
 Z Á P I S N I C A 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 

dňa 11. decembra 2014 v budove Základnej školy s materskou školou Košeca 

 

Prítomní 

Bc. Radomír Brtáň, starosta   Mgr. Miroslava Švehlová, poslankyňa 

Mgr. Dana Bajzíková, poslankyňa  Ing. Jozef Ďurech, poslanec    

Mária Kalamenová, poslankyňa  Ing. Janka Kantoríková, poslankyňa 

Radovan Kolembus, poslanec  Dárius Kutej, poslanec 

Ostrovský Pavol, poslanec    Katarína Turzová, poslankyňa 

Mgr. Zuzana Dianová, prednostka  Ing. Katarína Mináriková, HK 

 

Hostia 

Podľa prezenčnej listiny 

 

R O K O V A N I E 

I. časť 

1/ Vytvorenie predpokladov pre rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného 
zastupiteľstva 
1.1 Otvorenie 
Na úvod slávnostného zasadnutia si prítomní vypočuli štátnu hymnu. Otvorenie dnešného 
ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vykonal starosta obce Bc. Radomír 
Brtáň a privítal hostí.  
 

1.2 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Písaním zápisnice bola poverená :  
Bc. Emília Laskovičová 
 
Za overovateľov zápisnice boli určení :  
1/  Mgr. Miroslava Švehlová 
2/  Mária Kalamenová 
  
1.3 Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch voľby starostu a volieb do 
obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi 
a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva 
Predsedkyňa Miestnej volebnej komisie Mgr. Božena Gábelová oboznámila poslancov 
a všetkých prítomných s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce, ktoré sa konali dňa 
15. novembra 2014. Správa je priložená písomne. Zároveň vyzvala Bc. Radomíra Brtáňa, aby 
zložil zákonom predpísaný sľub starostu. 
 



1.4 Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 
Starosta obce Bc. Radomír Brtáň zložil do rúk predsedkyne Miestnej volebnej komisie 
zákonom predpísaný sľub starostu obce. 
Po zložení sľubu mu predsedkyňa MVK Mgr. Božena Gábelová odovzdala osvedčenie o 
zvolení za starostu obce Košeca. 
 
1.5 Zloženie sľubu poslancov Obecného zastupiteľstva 
Mandát poslanca OZ vzniká jeho zvolením a vydaním osvedčenia o zvolení. Poslanec sa však 
svojej funkcie ujíma až po zložení a podpísaní zákonom predpísaného sľubu. V zmysle 
metodického pokynu prečítal sľub poslanca starosta obce Bc. Radomír Brtáň, poslanci ho 
potvrdili svojim podpisom. 
Po zložení sľubu poslancov OZ im predsedkyňa MVK Mgr. Božena Gábelová odovzdala 
osvedčenie o zvolení za poslanca Obecného zastupiteľstva v obci Košeca. Novozvoleným 
poslancom zablahoželal aj starosta obce Bc. Radomír Brtáň. 
Predsedkyňa MVK predniesla novozvoleným predstaviteľom obce krátky príhovor. 
 
Uznesenie č. 124/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
A:  Berie na vedomie:  
Informáciu predsedu miestnej volebnej komisie o výsledku voľby starostu obce Košeca 
a výsledku volieb obecného zastupiteľstva obce Košeca, ktoré sa uskutočnili dňa 15. 
novembra 2014.  
 
B: Konštatuje, že: 
1. novozvolený starosta obce Bc. Radomír Brtáň zložil zákonom predpísaný sľub starostu 
obce 
2. novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva:   
 
 Mgr. Dana Bajzíková 

Ing. Jozef Ďurech 
 Mária Kalamenová 
 Ing. Janka Kantoríková 
 Radovan Kolembus 

Dárius Kutej 
 Pavol Ostrovský 

Mgr. Miroslava Švehlová 
Katarína Turzová 

 
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 
 
1.6 Vystúpenie novozvoleného starostu obce 
p. Starosta konštatoval, že z celkového počtu 9 poslancov je prítomných 9  poslancov a tak 
uznal dnešné zasadnutie za spôsobilé rokovať a uznášať sa. Starosta predniesol prítomným 
svoj príhovor. 
 
Uznesenie č. 125/2014 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie príhovor novozvoleného starostu obce. 



2/ Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
Program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorý je uvedený na pozvánke 
bol zverejnený aj na vývesnej tabuli obecného úradu a v obecnom rozhlase, vychádza 
z doterajšej praxe, ale i z metodického pokynu ministerstva vnútra Slovenskej republiky, 
ktorý odporúča pripraviť a uskutočniť toto zasadnutie tak, aby toto bolo dôstojné 
a zodpovedalo postaveniu starostu, poslancov OZ a jeho aktívov. 
I napriek tomuto konštatovaniu sa prítomných poslancov starosta spýtal, či sú k tomuto 
programu také návrhy na doplnenie či rozšírenie o zaradení ktorých je potrebné rozhodnúť 
hlasovaním? Keďže sa nikto neprihlásil, program prvého zasadnutia OZ bol schválený.  
 
Uznesenie č. 126/2014 
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že ustanovujúce zasadnutie bude zasadať podľa programu 
uvedeného na pozvánke v časti I. časť body 2 až 9 a s úpravou bodu 7. 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
3/ Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie 
Návrh na zloženie jednotlivých komisií predniesol starosta Bc. Radomír Brtáň. 
 
Mandátová komisia:  

- predseda Mgr. Dana Bajzíková 
- člen Ing. Jozef Ďurech 
- člen Dárius Kutej 

 
Návrhová komisia:  

- predseda Ing. Janka Kantoríková 
- člen Radovan Kolembus 
- člen Katarína Turzová 

 
Volebná komisia:  

- predseda Pavol Ostrovský 
- člen Mária Kalamenová 
- člen Mgr. Miroslava Švehlová 

 
Uznesenie č. 127/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:  
Mandátovú komisiu v zložení: 

- predseda Mgr. Dana Bajzíková 

- člen Ing. Jozef Ďurech 

- člen Dárius Kutej 

 
Návrhovú komisiu v zložení: 

- predseda Ing. Janka Kantoríková 

- člen Radovan Kolembus 

- člen Katarína Turzová 



Volebnú komisiu v zložení:  
- predseda Pavol Ostrovský 

- člen Mária Kalamenová 

- člen Mgr. Miroslava Švehlová 

Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
4/ Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie 
 
Uznesenie č. 128/2014 
Mandátová komisia konštatuje, že novozvolený starosta obce a novozvolení poslanci 
obecného zastupiteľstva zložili a podpisom potvrdili zákonom predpísaný sľub.  
 
5/ Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 
zasadnutia obecného zastupiteľstva 
Prednostka Mgr. Zuzana Dianová navrhla podľa predchádzajúceho pracovného stretnutia 
poslancov obecného zastupiteľstva poveriť poslanca Ing. Jozefa Ďurecha zvolávaním a 
vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 
tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov. Poslanci návrh jednohlasne schválili. 
 
Uznesenie č. 129/2014 
Obecné zastupiteľstvo poveruje poslanca Ing. Jozefa Ďurecha zvolávaním a vedením 
zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia 
veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov. 
 
ZÁSTUPCA STAROSTU 
 
V súlade s § 13b zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
poveril starosta Mgr. Miroslavu Švehlovú svojim zastupovaním. Svoje rozhodnutie odôvodil 
tým, že Mgr. Švehlová zastávala túto funkciu aj v predchádzajúcom volebnom období, vie čo 
táto pozícia obnáša a ich spolupráca bola na veľmi dobrej úrovni. 
 
Uznesenie č. 130/2014 
Starosta obce poveruje poslankyňu Mgr. Miroslavu Švehlovú zastupovaním starostu obce 
Košeca v zmysle ustanovenia § 13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov. 
 
 
6/ Určenie sobášiacich 
Pretože obec Košeca je matričným úradom, požiadala prednostka Mgr. Zuzana Dianová, aby 
pre výkon matričnej agendy boli zvolení sobášiaci. Za sobášiacich navrhla poslancom určiť 
Mgr. Miroslavu Švehlovú a Katarínu Turzovú.  
 
 



Uznesenie č. 131/2014 
Obecné zastupiteľstvo určuje:  

a) za sobášiacich poslancov pre volebné obdobie rokov 2014-2018 poslancov:  

Mgr. Miroslavu Švehlovú 
Katarínu Turzovú 

b) sobášnu miestnosť ako miesto konania sobášnych obradov, a to zasadačku obecného 

úradu, nachádzajúcu sa na prvom poschodí Obecného úradu. Sobáše vykonávajú 

sobášiaci, matrikárka a členovia ZPOZ. 

c) sobášne dni na piatok a sobotu. 

Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 132/2014 
Obecné zastupiteľstvo ruší Uznesenie č. 3/2010 zo dňa 16.12.2010, ktorým boli za 
sobášiacich určené poslankyne Mgr. Miroslava Švehlová a Mgr. Jaroslava Pajgerová. 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
7/ Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a voľba predsedu 
Pred dnešným ustanovujúcim zasadnutím obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo pracovné 
rokovanie novozvolených poslancov OZ, z ktorého vyplynulo viacero návrhov na zriadenie 
komisií, o ktorých budú poslanci teraz rokovať: 

• Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia 
• Komisia financií 
• Komisia kultúry 
• Komisia pre školstvo, mládež a šport           
• Komisia na ochranu verejného poriadku a bezpečnosti 
• Komisia sociálna a ZPOZ    
• Komisia pre investície, rozvoj a verejné obstarávanie 

  Komisia na ochranu verejného záujmu 
 
Uznesenie č. 133/2014 
Obecné zastupiteľstva 
A: Prerokovalo  
Návrh na zriadenie stálej Komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia. 
B: Zriaďuje 
Komisiu výstavby, územného plánovania a životného prostredia. 
Za: 9 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 134/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo  
Návrh na zriadenie stálej Komisie financií. 



