ZÁPISNICA
z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo
dňa 9. decembra 2015 v zasadačke Obecného úradu v Košeci
Prítomní
Bc. Radomír Brtáň, starosta obce

Mgr. Miroslava Švehlová, poslankyňa

Mgr. Dana Bajzíková, poslankyňa

Mária Kalamenová, poslankyňa

Ing. Janka Kantoríková, poslankyňa

Radovan Kolembus, poslanec

Dárius Kutej, poslanec

Pavol Ostrovský, poslanec

Katarína Turzová, poslankyňa

Mgr. Zuzana Dianová, prednostka

Alena Dobrodejová, HK

Neprítomní
Ing. Jozef Ďurech
Hostia
Viď prezenčná listina
ROKOVANIE
1/ Otvorenie
Otvorenie dnešného plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva vykonal starosta obce
Bc. Radomír Brtáň a privítal hostí. Konštatoval, že z celkového počtu 9 poslancov je
prítomných 8 poslancov a preto uznal dnešné zasadnutie OZ za uznášaniaschopné.
Zasadnutia OZ sa nezúčastnil Ing. Jozef Ďurech.
2/ Schválenie programu rokovania
Starosta sa spýtal poslancov, či sú z ich stany pripomienky k programu, ktorý bol uvedený na
pozvánke. P. Turzová a p. Kutej navrhli vypustiť bod 7.5 Vyhodnotenie činností komisií OZ za
rok 2015 a presunúť ho na január 2016. Starosta po dohode s hlavnou kontrolórkou obce
navrhol vypustiť bod 7.1 Hodnotenie uznesení obecného zastupiteľstva k 31.10.2015
a presunúť ho na január 2016.
Uznesenie č. 255/2015
OZ k o n š t a t u j e, že :
Zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu na pozvánke s vypustením bodu 7.1
Hodnotenie uznesení obecného zastupiteľstva k 31.10.2015 a bodu 7.5 Vyhodnotenie
činností komisií OZ za rok 2015, čím sa posunie číslovanie ostatných bodov.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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3/ Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Starosta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie, ktorá prednesie návrh na uznesenie
z dnešného zasadnutia:
Predseda – Ing. Janka Kantoríková
Člen – Mária Kalamenová
Člen – Pavol Ostrovský
Uznesenie č. 256/2015
OZ v o l í:
Predseda – Ing. Janka Kantoríková
Člen – Mária Kalamenová
Člen – Pavol Ostrovský
Za: 7 (Mgr. Bajzíková, p. Kalamenová, p. Kolembus, p. Kutej, p. Ostrovský, Mgr. Švehlová, p.
Turzová)
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (Ing. Kantoríková)
Za overovateľov zápisnice boli určení:
1/ Katarína Turzová
2/ Mgr. Dana Bajzíková
Písaním zápisnice poveril: Bc. Emíliu Laskovičovú
4/ Kontrola plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení zodpovednými
pracovníkmi
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ vykonal starosta obce:
Starosta postupne prešiel všetky uznesenia, ktoré boli schválené na predchádzajúcom
zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 24.11.2015.
Uznesenie č. 257/2015
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plnenie kontrolu uznesení.
5/ Názory občanov
Starosta odovzdal slovo prítomným hosťom.
p. Jakuš sa vyjadroval k aktuálnemu PHSR obce a chcel vedieť, či už je vypracovaný nový
a ten z r. 2013 bol síce pekný počin, ale nespĺňa všetky náležitosti, ktoré by mal.
Starosta odpovedal, že v súčasnosti sa pracuje na novom Pláne hospodárskeho a sociálneho
rozvoja, zadali sme túto zákazku Trenčianskej regionálnej a rozvojovej agentúre, ktorá bude
spracovateľom tohto dokumentu. Momentálne sme v štádiu, kedy aj za ceny toho, že to asi
nestihneme do konca roka s tým vedomím, že možno porušíme nejaké ustanovenia zákonov,
ale nakoľko chceme, aby tento PHSR nebol len pár slov napísaných na papieri, ale aby reálne
vychádzal aj z nejakých návrhov. Dnes nám práve prišiel PSHR Trenčianskeho
samosprávneho kraja, čo je vlastne nadradený dokumentu PSHR, ktorý má vzniknúť na obci
a my musíme rešpektovať tento. Čiže treba pochopiť, že je 9.12., my na to, aby sme splnili
zákon do konca roka, máme iba pár dní.
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Ing. Kantoríková chcela vedieť, s výhľadom na koľko rokov sa robí to PHSR.
