník. Gratulujeme.
Starosta prezentoval použitie dotácie na „Rozvoj športu v obci 2009“, kde sme z Úradu vlády
SR získali takmer 9.000,- EUR na nákup potrieb pre tréningy a zápasy našich futbalistov.
9/ Diskusia
10/ Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo
A/ Schvaľuje
1/ Program zasadnutia obecného zastupiteľstva
2/ Návrhovú komisiu v zložení: Anna Mikulová – predseda, Miroslava Švehlová – člen, Ing.
Janka Kantoríková – člen
3/ Zapisovateľa: Radomír Brtáň
4/ Overovateľov zápisnice: Miroslava Štepanovičová, Magdaléna Belková
5/ Uznesenia č. 55 až 60
B/ Berie na vedomie
1/ Správu o kontrole plnenia opatrení NKÚ

2/ Správu o činnosti komisie pre kultúru a občianske záležitosti
3/ Vyhodnotenie dní zvýšenej pracovnej aktivity
4/ Správu o činnosti hlavného kontrolóra
C/ Súhlasí
D/ Odporúča
E/ Ukladá
1/ ekonómke OcÚ v Košeci vypracovať smernicu o predbežnej, priebežnej a následnej
kontrole v termíne najneskôr do 10.12.2009 s plánovanou platnosťou od 1.1.2010

11/ Záver

___________________________
Miroslava Štepanovičová

V Košeci, 27. 11. 2009

_________________________
Magdaléna Belková

Radomír Brtáň
starosta