 
B: Zriaďuje 
Komisiu financií. 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 135/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo  
Návrh na zriadenie stálej Komisie kultúry. 
B: Zriaďuje 
Komisiu kultúry. 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 136/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo  
Návrh na zriadenie stálej Komisie pre školstvo, mládež a šport. 
B: Zriaďuje 
Komisiu pre školstvo, mládež a šport. 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 137/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo  
Návrh na zriadenie stálej Komisie na ochranu verejného poriadku a bezpečnosti. 
B: Zriaďuje 
Komisiu na ochranu verejného poriadku a bezpečnosti. 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 138/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo  
Návrh na zriadenie stálej Komisie sociálnej a ZPOZu. 
B: Zriaďuje 
Komisiu sociálnu a ZPOZu. 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 



Mgr. Dianová - sa spýtala na komisiu pre verejné obstarávanie. Lebo od 1. januára 2015 sa 
výrazne mení zákon o verejnom obstarávaní a obstarávanie sa bude robiť cez elektronické 
trhovisko, čiže sa chce len spýtať, čo by sa v rámci tej komisie robilo. 
 
Ing. Kantoríková - tá komisia je v tomto ponímaní - komisia pre investície, rozvoj a verejné 
obstarávanie, samozrejme, že budeme dodržiavať zákon, čo sa týka tohto verejného 
obstarávania. V podstate, mala by len rámcovo zastrešovať tie najdôležitejšie rozvojové 
aktivity a to smerovanie rozvoja obce. 
 
Uznesenie č. 139/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo  
Návrh na zriadenie stálej Komisie pre investície, rozvoj a verejné obstarávanie. 
B: Zriaďuje 
Komisiu pre investície, rozvoj a verejné obstarávanie. 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 140/2014 
Obecné zastupiteľstvo zriaďuje Komisiu na ochranu verejného záujmu v zmysle čl. 7 ods. 5 
zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov. 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 

Uznesenie č. 141/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo  
Prerokovalo návrh zvoliť za predsedu komisie výstavby, územného plánovania a životného 
prostredia p. Pavla Ostrovského. 
B: Volí 
p. Pavla Ostrovského za predsedu komisie výstavby, územného plánovania a životného 
prostredia. 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 142/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo  
Prerokovalo návrh zvoliť za predsedu komisie financií p. Radovana Kolembusa. 
B: Volí  
p. Radovana Kolembusa za predsedu komisie financií. 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 



Uznesenie č. 143/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo  
Prerokovalo návrh zvoliť za predsedu komisie kultúry Mgr. Dana Bajzíkovú. 
B: Volí  
Mgr. Danu Bajzíkovú za predsedu komisie kultúry. 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 144/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo  
Prerokovalo návrh zvoliť za predsedu komisie pre školstvo, mládež a šport Ing. Jozefa 
Ďurecha. 
B: Volí  
Ing. Jozefa Ďurecha za predsedu komisie pre školstvo, mládež a šport. 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 145/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo  
Prerokovalo návrh zvoliť za predsedu komisie na ochranu verejného poriadku a bezpečnosti 
p . Dáriusa Kuteja. 
B: Volí 
P. Dáriusa Kuteja za predsedu komisie na ochranu verejného poriadku a bezpečnosti. 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
O slovo do diskusie sa prihlásila p. Magdaléna Belková. 
 
Uznesenie č. 146/2014 
Obecné zastupiteľstvo povoľuje p. Magdaléne Belkovej vstúpiť do diskusie. 
Za: 4    (Mgr. Švehlová, Mgr. Bajzíková, p. Kolembus, p. Kalamenová) 
Proti: 5 (Ing. Ďurech, Ing. Kantoríková, p. Kutej, p. Ostrovský, p. Turzová) 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 147/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo  
Prerokovalo návrh zvoliť za predsedu komisie sociálnej a ZPOZu p. Máriu Kalamenovú. 
B: Volí  
p. Máriu Kalamenovú za predsedu komisie sociálnej a ZPOZu. 
Za: 4      (Mgr. Švehlová, Mgr. Bajzíková, p. Kolembus, p. Kalamenová) 



Proti: 5  (Ing. Ďurech, Ing. Kantoríková, p. Kutej, p. Ostrovský, p. Turzová) 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 148/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo  
Prerokovalo návrh zvoliť za predsedu komisie sociálnej a ZPOZu p. Katarínu Turzovú. 
B: Volí  
Katarínu Turzovú za predsedu komisie sociálnej a ZPOZu. 
Za: 5     (Ing. Ďurech, Ing. Kantoríková, p. Kutej, p. Ostrovský, p. Turzová) 
Proti: 4 (Mgr. Bajzíková, p. Kalamenová, p. Kolembus, Mgr. Švehlová) 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 149/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo  
Prerokovalo návrh zvoliť za predsedu komisie pre investície, rozvoj a verejné obstarávanie 
Ing. Janku Kantoríkovú. 
B: Volí  
Ing. Janku Kantoríkovú za predsedu komisie pre investície, rozvoj a verejné obstarávanie. 
Za: 5    (Ing. Ďurech, Ing. Kantoríková, p. Kutej, p. Ostrovský, p. Turzová) 
Proti: 4 (Mgr. Bajzíková, p. Kalamenová, p. Kolembus, Mgr. Švehlová) 
Zdržal sa: 0 
 
Mgr. Dianová - na predsedu komisie na ochranu verejného záujmu bol návrh, aby 
predsedníčkou bola p. Majka Kalamenová a prvotný návrh bol, aby predsedníčkou bola p. 
Katka Turzová. Takže sa treba vyjadriť k návrhom. 
 
p. Kalamenová - vyjadrila svoj nesúhlas s kandidatúrou na predsedu komisie pre ochranu 
verejného záujmu. 
 
Mgr. Dianová - sa spýtala p. Turzovej na jej vyjadrenie, lebo ako poslankyňa môže byť vo 
viacerých komisiách aj predsedom, či teda môžeme dať hlasovať. 
 
p. Turzová - áno, môžeme. 
 
Uznesenie č. 150/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo  
Prerokovalo návrh zvoliť za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu p. Katarínu 
Turzovú. 
B: Volí  
Katarínu Turzovú za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu. 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 



8/ Diskusia 
Starosta sa spýtal na otázky v diskusii. 
 
p. Magdaléna Belková - myslí si, že je to už teraz zbytočné, pretože si už urobili poslanci čo 
chceli, ale chce sa spýtať, akým právom zobrali komisiu p. Kalamenovej, keď za prvé: mala 
najviac hlasov, čiže mohla si sama vybrať komisiu, a za druhé: išla do volieb s tým 
programom, že tú sociálnu politiku takú ako robila, bude robiť ďalej. 
Vidím starosta, že už máš zas silnú päťku proti sebe, schvália si, čo potrebujú a neurobíte 
s tým zase celé štyri roky nič. 
 
Starosta - nevidí to tak čierno ako p. Belková, je optimista. Každopádne každé hlasovanie je 
osobitné, je to kolektívny orgán, ktorý rozhoduje väčšinou a musíme rešpektovať 
samozrejme hlas väčšiny z obecného zastupiteľstva. To, čo bolo povedané v príspevku, je 
názor, ktorý asi zdieľajú viacerí.  
Ak chce p. Belková odpoveď od niekoho konkrétneho, má slovo. 
 
p. Magdaléna Belková - je len zvedavá, prečo ona nemá tú sociálnu komisiu. Čo urobila zle 
v tej komisii, prečo ste ju vymenili. 
 
Starosta - je to otázka na poslancov obecného zastupiteľstva, ktorí hlasovali za prijatie 
niekoho iného, takže dávam priestor aj im. 
 
p. Magdaléna Belková - nakoniec pani predsedníčka povedala, že ona nemá na takéto veci 
čas a zrazu už teraz bude mať dosť času. 
 
p. Turzová - som nevedela, že si bola na pracovnom stretnutí. Áno, ja som sa vyjadrila, že 
nemám čas, ale som potom prehodnotila niektoré pracovné aktivity a zmenila som názor. 
Nemá človek právo zmeniť názor? 
 
p. Magdaléna Belková - ale má, iste. Chcela som sa len na to opýtať. 
 
p. Turzová - tak ja na to odpovedám. 
 
p. Irena Vrábliková - robila v oblasti sociálnej a veľmi dobre to pozná a myslí si, že roky robila 
na obecnom úrade a je za to. Veľmi dobre jej to ide, svoju prácu robila dobre a myslí si, že by 
jej mali komisiu vrátiť.  
p. Andrej Jakuš - by sa chcel opýtať, či by nebolo vhodné a naozaj potrebné pri vytváraní 
nových komisií, ktoré neboli predtým a teraz už prišiel nejaký dôvod na ich vytvorenie, či by 
nebolo vhodné, povedzme odôvodnenie, alebo vytvorenie nejakého portfólia. To znamená, 
aké konkrétne aktivity, čomu sa bude tá daná komisia venovať a čo jej bude patriť. To je po 
prvé. A druhá otázka, či nepovažujete zlúčenie stavebnej komisie a ekologickej za vytvorenie 
superkomisie, ktorá bude jednoducho príliš zahltená. 
 
Ing. Kantoríková - ja možno na tú prvú otázku, kde sa hovorí o vytvorení nových komisií. 
Zákon to umožňuje a tak isto je to aj v štatúte, obce majú usmernenie vytvoriť niektoré 
komisie podľa potrieb obecného zastupiteľstva tak, aby mohlo fungovať. To, čo bude 
obsahovou náplňou jednotlivých komisií je presne to, čo sme nechceli schvaľovať na tomto 



zastupiteľstve, nakoľko neboli zvolení predsedovia. O obsahovej náplni jednotlivých komisií 
budeme ešte diskutovať. Určite v celom poslaneckom zbore bude predostretý potom návrh 
jednotlivých činností.  
 
Starosta - ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Ešte niekto k tejto téme a k týmto dvom 
otázkam? 
 
p. Ostrovský - táto komisia vznikla z toho dôvodu, že ich nikto nechcel. Stačí? 
 
p. Andej Jakuš - a neuvažujete aj o tom, že by ste z tých komisií urobili verejné? 
 