Starosta minimálne do r. 2020. Ale TSK robilo až do r. 2023, čiže sa vracali späť od 2013 do
2023 a my sa pravdepodobne tiež vrátime späť a v čase a tak isto budeme robiť s účinnosťou
od 2013 možno s účinnosťou do 2023.
/celá diskusia k tejto téme je zverejnená v audio nahrávke na stránke www.koseca.sk/
p. Ostrovský sa spýtal za občanov z ulice Dolný majer, v akom štádiu je tá cesta, či v nejakom
prípravnom, alebo či sa už začalo verejné obstarávanie.
Starosta chcel vedieť, o ktorú časť ide, lebo ulica Dolný majer je rozdelená na dve etapy.
p. Ostrovský odpovedal, že ide o tú dlhšiu časť, ktorá by išla z investícií.
Starosta odpovedal, že tá dlhšia časť ešte nie je obstaraná a ani sa tam nezačali obstarávacie
práce, pretože momentálne čakáme hlavne na to, ako Váhostav zareaguje s ulicou Školskou,
ako nám dá výkazy m2.
p. Ostrovský povedal, že to spolu nesúvisí, na čo statrosta odpovedal, že všetko spolu súvisí.
My potrebujeme vedieť, koľko nám urobia na ulici Dolný majer a potom potrebujeme vedieť
ďalšie súvislosti.
/celá diskusia k tejto téme je zverejnená v audio nahrávke na stránke www.koseca.sk/
p. Kolembus sa spýtal, kedy už budú osadené obrubníky, od toho júna tam robia asfalt, lebo
to nevyzerá dobre.
Starosta odpovedal, že toto je už niekoľko mesiacov naozaj pripomienkované Váhostavu
neustále, aj ulica Pod Hôrkou a ďalšie ulice, kde boli poškodené obrubníky, majú to dať do
pôvodného stavu. Bolo mi to vysvetlené, poviem ešte raz. Firmu, ktorú objednali, robili iba
cesty, nerobili obrubníky, nerobili chodníky. Takto funguje spoločnosť, ktorá nám robí
hlavného zhotoviteľa, toto je informácia, ktorú mám ako štatutár, že proste musia nájsť
firmu, ktorá tie obrubníky osadí.
p. Kalamenová by chcela ešte pripomenúť, čo tam ostali tie obrubníky a kocky, ľudia sa na to
sťažujú, či sa to nedalo odpratať. Tieto by sa dali aj kľudne použiť, sú dobré.
Starosta – tak isto toto sú požiadavky na Váhostav už dlhodobejšieho charakteru. Aj na ulici
Bytovky je veľká hromada ešte starých obrubníkov, betónov a takýchto vecí, ktoré zabraňujú
aj parkovaniu áut.
/celá diskusia k tejto téme je zverejnená v audio nahrávke na stránke www.koseca.sk/
Mgr. Palčeková sa spýtala na projekt na ulici Za parkom v Nozdroviciach, lebo prišli nejaké
informácie aj mailom, chceli by k tomu niečo bližšie vedieť.
Starosta odpovedal, že tak isto to aj poslancom poslal, lebo sú veci, ktoré sú rozrobené
a ktoré určite nie sú dokončené. Aj toto je jeden z tých prípadov, kedy sme začali obstarávať
postupným procesom vyhotovenie projektu pre vydanie stavebného, prípadne územného
rozhodnutia. Momentálne sme v stave, kedy projektant pracuje na spracovaní štúdie
v zmysle objednávky, ktorú som zaslal aj poslancom.
Mgr. Palčeková chcela vedieť, či sa následne s tým projektom ráta ešte v rozpočte alebo ako
je to zabepečené.
Starosta toto všetko so všetkým súvisí, pretože keď projekt uskutočniteľnosti povie, napr.
projekt pre vydanie územného a stavebného povolenia na jednosmernú komunikáciu bude
stáť toľkoto a projekt pre obojsmernú bude stáť toľkoto, lebo tam bude určite rozdiel,
pretože obojsmerná bude určite zaberať väčší priestor. Takže po posúdení týchto dvoch vecí,
my určite v rozpočte aj na tento rok, bude treba zazmluvniť nejaké veci, máme schválené
peňažné prostriedky.
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Mgr. Palčeková ešte chcela vedieť, či sa s touto investíciou ráta aj v budúcoročnom rozpočte.
Starosta v pôvodnom návrhu rozpočtu, ktorý sme vyvesili, v kapitálovom rozpočte s týmto
nerátali.
Ing. Podmajerská vysvetlila, že v kapitálovom rozpočte sú narozpočtované finančné
prostriedky na rekonštrukciu ciest a chodníkov všeobecne aj na výstavbu nových s tým, že
nevieme ako skončí rozpočet v tomto roku a v tomto roku sme vlastne zarezervovali
finančné prostriedky z rezervného fondu vo výške 102.000,00 EUR a podľa toho ako skončí
