ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo
dňa 12. decembra 2013 v zasadačke Obecného úradu v Košeci
Prítomní
Mgr. Miroslava Švehlová, poslankyňa

Mária Kalamenová, poslankyňa

Mgr. Júlia Palčeková, poslankyňa

Jozef Surový, poslanec

Bc. Pavol Ondrejka, poslanec

Mgr. Helena Popovičová, poslankyňa

Mgr. Zuzana Dianová, prednostka

Katarína Turzová, poslankyňa

Mgr. Jaroslava Pajgerová, poslankyňa

Ing. Janka Kantoríková

Ing. Katarína Mináriková, HK

Neprítomní

Hostia
Viď prezenčná listina

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 7
poslancov a preto uznal dnešné zasadnutie OZ za uznášaniaschopné. Začiatku zasadnutia sa
nezúčastnili Bc. Ondrejka a Mgr. Popovičová.
2/ Schválenie programu rokovania
Starosta sa spýtal poslancov, či sú z ich stany pripomienky k programu, ktorý bol uvedený na
pozvánke. Starosta navrhol zlúčenie bodov 7.4 a 7.5 a posunutie ďalšieho číslovania.
Uznesenie č. 160/2013
OZ k o n š t a t u j e, že :
Zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu na pozvánke so zlúčením bodov 7.4 a 7.5
a posunutím ďalšieho číslovania.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3/ Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Starosta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie, ktorá prednesie návrh na uznesenie
z dnešného zasadnutia:
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Predseda – Jozef Surový
Člen – Mgr. Palčeková Júlia
Člen – Mária Kalamenová
Uznesenie č. 161/2013
OZ v o l í:
Predseda – Jozef Surový
Člen – Mgr. Palčeková Júlia
Člen – Mária Kalamenová
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Za overovateľov zápisnice boli určení :
1/ Mgr. Jaroslava Pajgerová
2/ Mgr. Miroslava Švehlová
Písaním zápisnice poveril: Andreu Behanovú
4/ Kontrola plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení zodpovednými
pracovníkmi
Do rozpočtu bola zapracovaná zmena rozpočtu podľa zmenového listu č. 12/2, ktorá bola
schválená uznesením č. 154/2013.
Uzneseniami č. 155 a 156/2013 boli bez pripomienok schválené Správy o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2012/2013 základnej školy
a základnej umeleckej školy.
Uznesením č. 159/2013 bola schválená žiadosť ZŠ s MŠ o poskytnutie finančných
prostriedkov na úhradu dopravy na Ministerstvo životného prostredia pre ocenených žiakov
vo výške 268,- €. Nakoľko dopravu využila aj ZŠ Bolešov, časť nákladov bude znášať ich obec
a nami poskytnuté finančné prostriedky budú čerpané len čiastočne.
Poslanci informácie vzali na vedomie.
Uznesenie č. 162/2013
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení OZ v Košeci.
5/ Názory občanov
Starosta odovzdal slovo prítomným hosťom.
p. Ďurech – spýtal sa čo sa deje s triedeným odpadom keď je v rozpočte 0. Ing. Podmajerská
vysvetlila, že v minulom roku bol na tejto položke rozpočtovaný Zberný dvor a preto je na
tejto položke teraz nulová čiastka. Ďalej sa spýtal či je v kapitálovom rozpočte rátané aj
s cestami. Starosta – áno, ale konečné schvaľovanie plánovaných investícií bude
v kompetencii poslancov.
p. Palček informoval o poruche na obecnom traktore, ktorý bude potrebovať opravu v sume
do 1.000,- €. Ing. Podmajerská túto potrebu zahrnula do návrhu na zmenu rozpočtu.
p. Ďurech – u nich na ulici Na vyhni začali s výstavbou kanalizácie a na miestach kde nebola
asfaltová vrstva je problém s veľkou vrstvou blata. Starosta o probléme vie, riešiť sa to bude
po dostavaní celej vetvy. Cesta bude vysypaná štrkom aby v zimnom období nechodili po
blate.
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O 17.15 sa na OZ dostavili Bc. Ondrejka a Mgr. Popovičová čím sa počet prítomných poslancov zvýšil na 9.