Ing. Kantoríková - čo sa týka toho, poviem to tak, kto je predsedom komisie a kto je člen, aby 
sme vysvetlili aj pre hostí. Zákon ukladá, že predsedom komisie je vždy poslanec obecného 
zastupiteľstva a členov komisie volí obecné zastupiteľstvo buď z poslancov, občanov obce 
Košeca, odborníkov a nemusia to byť ani občania obce Košeca. Ako p. Jakuš my uvítame vašu 
ochotu pracovať v akejkoľvek komisii, akú si vyberiete.  
 
Starosta - odpovedal na tú druhú časť. Dal verejný prísľub a už som ho raz dal, že bude 
predložený návrh na uznesenie, aby všetky komisie boli verejné. To znamená, aby bolo 
vopred známe miesto stretnutia komisie, termín stretnutia komisie, a aby sa mohli 
zúčastňovať aj ľudia, ktorí nie sú členmi tej komisie. Takýto návrh padne, nie je to nič 
v rozpore so zákonom. Je to niečo, čo otvorí cestu bežným ľuďom do rozhodovania 
a spolurozhodovania obce. V nasledujúcich dvoch mesiacoch čakajme návrh takéhoto 
uznesenia a možno aj VZN, ktoré sa bude týkať týchto vecí. 
 
Ing. Kantoríková - ja k tomu len takú faktickú poznámku. Určite súhlasím s tým, aby to takto 
bolo. Lebo v minulosti bol s tým troška problém, keď sa chcel zúčastniť iný člen komisie, 
takže toto určite podporíme v plnej miere. 
 
Starosta - ďakujem veľmi pekne. V prípade, že v komisii bude riešené niečo, čo sa týka 
osobných údajov, tak v tom prípade bude komisia neverejná.  
 
Ing. Ďurech - chcel by zverejniť na webovej stránke, aby sa ľudia prihlásili, ak by mal niekto 
záujem pracovať v komisii pre školstvo, mládež a šport.  
 
Starosta - obecný úrad dá určite výzvu verejnosti, aby sa hlásila.  
p. Danišová - porozprávala o svojom pôsobení v obci. 
 
Starosta - sa poďakoval p. Danišovej. 
 
p. Miroslav Vančík - bol som svedkom slávnostného sľubu poslancov a nejde mi do hlavy 
jedna vec. Tam ste podpisovali, že budeme robiť podľa svojho vedomia a svedomia najlepšie. 
Neviem si predstaviť, akým štýlom to môže fungovať, aké máte svedomie, keď ste jednu vec, 
ktorá v Košeci fungovala, zrušili. Štyri roky ste rozprávali všetci poslanci, ktorí sa teraz zlúčili 
v SMER-e, že to tu nefungovalo. A jedna jediná vec, ktorá fungovala - sociálna komisia, sa 
zrazu zrušuje. Prečo asi? Prečo asi to tak dopadlo, že z tých štyroch poslancov, ktorí do 
obecného zastupiteľstva kandidovali, vyhrala p. Kalamenová, kto bol z nich druhý, tretí, kto 



bol štvrtý? To je jedna. Druhá vec: prajem p. Ďurechovi, aby zajtra, keď ten oznam vyvesí, sa 
na základe tohto hlásili dobrovoľne, keď vidia, ako to tu funguje. To, čo je dobré zrušíme, 
lebo všetci sa budú teraz húfne hlásiť, aby boli v komisiách. Viete, ako to dopadne.  
A úplne posledná vec je takáto: poslanci, ktorí kandidovali za SMER, bol jeden pán, 
podpredseda alebo predseda parlamentu, ktorý povedal: vyhraj voľby a môžeš všetko. SMER 
funguje v Košeci takým štýlom, že proste sadnete si v cukrárni a dohodnete sa a potom to 
prezentujete ako váš vlastný názor. Keby to fungovalo podľa toho, čo povedal p. Paška, p. 
Kalamenová mala povedať: ja mám túto komisiu a vy si trhnite nohou.  
 
Mgr. Jaroslava Pajgerová - sa spýtala p. Vančíka, prečo si myslí, že sociálna komisia bola 
jediná, ktorá fungovala.  
 
p. Miroslav Vančík - podľa výsledkov. 
 
Mgr. Jaroslava Pajgerová - a vy ste boli na niektorej akcii kultúrnej komisie za tie štyri roky?  
 
p. Miroslav Vančík - áno, bol. 
 
Mgr. Jaroslava Pajgerová - napríklad? 
 
p. Miroslav Vančík - bol som na akciách, ktoré kultúrna komisia robila v Košeci. A ak si dobre 
pamätám, tak teraz v terajších voľbách, predsedníčka komisie, ktorá tam je, nekandidovala.  
 
Mgr. Jaroslava Pajgerová - ale to neznamená, že tá komisia nefungovala. 
 
p. Miroslav Vančík - ak ste dobre počúvala, že z tých poslancov, ktorí boli. 
 
Mgr. Jaroslava Pajgerová - ale povedali ste, že to bolo jediné, ktoré fungovalo. 
 
p. Miroslav Vančík - opravím sa. Z tých, čo tam boli poslanci, tak z tých jediná komisia, ktorá  
fungovala, bola komisia sociálna. Ospravedlňujem sa, ak som sa niekoho dotkol. 
 
Mgr. Jaroslava Pajgerová - ďakujem, pretože si myslím, že aj kultúrna komisia fungovala a aj 
keď pani predsedníčka povedala, že mala iné veci, tak si myslím, že tam bolo dosť členov, 
ktorí sa snažili, aby tá kultúrna komisia fungovala tak, ako fungovala. 
 
p. Pavol Bugala - ja by som len chcel povedať, že videli sme štyri roky, aké boli trenice na 
obecnom úrade. A teraz je ešte len ustanovujúce zastupiteľstvo a už mi je jasné, že to bude 
pokračovať ďalej. Ja som z toho sklamaný, že sa necháte ovplyvniť nejakou vysokou politikou 
a tými bláznami v Bratislave, ktorí si tam rozdeľujú obrovské peniaze a smejú sa z nás. Stále 
robia z každého doslova poskokov, že naletíte na reči takýchto, ja ich volám exotov, a robíte 
tú politiku takú, ktorá sa na dedine nemá robiť. Jednoducho, štyri roky boli trenice, hádanie, 
ja som chodil na tie zastupiteľstvá, je to ostuda. Prečo sa tu hráte na nejakých politikov? Vy 
robíte pre obec. Robte pre obec podľa svojho vlastného svedomia. Nechoďte na nejaké 
porady, nebudem menovať ľudí, ktorí sa za tým skrývajú, ale je ostuda, že vás pripravujú 
pred každým zastupiteľstvom, čo máte hovoriť a hráte sa na nejakých politikov. Bohužiaľ, my 
sme na dedine, robte pre občanov, robte pre dedinu a netvárte sa, že ste nejakí politici. Za 



jedno na to ani nemáte a robíte to zadarmo, tak aspoň robte to tak, ako vám svedomie 
hovorí a nie nejaký politik a nejaký exot, ktorí za vami z kraja alebo z okresu stojí. Len to som 
chcel povedať. 
 
Starosta ukončil diskusiu, keďže sa o slovo už nikto neprihlásil. 
 
9/ Záver ustanovujúceho zasadnutia 
Starosta ukončil I. časť ustanovujúceho zasadnutia OZ. (18:54 hod.) 
 
 

II. časť 
 

1/ Schválenie programu rokovania 

Starosta sa spýtal poslancov, či sú z ich stany pripomienky k programu, ktorý bol uvedený na 
pozvánke.  
 
Uznesenie č.  151/2014 
OZ konštatuje, že: 
Ustanovujúce zasadnutie bude zasadať podľa programu uvedeného na pozvánke v časti II. 
časť body 1 až 12.  
Za: 9  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
2/ Návrh rozpočtu na rok 2015 a výhľadovo na roky 2016 a 2017  
3/ Návrh programového rozpočtu na rok 2015 a výhľadovo na roky 2016 a 2017 
Návrh rozpočtu a návrh programového rozpočtu obce Košeca na rok 2015 a výhľadovo na 
roky 2016 a 2017 predniesla Ing. Eva Podmajerská, ekonómka a rozpočtárka obce. 
 
Hlavná kontrolórka Ing. Katarína Mináriková pogratulovala poslancom a p. starostovi 
k zvoleniu a zároveň predniesla odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce 
Košeca. 
 
Ing. Podmajerská - včera (10.12.2014) bola na Úrade vlády podpísaná Kolektívna zmluva 
vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona 
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2015. 
Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa za obce a mestá podpísal predseda ZMOS-u p. Dvonč. 
Zúčastnené strany sa dohodli okrem iného aj na zvýšení platov zamestnancov pri výkone 
práce vo verejnom záujme. K prvému zvýšeniu by malo prísť od 1.1.2015 o 1,5%, k ďalšiemu 
o 1% od 1.7.2015 a tiež o 5% by sa mali navýšiť platy v školstve. 
Na základe tejto skutočnosti sme pripravili dnes pozmeňujúci návrh k tomuto predloženému 
návrhu rozpočtu, ktorý bol od 21.10.2014 vyvesený.  
Mali sme tam položku na odstupné v prípade, že by p. starosta nebol zvolený a bolo by 
potrebné vyplatiť mu odstupné, takže túto položku sme rozpustili do miezd na základe 
informácie o podpísaní Kolektívnej zmluvy. Máte to rozpísané v materiáloch. Je to v podstate 
len presun medzi položkami. Nezmení to čísla v programovom rozpočte, nezmení to výsledok 



hospodárenia, pretože tieto zmeny sú urobené len presunom z položky na položku. 
Čo sa týka predložené rozpočtu p. kontrolórka to dosť podrobne popísala, vy ste mali 
možnosť si ho preštudovať, tak ak sa chcete niečo opýtať, tak môžeme to ešte podrobne 
rozobrať. Budete sa pýtať alebo to mám ja nejako popísať? 
 