hospodárenie, koľko sa ich naozaj použije v tomto roku, tak ten zvyšok môžeme potom
v januári zapojiť do rozpočtu budúceho roku.
/celá diskusia k tejto téme je zverejnená v audio nahrávke na stránke www.koseca.sk/
Ing. Košút sa poďakoval za iniciatívu obecného úradu za dovoz kameniva na ulicu Za parkom
a či by ešte bolo možné doviezť nejaké kamenivo do hornej časti.
Starosta ešte si vyhodnotíme veci, ktoré súvisia aj s nákladmi na dopravu a ako náhle nám
niečo vyjde aj v tomto roku v tej rozpočtovej položke, tak aspoň jednu fúru dáme doviezť
a skúsime to na zimu pripraviť.
/celá diskusia k tejto téme je zverejnená v audio nahrávke na stránke www.koseca.sk/
6/ Správa hlavného kontrolóra v súlade s §18f zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
v znení neskorších predpisov
Hlavná kontrolórka obce p. Alena Dobrodejová predniesla Správu č. 2/2015 z kontroly
vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu obce za rok 2014 organizáciám zriadených
a pôsobiacich na území obce.
Uznesenie č. 258/2015
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Správu hlavného kontrolóra č. 2/2015 - kontrola vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu
obce za rok 2014 organizáciám zriadených a pôsobiacich na území obce.
B: Berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra č. 2/2015 - kontrola vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu
obce za rok 2014 organizáciám zriadených a pôsobiacich na území obce.
7/ Hlavné body rokovania
7.1 Vyhodnotenie dní zvýšenej pracovnej aktivity
S technicko-organizačným zabezpečením „Dní zvýšenej pracovnej aktivity“ oboznámila
prítomných zástupkyňa starostu Mgr. Miroslava Švehlová. Poslanci TOZ vzali na vedomie a v
písomnej forme je prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 259/2015
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Vyhodnotenie dní zvýšenej pracovnej aktivity.
7.2 Plán zasadnutí OZ na rok 2016
Návrh plánu zasadnutí a práce OZ na rok 2015 predložila zástupkyňa starostu obce Mgr.
Miroslava Švehlová.
Uznesenie č. 260/2015
Obecné zastupiteľstvo
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A: Prerokovalo
Návrh plánu zasadnutí OZ na rok 2016.
B: Schvaľuje
Plán zasadnutí OZ na rok 2016 po úprave s nasledovnými termínmi zasadnutí OZ: 21. január
2016, 3. marec 2016. 21. apríl 2016, 16. jún 2016, 18. august 2016, 29. september 2016, 10.
november 2016, 15. december 2016.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7.3 Vyhodnotenie činností správcu ŠA za rok 2015
Správu o činnosti správcu ŠA za rok 2015 predniesol správca ŠA p. Jaroslav Palček.
Mgr. Švehlová poďakovala za činnosť p. Palčekovi a zároveň pozvala prítomných na akciu
kultúrnej komisie – Silvestra 31.12.2015, ktorý sa uskutoční na športovom areáli v Košeci.
Uznesenie č. 261/2015
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Správu o činnosti správcu športového areálu za rok 2015.
B: Berie na vedomie
Správu o činnosti správcu športového areálu za rok 2015.
7.4 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2016
Hlavná kontrolórka obce p. Alena Dobrodejová predniesla poslancom Návrh plánu kontrolnej
činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2016.
Uznesenie č. 262/2015
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2016.
B: Schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2016.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7.5 Návrh rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2016 a výhľadové roky 2017 a 2018
Návrh rozpočtu a návrh programového rozpočtu obce Košeca na rok 2016 a výhľadovo na
roky 2017 a 2018 predniesla Ing. Eva Podmajerská, ekonómka a rozpočtárka obce.
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu obce Košeca a k návrhu
rozpočtu obce Košeca na rok 2016
Uznesenie č. 263/2015
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce Košeca a rozpočtových organizácií obce na rok 2016
výhľadové roky 2017-2018 vrátane programov.
5