Ing. Mináriková - ja ešte len uvediem, moc ho asi nemali možnosť študovať, ani to 
stanovisko, nakoľko vy ste mali realizované pracovné stretnutie, ja som teda čakala, že sa na 
tomto pracovnom stretnutí dohodne, či sa budeme tomu rozpočtu venovať teraz na prvom 
zastupiteľstve alebo akou formou bude riešené. 
 
Mgr. Dianová - my sme sa dohodli a na základe toho som vám aj vlastne povedala, aby ste 
dali stanovisko.  
 
Ing. Mináriková - áno, ja som ho začala pripravovať neskôr 
 
Ing. Kantoríková - nebavili sme sa o tom, že pôjdeme do provizória? 
 
Mgr. Dianová - nie. Vy ste sa dohodli, že vám mám poslať rozpočet a že to dám ako program 
 
Ing. Kantoríková - teraz neviem, či to zoberieme na vedomie alebo ako. 
 
Mgr. Dianová - len že budete hlasovať. To už je na vás ako budete hlasovať, ale ja som vám 
ho poslala a tak sme sa dohodli, že bude bodom programu zastupiteľstva. 
 
Ing. Mináriková - ak máte novozvolení poslanci akékoľvek otázky akéhokoľvek typu, je 
samozrejme logické, že vám nie je kopu vecí jasných, čiže kľudne sa môžete pýtať na 
čokoľvek. 
 
Ing. Kantoríková - pôvodná finančná komisia sa asi nevyjadrila k rozpočtu? 
 
Mgr. Dianová - nie. 
 
Ing. Ďurech - ja neviem. Navrhujem, či by skôr nebolo nejaké pracovné stretnutie, lebo nerád 
by som teraz položku po položke, že prečo je táto nižšia vyššia a tak ďalej. 
 
Ing. Podmajerská - mali by sme teraz hlasovať o tom, či tento návrh budete schvaľovať. 
Rozpočet je zostavený tak, aby celkový bol prebytkový. Bežné výdavky sú vlastne vyššie ako 
sú výdavky spolu s rozpočtovými organizáciami. 
 
Mgr. Švehlová - ja neviem, prečo by sme ho nemali schváliť. Ja si myslím Evka, že ty si ho 
vypracovala ako asi najlepšie si vedela, si odborníčka, pani kontrolórka ho skontrolovala, tak 
ja si myslím, vždy sa dá meniť v priebehu roka, vždy sú tam nejaké zmeny a určite aj budú. 
Tak neviem, prečo by sme ho nemali schváliť, tak ja dávam návrh, aby sme ho schválili 
a každý hlasujte podľa seba. 
 
Ing. Podmajerská - ešte by som povedala takú informáciu, že dnes na ministerskej stránke 
Ministerstva financií SR bol zverejnený predpokladaný výnos dane, ktorý je oveľa vyšší ako 



máme v rozpočte. To, či bude reálne, aby sa naplnil, zatiaľ nevieme povedať, ale zrejme bude 
možné, že bude vyšší ako v rozpočte navrhovaný narozpočtovaný príjem.  
 
p. Ostrovský - na minulom pracovnom stretnutí si p. starosta spomínal aj to provizórium, ale 
v podstate teraz keď sa tie hodnoty zmenili, tak nie je treba to provizóriu, ak to mám tak 
chápať.  
 
Starosta - v prípade, že schválite návrh rozpočtu, ktorý bol vyvesený, tak provizórium 
samozrejme nehrozí. V prípade, že ho neschválite, nie je možné z môjho pohľadu pripraviť 
do 1.1. návrh rozpočtu taký, aký visel 15 dní a aby prešiel pripomienkovým konaním, čiže 
automaticky ako náhle, ja vám to poviem otvorene, ako náhle sa dnes rozpočet v tomto 
preloženom znení neschváli, automaticky je od 1.1. isté, že pôjdeme do provizória. 
 
Ing. Kantoríková - to sa preberalo aj minule, nejaký extrémny problém s tým nebol z vašej 
strany.  
 
Starosta - ja vás musím upozorniť na tie riziká, ktoré existujú. Provizórium znamená vo 
všeobecnosti to, že počas provizória sa nemôže poskytovať dotácia organizáciám v obci, 
nemôže sa zazmluvniť nič nové a už minulý rok, upozorním všetkých nových poslancov, sme 
prepásli šancu podať žiadosť o získanie dotácie na vypracovanie územného plánu, ktorá sa 
podáva do konca februára na ministerstvo, pretože sme mali provizórium a nebolo možné 
zazmluvniť nejakú firmu, ktorá by prostredníctvom verejného obstarávania zabezpečila tieto 
práce. To je úskalie provizória, o ktorých musíte vedieť, a ktoré jednoducho sú.  
Ak ich chcete akceptovať, samozrejme, je to vaše rozhodnutie, vy ste kolektívny orgán, ktorý 
väčšinou rozhodne o tom, že či rozpočet pôjde v takomto predloženom znení do reality 
alebo či pôjdeme do provizória, ktoré v sebe obnáša ešte kopec ďalších problémov, o ktorých 
vás ani nejdem informovať, pretože momentálne nahadzujeme veci do tzv. RIS-u a to vám 
povie Evka Podmajerská ako rozpočtárka, akým spôsobom to budeme musieť urobiť, keď sa 
dostaneme do rozpočtového provizória. To, že jej to zaberie omnoho veľa času, viac času, 
ako keby sme išli do klasického rozpočtu, ktorý, už bolo povedané, môžete kedykoľvek 
zmeniť podľa toho, akým spôsobom sa budete v budúcnosti rozhodovať, čo chcete, aké 
investície riešiť. Rozpočet je navrhnutý v takom zmysle, že pokryje výdavky, ktoré je naozaj 
nevyhnutné v budúcnosti riešiť, ako aj zazmluvnené veci, ktoré boli v minulosti zazmluvnené. 
Nie je tam nič skryté, nie je tam nič, čo by mohlo byť predmetom akýchkoľvek špekulácií. Ten 
rozpočet visel naozaj dostatočne dlho a boli ste zvolení 15.11., máme 11.12. Bol to verejný 
dokument, sme samozrejme k dispozícii na vysvetlenie ďalších súvzťažností, takže je to 
naozaj na vás. Ovplyvníte to svojím hlasovaním už iba vy, ale viete o tom, aké sú úskalia 
neschválenia rozpočtu. 
 
Ing. Podmajerská - zdôraznila by som k tomu. Vo finančných operáciách tento rozpočet 
navrhuje zapojiť z rezervného fondu, ktorý sa vytváral v rokoch minulých, na splácanie 
úverov v Prima Banke a v Slovenskej sporiteľni vo výške 36 528,00 Eur. 
 
Ing. Ďurech - ja ako novozvolený si netrúfam v tomto momente povedať alebo hlasovať za 
tento rozpočet. 
 
Starosta - samozrejme, máte právo sa zdržať alebo byť proti alebo hlasovať za. Je to každého 



slobodná voľba. Netvrdíme, že budete v stave hlasovať o ňom aj za tri za štyri mesiace, 
pretože problematika zostavovania rozpočtu, jednotlivých položiek, je natoľko zložitá, že ja 
naozaj si vás vážim, ale dokážem vám už povedať teraz, že pochopiť všetky súvislosti popri 
vašej pracovnej vyťaženosti, naozaj nie je možné v priebehu ani pol roka, nie tak ešte za 
mesiac alebo za dva. Takže my sme k dispozícii, aby sme vám vysvetlili veci. 
Máme tu Julku Palčekovú, ktorá bola poslankyňa a predsedníčka komisie financií, ktorá s tým 
pracovala.  
 
Do diskusie sa prihlásila Mgr. Júlia Palčeková. 
 
Uznesenie č. 152/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vstúpiť do diskusie Mgr. Júlii Palčekovej. 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Mgr. Júlia Palčeková - keďže som štyri roky robila ako predseda finančnej komisie ,tak musím 
povedať, že tie prvé obdobia, dovolím si tvrdiť, ľudia nepochopia ako ten rozpočet a celá tá 
štruktúra funguje na 100 %. Ale na druhej strane si dovolím tvrdiť, že odkedy na obecnom 
úrade pracuje p. Podmajerská, tak táto práca, príprava rozpočtu je robená tak, že sa na ňu 
môžete fakt spoľahnúť. Okrem toho je tam aj pani kontrolórka, ktorá sa tak isto vyzná 
v týchto záležitostiach a pokiaľ ona dala odporúčacie stanovisko, tak nevidím najmenší 
dôvod o tomto diskutovať. Pretože ten rozpočet, keby ste čakali na to, že sa v tom vyznáte, 
tak by ste možno čakali celý rok. To je len z môjho pohľadu. 
 
Starosta - poďakoval Mgr. Julke Palčekovej za diskusný príspevok, ktorá s rozpočtom 
pracovala dlhé obdobie. Hrať sa tu na položky alebo rozoberať si položku po položke, ja tomu 
nedávam veľký význam, nakoľko môžete v priebehu roka po dvoch, po troch, po štyroch 
mesiacoch sa spýtať a bude to pravidelne predkladané aj verejnosti, ako sa jednak čerpá 
rozpočet, takže štvrťročné výkazy budú na verejne prístupných miestach. Tam si môžete 
skontrolovať, čo sa ako vyvíja, čerpanie vo výdavkovej časti aj v príjmovej časti a môžete sa v 
priebehu toho celého roka pýtať Evky Podmajerskej, Zuzky Dianovej alebo pani kontrolórky, 
čo v tej položke je. Všetko je zavesené v účtovníctve, čo tá položka obsahuje, prečo sa to 
uhradilo, prečo je to v takejto výške, z čoho to vyplýva, a vlastne toto všetko kontroluje aj 
pani kontrolórka pri svojich kontrolách, kde účtovníčka prakticky vysvetľuje každú položku. 
Myslím si, že robiť trojmo jednu robotu, na ktorú tu máme vytvorenú funkciu zo zákona 
a ktorá je platená, je existujúca, je prinajmenšom divné, ale nikto vám neberie právo byť 
zdržanlivý alebo sa zdržať hlasovania alebo byť proti. 
 
Ing. Kantoríková - ja osobne si myslím, že ten čas na zorientovanie pre tých nových poslancov 
bol určite krátky a kľudne nech sa ešte vyjadria. Predpokladám, že by sa mohol vyjadriť aj p. 
Kolembus ako nový predseda finančnej komisie. Ja osobne by som asi odporúčala schváliť 
tento návrh rozpočtu, nech nejdeme teda do provizória, aby sme možno predišli nejakým 
veciam, aj keď pôvodná tá dohoda sa skôr orientovala takýmto spôsobom, že to provizórium 
nám až tak vadiť nebude. Moja predstava po tom pracovnom stretnutí bola, že stretneme 
možno niekedy začiatkom januára a čo najrýchlejšie bude aj to zastupiteľstvo a pripravíme 
ten návrh rozpočtu tak, aby v ňom už boli trošku zorientovaní aj noví poslanci, ale o. k. 



Ja osobne odporúčam to teraz schváliť, je to môj názor, nechcem tým nikoho ovplyvňovať 
a dala by som taký návrh a aj o ňom hlasovali, že sa v januári ešte pred ďalším 
zastupiteľstvom spraví školenie ohľadne rozpočtu, aby potom nevznikalo také, že noví 
poslanci nevedia alebo, že to dlho trvá. Lebo noví poslanci alebo tí, ktorí s tým nikdy nerobili 
majú problém zorientovať sa v tejto problematike, tak treba im dať to know-how na 
začiatok, aby potom mohli tie štyri roky lepšie fungovať. 
 
Starosta - doteraz tu nebol žiaden problém prísť na obecný úrad za Evkou Podmajerskou, za 
pani kontrolórkou a ja si myslím, že nepoviem nič nové, kto chcel získať informácie, mal 
možnosť si ich získať už kedykoľvek. Všetko je otvorené, obecný úrad je vám takisto 
k dispozícii, v prípade potreby mailom, osobne. 
 
Ing. Ďurech - tiež som na tom pracovnom stretnutí pochopil, že skôr ten rozpočet zoberieme 
na vedomie a nebolo povedané, že je nutné ho schváliť.  
 
Ing. Kantoríková - áno, tie riziká provizória až tak zdôraznené neboli. 
 
p. Ostrovský - tak skúsme hlasovať. 
 
Ing. Ďurech - prečo je na kapitálových výdavkoch nižšia suma oproti minulým rokom? 
 
Ing. Podmajerská - museli sme zostaviť rozpočet na základe zákona o rozpočtovej 
zodpovednosti, zostavovali sme ho v čase, keď podľa Eurostatu bol štátny dlh cez 55%, tak 
sme v podstate museli vytvoriť rozpočet taký, aby bol na úrovni schváleného rozpočtu r. 
2014. Museli sme sa do neho zmestiť aj napriek tomu, že sme sa dozvedeli, že budeme mať 
vyššie príjmy. My sme ten rozpočet nastavili podľa informácií, ktoré sme mali v čase, keď 
sme ho zostavovali.  
 
Ing. Ďurech - teoreticky by mohli byť tie kapitálové výdavky vyššie. 
 
Ing. Podmajerská - mohli. Na základe toho, že vieme, že budeme mať vyššie bežné príjmy 
v rozpočte a na základe toho zmenami rozpočtu v priebehu roka, prípadne v priebehu 
januára, môžeme už upraviť tento existujúci rozpočet. A keď budeme mať vyššie bežné 
príjmy budeme mať vyšší prebytok bežného rozpočtu, ktorý môžeme použiť aj na kapitálové 
výdavky a môžete rozhodnúť o tom, že na čo sa použijú. 
 
Starosta - rozpočet môžete zmeniť, kedykoľvek príde návrh na uskutočnenie akejkoľvek 
investície, ktorá sa týka kapitálových výdavkov a tak isto, ktorá sa týka aktivít kapitálových 
príjmov, to znamená, že sa rozhodnete predať nejaký majetok a takto môže ten rozpočet 
živo každý mesiac, každý druhý mesiac byť upravovaný, nik a nič vám to nezakazuje. 
 
Ing. Podmajerská - vlastne vtedy, keď sme tento rozpočet zostavovali, nemali sme ešte 
informáciu, ako budeme čerpať v tomto roku a zapájať rezervný fond, ktorý máme vytvorený 
z minulých rokov a ako ho vyčerpáme. Ale teraz už tie informácie sú jasnejšie, lebo je už 
bližšie ku koncu roka a máme iné plnenie rozpočtu a na budúci rok môžeme zapojiť aj tie 
finančné prostriedky z minulých rokov do rozpočtu cez finančné operácie.  
 



Ing. Ďurech - síce teraz by bol ten rozpočet úplne iný. 
 
Ing. Podmajerská - úplne iný, pretože sú dva mesiace odvtedy, odkedy sme ho tvorili a máme 
iné informácie.  
 
Ing. Ďurech - zmena je odkedy? Informácie zo štátu. 
 
Ing. Podmajerská - my sme rozpočet vyvesili 21.10. a ta informácia, že Eurostat prepočítal, 
bola až potom.  
 
Ing. Mináriková - aj keď ste možno vyčítali, že to bol rovnaký dátum, ale reálne, aj keby 
obecný úrad mal informáciu o tom, že Eurostat sa zmenil, že sa mení metodika posudzovania 
štátneho dlhu, v žiadnom prípade by nebol schopný nejakým spôsobom zostaviť úplne nový 
rozpočet. To je dlhý proces. 
 
Mgr. Dianová - sú dva, tri mesiace, kedy sa pracuje, už v podstate od augusta na rozpočte. 
 
Ing. Mináriková - čiže aj keby mali informáciu, že ten dlh je menší ako 55%, už by sa nikto 
nepúšťal do zostavovania nového rozpočtu. 
 
Ing. Podmajerská - my sme v podstate pripravovali ešte pre staré zastupiteľstvo a malo byť 
13.11. a vlastne tam sme tiež boli ohraničení časom, lebo musel byť vyvesený 15 dní. 
 
Ing. Ďurech - myslím, že by nebol úplne iný ten rozpočet, lebo viac menej vo väčšine kopíruje 
tie predchádzajúce roky, ale to, čo som sa pýtal, na tej strane kapitálových výdavkov by to 
možno bolo oveľa vyššie. To sú peniaze, ktoré by boli použité na investície, áno? Ak tomu 
dobre rozumiem, čiže modernizácia, rekonštrukcia, síce neviem čoho, je tu len 10 000,00 
Eur. 
 
Ing. Podmajerská - áno. Napríklad. Je to stredisko škola, sú tam predpokladané prostriedky 
na opravu alebo na rozšírenie priestorov škole. A keďže tie informácie sme vtedy nemali 
o tom, poslanci na predchádzajúcich zastupiteľstvách odsúhlasili zapojenie finančných 
prostriedkov z minulých rokov na prístavbu požiarnej zbrojnice a iné investície, ktoré teraz už 
vieme, že sa do konca roka nezrealizujú. Takže vlastne tie finančné prostriedky zostanú v tom 
rezervnom fonde. Je veľa skutočností, ktoré sa zmenili odvtedy, a ktoré sme my nevedeli, 
teraz ich už vieme. Keby sme teraz zostavovali rozpočet, tak tá situácia aj tie východiská by 
boli iné. 
 
Ing. Ďurech - dobre, opýtam sa. Keby sme teraz náhodou schválili ten rozpočet a už sú tie 
nové informácie, aká je šanca, že sa napríklad tie kapitálové výdavky môžu navýšiť? 
 
Ing. Podmajerská - ku koncu roka, keď sa ukončí hospodárenie hospodárskeho roku, vieme si 
vyčísliť, koľko finančných prostriedkov z minulých rokov, ktoré sme použili v tomto roku, 
koľko sme teda použili a koľko nám zvýšilo do ďalších rokov. A o tých už môžeme rozhodovať 
v januári, vo februári a to sú vlastne tie, ktoré sa vytvorili ešte v r. 2013 a sa nespotrebovali 
v r. 2014. A potom, do konca júna uzatvárame hospodárenie roka 2014, tam vieme povedať, 
koľko finančných prostriedkov sa nám zvýšilo z tohto roku z príjmov, ktoré neboli použité, 



a ktoré sa môžu zapojiť do rezervného fondu a vy vtedy pri schvaľovaní záverečného účtu 
môžete znovu rozhodnúť o tom, ako tieto finančné prostriedky použijete. 
 
Ing. Mináriková - ešte ak by som mohla doplniť. Rezervný fond je výhradne v rukách 
poslancov obecného zastupiteľstva a vždy o ňom rozhodujú poslanci obecného 
zastupiteľstva. Rezervný fond sa akumuluje, teda tvorí po záverečnom účte z tých 
prostriedkov, ako povedala p. Podmajerská, ktoré neboli využité a vyčerpané, a samozrejme 
sa dá využívať na kapitálové výdavky a dá sa používať na splácanie istiny úverov. 
Samozrejme, vždy o tom rozhoduje zastupiteľstvo.  
 
Ing. Podmajerská - v podstate aj pri schvaľovaní rozpočtu, keď už sú zapojené finančné 
prostriedky z rezervného fondu, tak vlastne o tom rozhodujete. 
 
Ing. Mináriková - áno, vždy o tom musíte vy rozhodnúť, nemôžu sa tie peniaze z toho 
rezervného fondu zapájať bez vášho schválenia.  
 
p. Kolembus - ak by som ja k tomu mohol niečo. Ja si myslím, že podľa toho, čo som tu počul, 
tak nejaké jedno školenie nám aj tak neobjasní celú tú problematiku, ale keďže to 
pripravovali odborníci a vyzerá to tak, že to bude ešte lepšie ako je to navrhované, ja by som 
odporúčal to schváliť s tým, že sa to dá stále zmeniť. Tak ja by som bol za to, aby sme to 
schválili. 
 