B: Berie na vedomie
Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce Košeca a rozpočtových organizácií obce na rok 2016
výhľadové roky 2017-2018 vrátane programov.
Uznesenie č. 264/2015
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Návrh rozpočtu obce Košeca a rozpočtových organizácií obce na rok 2016 a výhľadové roky
2017-2018 vrátane programov.
B: Neschvaľuje
Presun hlasovania o návrhu rozpočtu obce Košeca a rozpočtových organizácií obce na rok
2016 a výhľadové roky 2017-2018 vrátane programov na najbližšie zasadnutie OZ a termín
pracovného stretnutia na 15.12.2015 o 17.30 hod.
Za: 4 (Ing. Kantoríková, p. Kutej, p. Ostrovský, p. Turzová)
Proti: 3 (Mgr. Bajzíková, p. Kalamenová, Mgr. Švehlová)
Zdržal sa: 1 (p. Kolembus)
7.6 Zmeny rozpočtu
S návrhom zmeny rozpočtu oboznámila prítomných rozpočtárka a ekonómka obce Ing.
Podmajerská.
Uznesenie č. 265/2015
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Návrh zmien rozpočtu obce podľa zmenového listu č. 18.
B: Berie na vedomie
Zmeny rozpočtu obce podľa predloženého zmenového listu č. 18, ktorý tvorí neoddeliteľnú
súčasť tohto uznesenia.
Uznesenie č. 266/2015
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Návrh zmien rozpočtu obce podľa zmenového listu č. 19.
B: Schvaľuje
Zmeny rozpočtu obce podľa predloženého zmenového listu č. 19, ktorý tvorí neoddeliteľnú
súčasť tohto uznesenia.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7.7 Návrh VZN č. 2/2015 o miestach určených na umiestňovania plagátov počas volebnej
kampane pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016
Návrh VZN č. 2/2015 o miestach určených na umiestňovania plagátov počas volebnej
kampane pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016 predložila
prednostka OcÚ Mgr. Zuzana Dianová.
Uznesenie č. 267/2015
Obecné zastupiteľstvo
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A: Prerokovalo
Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2015 o miestach určených na umiestňovanie
volebných plagátov počas volebnej kampane pred voľbami do Národnej rady Slovenskej
republiky v roku 2016.
B: Schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 o miestach určených na umiestňovanie volebných
plagátov počas volebnej kampane pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky
v roku 2016.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7.8 Návrh VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad na území obce Košeca
Návrh VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad na území obce Košeca predložila prednostka OcÚ Mgr. Zuzana
Dianová.
K uvedenému návrhu VZN prebehla diskusia a následne poslanci OZ prijali uznesenie:
Uznesenie č. 268/2015
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce.
B: Schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7.9 Návrh Dodatku č. 5 k VZN č. 5/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
žiaka Základnej umeleckej školy a dieťa Materskej školy a školských zariadení zriadených
na území obce Košeca
Návrh Dodatku č. 5 k VZN č. 5/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
Základnej umeleckej školy a dieťa Materskej školy a školských zariadení zriadených na území