Ing. Podmajerská - aj ak sa rozhodnete to schváliť, aj ak sa rozhodnete, že to neschválite, tak 
sme k dispozícii na obecnom úrade, môžete kedykoľvek prísť. 
 
Ing. Ďurech - dokedy je možno potom pripomienkovať? Je potom možné pripomienkovať aj 
na obecnom zastupiteľstve? 
 
Mgr. Dianová - to je v podstate dosť ťažké, lebo keď vy pripomienkujete, to znamená, že 
chcete spraviť nejakú zmenu v rozpočte. Kvôli pripomienkovaniu sa návrh rozpočtu 
zverejňujeme zo zákona na 15 dní, aby boli pripomienky zaslané v dostatočnom predstihu 
a zapracované skôr, ako OZ o návrhu rozhoduje. Lebo vy keď nám poviete priamo pri 
prejednávaní návrhu že, nesúhlasím s touto položkou alebo túto chcem navýšiť, tak je ťažké 
presúvať položky alebo brať z nich, ak to dopredu nie je pripravené tak, aby to celkovo 
sedelo. Takže tým, ak to budete pripomienkovať na obecnom zastupiteľstve nejako 
radikálne, tak sa to nedá v podstate spraviť. 
 
Ing. Ďurech - ale je to možné. 
 
Mgr. Dianová - je, ak máte možno nejaké presuny, že nemeníte celkovo rozpočet, ako sme 
vám teraz dali, že sa nemení celková suma, týka sa to jednej, max. dvoch položiek.  
 
Ing. Ďurech - pýtam sa do budúcnosti, že dokedy. 
 
Mgr. Dianová - bol tu taký zvyk, keď to bolo potrebné, riešili sme to aj priamo na 
zastupiteľstve. Vždy je ale lepšie, keď je tam ten časový priestor aj pre vás, ale hlavne pre 
nás, aby sme si to potom vedeli upraviť. 



 
Starosta - treba si uvedomiť, že každý predkladateľ nejakého návrhu, ktorý bude predložený 
na obecnom zastupiteľstve priamo a predtým neprejde, či už cez komisie, ktoré sú 
poradnými orgánmi, je dôležité vedieť, že navrhovateľ a predkladateľ nesie zodpovednosť za 
to, že ten návrh je v súlade so zákonmi, čo my vám nedokážeme overiť napr. na zasadnutí 
obecného zastupiteľstva úplne na sto percent a na to sú tu aj poradné orgány, aby sa ku 
každej zmene a ku každému návrhu vyjadrili v budúcnosti, ak budú teda fungovať. To 
znamená, že budete mať jednak stanovisko k tomu navrhovanému, jednak nevzniknú 
komplikácie s tým, že sa niečo pozabudne alebo sa na obecnom zastupiteľstve niečo zle 
zapíše a potom bude dohadovanie, chceli sme to takto a takto. 
Naozaj dajte tomu priestor, každému tomu návrhu, ak sa budete pripravovať dostatočne 
zavčasu na všetky zastupiteľstvá, od nás budete mať k dispozícii všetky podklady dostatočne 
zavčasu na to, aby ste využili priestor niekoľko dní pred zastupiteľstvom ísť konzultovať veci 
na obecný úrad, poprípade sa zúčastniť zasadnutia komisie, kde komisia môže svojím 
uznesením a návrhom odporučiť – neodporučiť alebo nejakým iným spôsobom posúdiť ten 
návrh.  
Nekomplikujme už teraz veci, ktoré sú už teraz beztak fakt komplikované a riešiť otázky 
financií na zastupiteľstve bez toho, aby o tom vedeli ľudia vopred, sa nám ukázalo 
v minulosti ako veľmi zlé riešenie.  
 
Uznesenie č. 153/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo  
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu obce Košeca na roky 2015-
2017 a k návrhu rozpočtu obce Košeca na rok 2015. 
B: Berie na vedomie  
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu obce Košeca na roky 2015-
2017 a k návrhu rozpočtu obce Košeca na rok 2015. 
 
Uznesenie č. 154/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pozmeňujúci návrh rozpočtu na položke mzdy na rok 2015. 
Pozmeňujúci návrh je prílohou tohto uznesenia. 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
 
Uznesenie č. 155/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo  
Návrh rozpočtu obce Košeca na rok 2015 a výhľadové roky 2016-2017 vrátane programov  
B: Schvaľuje 
Rozpočet obce Košeca  a rozpočtových organizácií obce na rok 2015 vrátane programov.  
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 (Ing. Ďurech) 
 
Podrobný rozpočet tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia.    



Rozpočet 
Návrh  

rozpočtu 2015 

Kapitálové  

Príjmy 1 000,00 

Výdavky 44 751,00 

Rozdiel -43 751,00 

Bežné 

Príjmy 1 176 538,00 

Príjmy RO 0,00 

Výdavky 445 353,00 

Výdavky RO 669 782,00 

Rozdiel 61 403,00 

Finančné operácie 

Príjmy 41 328,00 

Výdavky 51 112,00 

Rozdiel -9 784,00 

   

Spolu 

Príjmy 1 218 866,00 

Výdavky 1 210 998,00 

Rozdiel 7 868,00 

 

C: Berie na vedomie 
Rozpočet obce Košeca a rozpočtových organizácií obce na výhľadové roky 2016-2017. 
Podrobný rozpočet tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia. 

Rozpočet 
Návrh  

rozpočtu 2016 
Návrh  

rozpočtu 2017 

Kapitálové  

Príjmy 10 000,00 10 000,00 

Výdavky 29 001,00 21 001,00 

Rozdiel -19 001,00 -11 001,00 

Bežné 

Príjmy 1 201 795,00 1 218 745,00 

Príjmy RO 0,00 0,00 

Výdavky 425 095,00 424 850,00 

Výdavky RO 669 782,00 669 782,00 

Rozdiel 106 918,00 124 113,00 

Finančné operácie 

Príjmy 3 000,00 3 000,00 

Výdavky 49 147,00 50 976,00 

Rozdiel -46 147,00 -47 976,00 

    

Spolu 

Príjmy 1 214 795,00 1 231 745,00 

Výdavky 1 173 025,00 1 166 609,00 

Rozdiel 41 770,00 65 136,00 



 
Uznesenie č. 156/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zorganizovanie školenia, resp. pracovného stretnutia 
v januári 2015 za účelom vysvetlenia, metodiky, pravidiel, štruktúry a tvorby rozpočtu obce 
Košeca. Odbornými garantmi tohto školenia budú Ing. Podmajerská a Ing. Mináriková. 
Termín bude určený po mailovej dohode poslancov a pracovníkov obecného úradu. Za 
zorganizovanie je zodpovedná Ing. Podmajerská. 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
4/ Vyhodnotenie rozpočtu k 30. 9. 2014 
Vyhodnotenie rozpočtu obce Košeca k 30. 9. 2014 predniesla Ing. Eva Podmajerská, 
ekonómka a rozpočtárka obce. 
 
Uznesenie č. 157/2014 
Obecné zastupiteľstvo: 
A: Prerokovalo  
Vyhodnotenie rozpočtu obce Košeca k 30.09.2014.  
B: Berie na vedomie:  
Vyhodnotenie rozpočtu obce Košeca k 30.09.2014. 
 
5/ Zmeny rozpočtu 2014, Výročná správa obce Košeca k individuálnej a konsolidovanej 
účtovnej závierke k 31.12.2013 
Zmeny rozpočtu za r. 2014, žiadosť zo Základnej školy s materskou školou Košeca o 
navýšenie rozpočtu, žiadosť Základnej umeleckej školy o navýšenie rozpočtu a Výročnú 
správu obce Košeca k individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke k 31. 12. 2014 
predniesla Ing. Eva Podmajerská, ekonómka a rozpočtárka obce. 
 
Uznesenie č. 158/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo  
Žiadosť Základnej školy s materskou školou Košeca o úpravy rozpočtu pre školský klub, 
materskú školu a školskú jedáleň o 2 701,00 Eur. 
B: Schvaľuje 
Žiadosť Základnej školy s materskou školou Košeca o úpravy rozpočtu pre školský klub, 
materskú školu a školskú jedáleň o 2 701,00 Eur. 
Za: 9 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 159/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo  
Žiadosť Základnej umeleckej školy Košeca o úpravy rozpočtu o 725,00 Eur. 
B: Schvaľuje 
Žiadosť Základnej umeleckej školy Košeca o úpravy rozpočtu o 725,00 Eur. 



Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 160/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo  
Zmeny rozpočtu podľa zmenového listu č. 10 
B:Schvaľuje 
Zmeny rozpočtu podľa zmenového listu č. 10,  ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto 
uznesenia. 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 161/2014 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

1) Výročnú správu ku konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2013 a k individuálnej 
účtovnej závierke k 31.12.2013. 

2) Správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2013 
a overení súladu výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou k 31.12.2013. 

 
6/ Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za šk. rok 
2013/2014 
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 
2013/2014 predniesla za Základnú školu s materskou školou Košeca riaditeľka Ing. Eva 
Jurenová a za Základnú umeleckú školu Košeca predniesol riaditeľ Mgr. Milan Belko. 
 
Uznesenie č. 162/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo  
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 
2013/2014 Základnej školy s materskou školou, Školská ulica 243/1, Košeca. 
B: Schvaľuje 
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 
2013/2014 Základnej školy s materskou školou, Školská ulica 243/1, Košeca bez pripomienok. 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Starosta informoval poslancov o zverejnení výzvy na výberové konanie na riaditeľa/riaditeľku 
Základnej umeleckej školy Košeca.  
 
Uznesenie č. 163/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo  
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 



2013/2014 Základnej umeleckej školy Košeca. 
B: Schvaľuje 
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 
2013/2014 Základnej umeleckej školy Košeca bez pripomienok. 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
7/ Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2015 
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2015 predniesla hlavná kontrolórka obce Ing. Katarína 
Mináriková. 
 
Ing. Mináriková - k vyvesenému plánu zasledovala v mailovej schránke pripomienku od 
poslankyne Ing. Kantoríkovej, kde si žiada doplniť Kontrolu tarifných platov a príplatkov 
zamestnancov obce Košeca a druhú kontrolu, Kontrola spoločenských, športových 
a kultúrnych akcií poriadaných obecným úradom, komisiami pri OZ za rok 2014. Ak by som sa 
vrátila k tejto druhej kontrole, mali ste na mysli kontrolu zúčtovania, správne som to 
pochopila? 
 
Ing. Kantoríková - áno. 
 
Ing. Mináriková - ešte jedna otázka. Táto kontrola je dosť časovo náročná, z toho dôvodu sa 
pýtam, či ju chcete nechať v plnom rozsahu, ale v tom prípade bojím sa, že všetky štyri 
kontrolné akcie aj popri tých kvartálnych kontrolách, nie je možné časovo stihnúť z mojej 
strany. 
 
Ing. Kantoríková - dobre. Nejakú predstavu o druhom polroku asi ešte nemáte? Možno niečo 
z tohto presunúť na ten druhý polrok. 
 
Ing. Mináriková - zatiaľ nie. Nechám to na vás. 
 
Ing. Kantoríková - tak môžeme teda dať len tú druhú kontrolnú akciu. 
 
Ing. Mináriková - čiže tú prvú by sme vypustili? 
 
Ing. Kantoríková - áno. 
Ing. Mináriková - tú druhú necháme v plnom znení, tak ako je. Doplníme tam Kontrola 
zúčtovania výdavkov. 
 
Ing. Kantoríková - z toho môjho návrhu samozrejme. 
 
Ing. Mináriková - áno, z vášho návrhu. 
 
Starosta - ako znie teda ten návrh? Môžete mi to povedať? 
 
Ing. Kantoríková - takže vlastne len jeden z tých bodov z toho návrhu: Kontrola zúčtovania 
spoločenských, kultúrnych, športových a iných akcií poriadaných obecným úradom 



a komisiami pri obecnom zastupiteľstve za rok 2014. 
 
Ing. Mináriková - s tým, že tá kontrola tarifných platov padá. Potom tá Kontrola zúčtovania 
bude Kontrolná akcia č. 3.  
 
Uznesenie č. 164/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo  
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na prvý polrok 2015. 
B: Schvaľuje 
Plán  kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na prvý polrok 2015. 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
8/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2014 o miestnych daniach na území obce 
Košeca 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2014 o miestnych daniach na území obce 
Košeca predniesla prednostka Mgr. Zuzana Dianová. 
 
Uznesenie č. 165/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo  
Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2014 o miestnych daniach na území obce 
Košeca. 
B: Schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2014 o miestnych daniach na území obce Košeca. 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
9/ Návrh Dodatku č. 3 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 na území obce Košeca 
Návrh Dodatku č. 3 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 na území obce Košeca predniesla prednostka Mgr. Zuzana Dianová. 
 
Uznesenie č. 166/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo  
Návrh dodatku č. 3 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. 3 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: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
10/ Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov 
p. Ostrovský - si vyžiadal podklady k rozšíreniu priestorov základnej školy na štyri triedy, vidí 
to už skoro ako havarijný stav. 
 
Starosta - takže dávate návrh, aby sme sa venovali tejto problematike a dávali nejaké 
stanoviská, vyžiadali si možno ďalšie podklady ako poslanci obecného zastupiteľstva, aby ste 
mohli rozhodnúť. Samozrejme, sú spracované veci, ktoré má aj pani riaditeľka aj Mirka 
Poliaková už k dispozícii, boli k dispozícii aj pre pôvodných poslancov. Môže ich preposlať 
Zuzke, Zuzka ich prepošle všetkým, máme mailové kontakty. Oboznámite sa 
s problematikou, ak bude potrebné sa stretnúť, sme k dispozícii či už my alebo pani 
riaditeľka.  
 
Ing. Ďurech  - obec doteraz stále nevlastní web doménu koseca.sk. Upozorňoval som na to už 
dva roky dozadu. Bolo by dobré, keby sa oslovil majiteľ domény p. Palček, aby ju 
bezodplatne previedol na obec.  
 
Starosta - neviem, či je to úplne správna informácia. 
 
Ing. Ďurech - je to presne správna informácia, lebo na sk.nicku koseca.sk je držiteľom 
domény súkromná osoba. 
 
Starosta - môžeme to zistiť, ale každopádne za doménu, ak viem, platíme my, čiže keď 
platíme, sme vlastníkom domény koseca.sk 
 
Ing. Ďurech - nie. 
 
Starosta - tak možno nastala nejaká chyba a ešte nebol prepis zrealizovaný. Ale tie faktúry za 
doména sk sú určite vystavované na obec Košeca.  
 
Ing. Ďurech - platiť obec môže, ale držiteľom je stále p. Palček. 
 
Starosta - ďakujem za pripomienku. Zistíme to, dáme si vedieť. 
 
11/ Interpelácia poslancov - diskusia 
Ing. Ďurech - chcel by vedieť, či má p. starosta nejakú informáciu ohľadom asfaltovania ciest 
v Nozdroviciach, ako to tam vyzerá a ako to tam plánujú ďalej. Lebo je to v nejakom stave, 
ktorý vyzerá, že už je sčasti konečný a je taký zvláštny. 
 
Starosta - je, je zvláštny z toho dôvodu, je to samozrejme nadlho, ale skúsim vám to v skratke 
vysvetliť. Realizácia kanalizácie, alebo výstavba kanalizácie a vodovodu, je investičná akcia 
Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Obec Košeca je samozrejme jednou z obcí, ktorá je 
touto výstavbou dotknutá a my ako obec momentálne vieme o tejto situácii. Zhotoviteľ má 



povinnosť dať cesty do pôvodného stavu. To znamená, do zásahu povrchu vozovky je 
v zmysle nejakých písomných dohôd urobiť takú vysprávku komunikácie, ktorá zabezpečí 
stav pred výstavbou. Napríklad, ak máte cestu širokú 5metrov a záber je niekde 1,10m až 
1,60m šírke, keď je polámaný asfalt, tak oni majú povinnosť urobiť práve iba vysprávku tejto 
časti. Je to zvláštne, ja to síce nechápem, ale to sú proste pravidlá.  
My sme sa rozprávali so zhotoviteľom o možnostiach, že sa v Nozdroviciach, ale aj v Košeci 
zrealizujú vysprávky ciest v komplexnej šírke v takom znení a v takom prípade, že sa dodržia 
výmery metrov štvorcových, ktoré sú zazmluvnené, ale urobia sa vysprávky ciest v plnej šírke 
v určitom rozmedzí, to znamená, vyšlo to momentálne na Horniacku ulicu od hlavnej cesty 
po križovatku, kde sa križujú ulice Za parkom, na Mojtinársku a Na vyhni. A ostatné cestné 
komunikácie budú vyspravené do pôvodného stavu spôsobom, ktorý je teda daný a určený, 
že budú iba v rámci výkopu. Je to spôsobené tým, že sú dve položky, ktoré takýtmo 
spôsobom pri realizácii vysprávok fungujú a figurujú. 
Prvá je tzv. OKH vrstva, je to skratka pre asfalt, ktorý má väčšiu zrnitosť a tzv. obrusná vrstva 
asfaltová, ktorá ide na vrch tejto OKH vrstvy. Je to o tom, že vysprávky Horniackej ulice od 
hlavnej cesty po tú križovatku sa uskutočnili teda, že sa použila výmera 1 700m2 
v Nozdroviciach, nakoľko je to najdôležitejšia, prístupová ulica do celých Nozdrovíc a nemalo 
zmysel robiť vysprávku 1,10m alebo 1,2m, lebo tá cesta by bola v hroznom stave. Tak sme sa 
dohodli, že oni použijú tú vrchnú obrusnú vrstvu v tomto úseku a OKH vrstvu požijú na zásyp 
práve v tých častiach, ktoré zostanú. To znamená, ušetrili sme niekde, aby sme niekde urobili 
kvalitnejšie. Na druhú stranu to ale znamená, že my ako obec budeme musieť v budúcnosti 
rozmýšľať o tom, čo s tými cestami, ktoré sú vyspravené iba v tých ryhách. Tak ako sú 
vyspravené a ako je dohodnutá vysprávka s tým, že uvidíme, čo dokáže čas, pretože je tam 
na to nejaká záruka, dva roky a ak to riešenie nebude dobré, budeme musieť nejakým 
spôsobom potom zhotoviteľa bombardovať, sme na to pripravení.  
Znamená to to, že ulica Za parkom nie je vôbec zrealizovaná, vysprávka, zrealizovaná bude až 
v roku 2015 v tej vrchnej časti. To isté platí o ulici Mojtinárskej, ktorá už je teraz takmer celá 
vyspravená v ryhe a o ulici Na vyhni, myslím si, že tam ešte nešli.  
 
Ing. Ďurech - bol som aj za tým majstrom. Keď som sa ho spýtal, čo budú robiť tam, kde 
nebol asfalt, povedal, že to nebudú robiť vôbec. Tak som ho upozornil, nech to dajú aspoň do 
pôvodného stavu, kde bol štrk, lebo teraz je tam blato.  
A to, čo robili v celom profile, to tam vyzerá ako v kocúrkove. Ako je tá cesta krásna, ale 
pripadám si ako neviem v ktorom storočí, pretože idete 400m. potom 15m nič a potom 
pokračujete ďalej. Bolo to z toho dôvodu, že tam tá kanalizácia išla bokom a oni to vynechali, 
čiže úplne nelogicky. A vlastne oni zdvihli celý ten asfalt, takže čo bolo pôvodné, kde nerobili, 
tak nechali tak. Idete, jama, aj keď nie hrozná, ale je to katastrofálne. V strede celej tej cesty 
je vynechaný pás asi 15m. 
 