obce Košeca predložila prednostka OcÚ Mgr. Zuzana Dianová.
Uznesenie č. 269/2015
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje vypustenie čl. 3 bod 8 z návrhu dodatku č. 5 k všeobecne
záväznému nariadeniu č. 5/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení zriadených na území
obce Košeca.
Za: 4 (Ing. Kantoríková, p. Kutej, p. Ostrovský, p. Turzová)
Proti: 0
Zdržal sa: 4 (Mgr. Bajzíková, p. Kalamenová, p. Kolembus, Mgr. Švehlová)
Uznesenie č. 270/2015
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Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Návrh dodatku č. 5 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2012 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských
zariadení zriadených na území obce Košeca.
B: Schvaľuje
Dodatok č. 5 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2012 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských
zariadení zriadených na území obce Košeca.
Za: 5 (Mgr. Bajzíková, p. Kalamenová, p. Kolembus, p. Ostrovský, Mgr. Švehlová)
Proti: 2 (Ing. Kantoríková, p. Turzová)
Zdržal sa: 1 (p. Kutej)
7.10 Žiadosti týkajúce sa nakladania s majetkom obce
Žiadosti týkajúce sa nakladania s majetkom obce predložil starosta obce Bc. Radomír Brtáň.
Opätovná žiadosť spoločnosti CAST IRON vodárenské tvarovky, spol. s r.o., Jána Zemana
2366/50, 911 01 Trenčín, IČO: 34 123 741, o dokúpenie pozemku, doručenej dňa 14.10.2015,
zaevidovanej pod podacím číslom 1753/2015
Spoločnosť CAST IRON vodárenské tvarovky, s.r.o., Jána Zemana 50/2366, 911 01 Trenčín,
IČO: 34123741 zastúpená konateľom p. Stanislavom Galbom žiada o odkúpenie
nehnuteľnosti 18 m2 pozemku parcela KNC 438/175 ostatné plochy o výmere 414 m2 vo
vlastníctve obce Košeca, navrhovaná cena 5,00 EUR/m2.
Dôvodová správa
PREDMET: Žiadosť na odkúpenie pozemku:
- Pozemok KNC 438/175 o výmere 18 m2 vytvorený z pozemku KNE 469/505 o výmere
414 m2 ostatné plochy vo vlastníctve obce Košeca.
Pozemok sa nachádza v k.ú. Košeca a je zapísaný na LV č. 3447.
ŽIADATEĽ: CAST IRON vodárenské tvarovky, spol. s.r.o., J. Zemana 2366/50, 911 01 Trenčín
SKUTKOVÝ STAV: Žiadosť bola doručená dňa 12.10.2015. Spoločnosť CAST IRON podala
v predmetnej veci žiadosť na začiatku roka 2015, pričom uznesením č. 93/2015 nebola táto
žiadosť schválená. Dňa 5.11.2015 bola opätovná žiadosť predložená a prerokovaná na
zasadnutí OZ. Uznesením č. 234/2015 bolo zrušené uznesenie č. 93/2015 a bola schválená
príprava dokumentácie k zámeru odpredaja predmetného pozemku.
Odôvodnenie žiadosti:
V žiadosti sa uvádza: Nakoľko sa zmenila stratégia rozvoja v našej firme, máme možnosť
rozšíriť výrobu a počítame s dotáciou z eurofondov. Jednou z podmienok na dotáciu je
vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom.
Poznámka: Na marcovom zasadnutí OZ bola riešená žiadosť PD Košeca, a.s. o odkúpenie
celého pozemku KNE 469/505.
Možný postup odpredaja v zmysle platných právnych noriem a Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom obce Košeca.
A. Obchodná verejná súťaž
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B. Dobrovoľná dražba
C. Priamy predaj
D. Osobitné postupy / § 9a ods. 8 psím. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí –
prevod majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa/
Podrobný postup odpredaja v zmysle platných právnych noriem a Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom obce Košeca je v písomnej forme prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 271/2015
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce Košeca a to pozemku parc. č. KNC
438/175 o výmere 18 m2 vytvorený z pozemku KNE 469/505 o výmere 414 m2 ostatné plochy
vo vlastníctve obce Košeca, nachádzajúci sa v k.ú. Košeca, zapísaný na LV č. 3447.
B: Schvaľuje
Spôsob prevodu nehnuteľného majetku obce Košeca a to:
- pozemok parc. č. KNC 438/175 zastavané plochy o výmere 18 m2 vytvorený
z pozemku KNE 469/505 o výmere 414 m2 ostatné plochy, vytvorený GP č. 70/2014
zo dňa 30.9.2014, vyhotovený Bc. Milanom Masarykom,
nachádzajúci sa v k.ú. Košeca, zapísaný na LV č. 3447, kupujúcemu CAST IRON – vodárenské
tvarovky spol. s.r.o., Jána Zemana 50/2366, 911 01 Trenčín, zastúpená konateľom
spoločnosti Stanislavom Galbom, IČO: 34123741 ako prípad hodný osobitného zreteľa
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a čl. 6 bod 6 písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
obce Košeca.
Kúpna cena je stanovená vo výške 20,00 EUR/m2.
Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Košeca ako prípad hodný osobitného zreteľa
bude zverejnený najmenej na 15 dní pred schvaľovaním prevodu na úradnej tabuli obce a na
internetovej stránke obce.
Odôvodnenie osobitného zreteľa: Jedná sa o pozemok malej výmery, ktorý susedí
s pozemkami vo vlastníctve žiadateľa /spol. CAST IRON/. Obec pozemok nevyužíva a nie je
možné ho predať ako stavebný pozemok.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Žiadosť ZŠ s MŠ Košeca
Uznesenie č. 272/2015
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Žiadosť Základnej školy s materskou školou Košeca o preklasifikovanie bežných výdavkov
materskej školy - vlastné príjmy - na kapitálové výdavky v rámci schváleného rozpočtu
z dôvodu nákupu konvektomatu vo výške 9.156,00 EUR.
B: Schvaľuje
Preklasifikovanie bežných výdavkov rozpočtu materskej školy vo výške 9.156,00 EUR na
kapitálové výdavky v rámci schváleného rozpočtu z dôvodu nákupu konvektomatu.
Za: 8
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Proti: 0
Zdržal sa: 0
8/ Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov
Návrh poslanca p. Dáriusa Kuteja na výmenu okien v Osvetovej besedy v Nozdroviciach
Dôvodová správa: V objekte Osvetovej besedy v Nozdroviciach sú vymenené všetky pôvodné
okná za plastové, okrem už spomínaných okien nachádzajúcich sa v priestoroch WC.
Z dôvodu úspory energií je vhodné vymeniť aj tieto.
Uznesenie č. 273/2015
Obecné zastupiteľstva
A: Prerokovalo
Návrh poslanca p. Dáriusa Kuteja na zhotovenie a osadenie 3 ks plastových okien na objekte
Osvetovej besedy v Nozdroviciach, v priestoroch WC, 2 ks plastových okien o rozmeroch 850
x 584 mm a 1 ks plastového okna o rozmeroch 600 x 600 mm, vo výške maximálne 300,00
EUR.
B: Schvaľuje
Návrh poslanca p. Dáriusa Kuteja na zhotovenie a osadenie 3ks plastových okien na objekte
Osvetovej besedy v Nozdroviciach, v priestoroch WC, 2 ks plastových okien o rozmeroch 850