Starosta - ja viem o čom hovoríte. Vy ste si to čiastočne asi aj odôvodnili v tom, čo ste 
povedali. Oni v tomto mieste nezasiahli do cestnej komunikácie a bol by tam problém 
s odôvodnením, že prečo, to je jedna vec. A druhá stránka veci, tá cesta je relatívne 
v dobrom stave v tom úseku, o ktorom sa bavíme. Aj keď sú tam zásahy, ale tá cesta nebola 
až taká hrozná ani predtým a ani teraz, aby sa tadiaľ nedalo prejsť. A my, to čo sa ušetrilo na 
tých 15m x 5, sa dalo použiť práve na tú križovatku, ktorá je hore. Ja viem, že je to nešťastné 
riešenie. 
 



Ing. Ďurech - nie že nešťastné, to je ako v kocúrkove. 
 
p. Ostrovský - vyrieši sa to tak, že sa tam dá dopravná značka s tými hrbmi a maximálna 
rýchlosť 10km/hod. 
 
Ing. Ďurech - podľa mňa sa to dá poriešiť. Treba toho dodávateľa osloviť znova, nech, keď to 
tam nevyasfaltujú, tak nech potom ten pôvodný koberec dajú do tej výšky, čo bola pôvodná 
cesta. Oni totižto zdvihli všetky tie kanály, tie poklopy o nejakých 5-10cm, potom urobili na 
to asfalt a ten zvyšok nechali, pretože oni ho nedali do pôvodného stavu. Je vyšší oproti tej 
pôvodnej ceste a kvôli 15m, to keď budú robiť aj ostatné tak. 
 
Starosta - viete, na jednu stranu vám dávam za pravdu v tomto, čo ste povedali, že je to ako 
v kocúrkove. Ale na druhú stranu, tá ulica, v prípade, že by sa urobila celá, úplne že ako 
diaľnica, tak už v tom stave ako bola, tam ľudia chodievali sedemdesiatkou a vyššou 
rýchlosťou, mnohí mi to možno aj potvrdíte, je tam problém z hľadiska bezpečnosti. 
Nechcem sa teraz vyhovárať a hovoriť, že je to riešenie kvôli tomu, ale jednoducho hovorím, 
že aj v tomto možno hľadať pozitívum, že tí ľudia tam z toho dôvodu nepôjdu 
osemdesiatkou, lebo vedia, že tam je to prevýšenie. 
 
Ing. Ďurech - to bola tá jedna pripomienka, dosť dôležitá aj pre ľudí, ktorí bývajú na ulici Za 
parkom a Na vyhni, aby dali aj tam kde nebol asfalt. On sa na mňa ráno ospalý díval, a že oni 
tam už ani nepôjdu. 
 
Starosta - kto to bol? 
 
Ing. Ďurech – ten stavbyvedúci, neviem, kto to bol. Na takom bielom aute chodí. 
 
Starosta - volá sa p. Zachar. 
 
Ing. Ďurech - potom, keď som mu to povedal, sľúbil, že tam navozia nejaký štrk. 
 
Starosta - to sme dohodnutí. Oni musia dať tú cestu do stavu, ktorá je zjazdná a ktorá bola 
predtým. To znamená, že musia osadiť navrch vrstvu, ktorá nebude blatová, pretože tam 
blato nebolo. Tam síce bola tá cesta v stave, v akom bola, ale bola tam nejaká kamenina, 
nejaká frakcia nejakého štrku a oni musia dať toto do tohto stavu. 
 
Ing. Ďurech - on mi povedal, že tam navozia, čo vybrali z tých, to znamená, že to môže byť 
znova blatové. 
 
Starosta - nie, na toto si dáme pozor. A v prípade, že toto urobia, tak my nepodpíšeme 
preberacie protokoly.  
 
p. Ostrovský - k týmto cestám len toľko. Som si to aj nafotil, nedodržiava sa technologický 
postup, aký by sa mal. Teraz my tu rozprávame, myslím si, asi by sme si mali spolu k tomu 
sadnúť a vytvoriť nejaký myšlienku a nejaký postup.  
 
Ing. Ďurech - a ešte k tomu, ako to dopadlo s tým vyrezaným asfaltom, s tou čiernou 



skládkou. 
 
Starosta - my sme avizovali aj Okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie 
tento problém. Ja som dostal odpoveď, že vyfrézovaný asfalt v takomto stave sa nepovažuje 
momentálne napríklad za nebezpečný odpad. Toto je stanovisko Okresného úradu. My sme 
im tento problém nahlásili, aby ho riešili. Takisto sme sa rozprávali so subdodávateľom tej 
stavby, oni čiastočne ten materiál použili v technologickom postupe na zaliatie. Neviem, 
koľko ho tam zostalo, priznám, nebol som sa tam tento týždeň pozrieť, ale ja vám len 
tlmočím názor zodpovedných ľudí, ktorí o takýchto veciach majú rozhodovať. Ale to nie je 
jediný problém s Okresným úradom, s odborom starostlivosti o životné prostredie. 
Možno ste si všimli v poslednej dobe výskyt takých veľkých cisternových vozidiel, ktoré 
prechádzajú na druhú stranu za železničnú trať. Dávajú tam do toho septiku nejaký tekutý 
materiál, potom to traktor zoberie s fekálom a vyvezie to na tú rolu, ktorá je tam zarovno 
vážskym kanálom. Ja som sa na toto informoval a takisto som privolal Okresný úrad, odbor 
starostlivosti o životné prostredie na to, že neviem, čo sa tam vyváža, že to chcem 
prekontrolovať, že chcem ako starosta vedieť, čo sa mi v katastri deje. Tak sme dospeli 
k informáciám od tých ľudí, ktorí to robia, že to je tzv. fugát, ktorý je výsledkom procesu 
v bioplynovej stanici v Horovciach a že tento fugát je považovaný za oficiálne schválené 
hnojivo, ktoré môže ísť do pôdy. Dobre, ja súhlasím, ak to zákon, legislatíva takto určuje, na 
druhú stranu som sa pýtal, či to teda nemá nejaký špeciálny režim, pretože je zima, a ja si 
ako myslím, že na hnojenie pôdy je iné obdobie asi ako december. Tak mi bolo povedané, že 
za určitých okolností je to povolené kedykoľvek. Dobre, tiež som to akceptoval, no na druhú 
stranu som dal podnet na riešenie jednak na Okresný úrad a jednak som kontaktoval ďalší 
úrad vo Zvolene, ktorý je zodpovedný prakticky za používanie tohto materiálu a vydáva aj 
rozhodnutia, ktorý to teda zaregistroval ako podnet, ktorý to bude riešiť. Dal som im 
fotodokumentáciu, dal som im veci, ktoré s tým súvisia. Ak náhodou ste vlastníkmi 
pozemkov medzi vážskym kanálom a železnicou, v oblasti medzi Košecou a Nozdrovicami, 
bolo by vhodné skontrolovať si zmluvy, aké máte uzatvorené s družstvom. Či s pôvodným, 
ktoré už je v konkurze alebo či s novou akciovou spoločnosťou, ktorá prebrala prakticky tieto 
veci. Pretože ak tam máte pozemok a nemáte urobenú zmluvu, tak ako vlastníci máte určite 
kompetencie, právomoc žiadať od toho, kto tam vyváža ten materiál, aby vám jednak urobil 
rozbor tej pôdy, či vám ju neznehodnotil, lebo my sme doteraz nevideli ani certifikát, ani 
nám nebolo oficiálne nahlásené, že takéto veci sa dejú v obci. 
 
p. Kutej - či by nebolo možné kvôli vzájomnej komunikácii vymeniť si telefónne čísla, nielen 
riešiť veci mailom. 
 
Starosta - máme to spracované v Excel-i, pošleme vám to všetkým mailom. 
 
p. Kutej - čo sa týka ešte tých ciest. Stretol som sa s tým v Trenčianskych Tepliciach, robili tiež 
kanalizáciu, ako zrealizovali tie cesty, chodilotaké  auto, a v podstate čistilo tú cestu. Viem, že 
teraz na to nie je nejaká vhodná doba, ale že či čosi také nie je možné na tie cesty, ktoré sú 
doposiaľ vyspravené.  
Starosta - narážame tu na problém, ktorý som riešil so stavebným dozorom, so zhotoviteľmi, 
ktorý som riešil od začiatku. Urgovali sme niekoľkokrát aj Váhostavu, že chceme, aby nám 
dávali cesty do poriadku zametaním. Argumenty, ktoré sme dostali zo strany druhej sú, že 
my to nemáme v rozpočte. Je to problém, pretože vysúťažená suma bola ako jedno číslo, to 



je choré, aby takýmto spôsobom fungovalo verejné obstarávanie takýchto veľkých projektov, 
kedy vysúťažili v rozpočte vo výkaze výmere jednu sumu, ktorá sa týka výkopu, položenia 
potrubia, zásypu, vysprávky po zásype a čistenia. To tam vôbec neexistuje.  
 
p. Ostrovský - je to povinnosť každého dodávateľa. 
 
Starosta - my urgujeme každú takúto vec, niekoľkokrát sme to žiadali. 
 
p. Kutej - akým spôsobom sa to urguje? 
 
Starosta - písomne, mailom, osobne, telefonátmi. Vyzvali sme ich aj verejne, bolo to 
medializované, nepomáha proste žiadna alternatíva. Ja sa neviem domôcť, tie telefonáty sú 
dlhé, ktoré absolvujem s niektorými ľuďmi z Váhostavu a verte, že vždy nás ubezpečia, že to 
dajú na poriadok, ale tá realita je iná. 
 
12/ Ukončenie zasadnutia 
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Bc. Radomír Brtáň, ktorý 
poďakoval prítomným za účasť. (21:30 hod.) 
 
 
Starosta obce: Bc. Radomír Brtáň   Zapisovateľka: Bc. Emília Laskovičová 
 
Prednosta obce: Mgr. Zuzana Dianová 
 
 
Overovatelia: 
 
 
         ___________________________                   ________________________
    Mgr. Miroslava Švehlová     Mária Kalamenová 
 
 
 
V Košeci, 19. 12. 2014                     