x 584 mm a 1 ks plastového okna o rozmeroch 600 x 600 mm, vo výške maximálne 300,00
EUR.
C: Ukladá
Obecnému úradu obce Košeca objednať zhotovenie a osadenie 3 ks plastových okien na
objekte Osvetovej besedy v Nozdroviciach, v priestoroch WC, 2 ks plastových okien
o rozmeroch 850 x 584 mm a 1 ks plastového okna o rozmeroch 600 x 600 mm, vo výške
maximálne 300,00 EUR, v termíne do 23.12.2015.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Mgr. Bajzíková pozvala prítomných na Silvestra, ktorý sa bude konať 31.12.2015 na
športovom areáli v Košeci a potom aj v Osvetovej besede v Nozdroviciach, kde bude aj
zábava.
Prednostka OcÚ Mgr. Dianová informovala prítomných, že obecný úrad bude z dôvodu
čerpania dovoleniek zatvorený od 23.12.2015 do 31.12.2015 a otvorí sa až 4.1.2016. Zároveň
poprosila prítomných poslancov, nakoľko sa bude robiť odmeňovanie poslancov a členov
komisií, aby jej tí, ktorí ešte nedali buď zápisnicu, ak bolo zasadnutie, a hlavne prezenčky
k zápisniciam, v termíne najneskôr do konca budúceho týždňa (t.j. 18.12.2015).
9/ Rôzne – dôležité údaje a informácie starostu a účastníkov rokovania
p. Ostrovský sa spýtal, ako prebieha alebo neprebieha výberové konanie na požiarnu
zbrojnicu, čo sa deje.
Starosta vysvetlil, že čo sa týka verejného obstarávania na požiarnu zbrojnicu, v rozpočte
máme schválených v rozpočte cca 45.000,00 EUR, aby som mohol začať verejné
obstarávanie, nakoľko projektová cena, ktorú nám projektant stanovil pre ten zvyšok okrem
základovej dosky je vyššia ako táto suma, stále čakám na oficiálnu ponuku od druhej
spoločnosti.
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p. Ostrovský je to v tom vestníku alebo v čom?
Starosta odpovedal, že vestník ešte nerieši, pretože ja môžem začať verejné obstarávanie až
keď budem mať predbežnú cenovú ponuku na určenie predpokladanej hodnoty zákazky.
Momentálne predpokladanú hodnotu zákazky môžem určiť iba buď z ponuky, ktorú mám
a ktorá je drahšia, alebo z projektovej ceny od projektanta. Ani jedna mi neumožňuje začať
verejné obstarávanie, pretože tá suma v predpokladanej zákazke je, a bola by teraz
vyhlásená, vyššia ako sú prostriedky schválené na túto aktivitu v rozpočte.
Ing. Kantoríková chcela vedieť, či je jednou z oslovených firiem, aj tá, ktorá robila
projektovku, teda tá, čo to naceňovala prvýkrát.
Starosta odpovedal, že je a Ing. Kantoríková sa ešte spýtala, či tá poslala tú vyššiu ponuku, na
čo starosta odpovedal áno.
/celá diskusia k tejto téme je zverejnená v audio nahrávke na stránke www.koseca.sk/
P. Ostrovský sa ešte spýtal, či je odvezený ten betón, ktorý sa nachádzal pri p. Brtáňovi, na čo
mu prednostka Mgr. Dianová odpovedala, že už je to odvezené.
10/ Interpelácia poslancov – diskusia
11/ Ukončenie zasadnutia
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Bc. Radomír Brtáň, ktorý
poďakoval prítomným za účasť. (21:11 hod.)
Starosta obce: Bc. Radomír Brtáň

Zapisovateľ: Bc. Emília Laskovičová

Prednosta obce: Mgr. Zuzana Dianová
Overovatelia:

__________________________
Katarína Turzová

________________________
Mgr. Dana Bajzíková

V Košeci, 17.12.2015
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