6/ Správa hlavného kontrolóra v súlade s §18f zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
v znení neskorších predpisov a práva o činnosti hlavného kontrolóra
HK podala správu 20. 11. 2013, k nej bolo požiadané o predĺženie lehoty na vyjadrenie
a momentálne pracuje na správe za 4Q.
7/ Hlavné body rokovania
7.1 Správa o činnosti hlavného kontrolóra
Hlavná kontrolórka - správa o činnosti bude za celý rok podaná v mesiaci január.
7.2 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2014
Plán bol zverejnený dňa 28.11.2013, dnes plynie 15 deň. Starosta nechal na zvážení HK, či
tento predloží a bude sa o ňom hlasovať. Pripomienky k návrhu zaslané neboli. Poslanci
hlasovali o predloženom návrhu:
Uznesenie č. 163/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok
2014.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7.3 Plán práce OZ na rok 2014
Plán kontrolnej činnosti bol poslancom zaslaný v príprave na OZ. Poslanci prediskutovali
a schválili:
Uznesenie č. 164/2013
Obecné zastupiteľstvo:
A: Prerokovalo návrh plánu práce Obecného zastupiteľstva v Košeci na rok 2014.
B: Schvaľuje plán práce Obecného zastupiteľstva v Košeci na rok 2014.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7.4 Návrh rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2014 a výhľadové roky 2015-2016
Predkladá rozpočtárka a ekonómka obce Ing. Podmajerská. Rozpočet bol v zmysle zákona
vyvesený na úradnej tabuli a web stránke obce od 26.11.2013. Ing. Podmajerská oboznámila
prítomných so skladbou rozpočtu a jeho jednotlivých položkách s návrhmi. Starosta
poďakoval za prednesenie návrhu. Mailom bolo zaslané aj stanovisko hlavnej kontrolórky.
HK – rozpočet bol spracovaný v zmysle zákona. V závere svojho stanoviska uviedla
a informovala o tom aj na finančnej komisii možné riziká naplnenia príjmovej časti rozpočtu –
naplnenie výšky daní a naplnení príjmov v kapitálovom rozpočte. Rozpočet bol predložený
zákonne a nevidí dôvod neodporučiť jeho schválenie. Stanovisko je v písomnej forme
prílohou zápisnice. Ing. Podmajerská informovala o schválení percentuálneho podielu
výnosu dane z príjmov fyzických osôb obciam parlamentom, ktorý bude v roku 2014 vo výške
67%. Pri stanovení výšky príjmu vychádzala z prognóz ministerstva financií, ktoré pre našu
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obec odhaduje ešte vyššiu čiastku, preto predpokladáme, že nami navrhnutá čistka sa naplní.
Starosta otvoril diskusiu k rozpočtu. Do rozpravy sa nikto neprihlásil.
Uznesenie č. 165/2013
Obecné zastupiteľstvo:
A: Prerokovalo návrh rozpočtu obce Košeca na rok 2014 a výhľadové roky 2015-2016
vrátane programov
B: Neschvaľuje rozpočet obce Košeca na rok 2014 vrátane programov. Podrobný rozpočet
tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia.
Rozpočet na rok 2014 v €
Príjmy spolu
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
Výdavky spolu
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové
Hospodárenie obce

1 434 855
1 114 855
310 000
10 000
1 262 199
1 095 910
116 791
49 498
172 656

C: Berie na vedomie *1
Rozpočet obce Košeca na výhľadové roky 2015-2016. Podrobný rozpočet tvorí neoddeliteľnú
prílohu tohto uznesenia.
Rozpočet na rok
Rozpočet na rok
2015 v €
2016 v €
Príjmy spolu
1 147 628
1 164 608
Bežné príjmy
1 132 628
1 151 608
Kapitálové príjmy
12 000
10 000
Finančné operácie príjmové
3 000
3 000
Výdavky spolu
1 128 300
1 127 087
Bežné výdavky
1 062 491
1 063 418
Kapitálové výdavky
17 751
15 501
Finančné operácie výdavkové
48 058
48 168
Hospodárenie obce
19 328
37 521
Za: 4 (Mgr. Švehlová, Kalamenová Mgr. Palčeková, Surový)
Proti: 5 (Ing. Kantoríková, Bc. Ondrejka, Turzová, Mgr. Pajgerová, Mgr. Popovičová)
Zdržal sa: 0
7.5 Zmeny rozpočtu, Výročná správa obce Košeca k individuálnej a konsolidovanej
účtovnej závierke k 31.12.2013
Zmeny rozpočtu predniesla Ing. Podmajerská a oboznámila prítomných s navrhovanými
presunmi medzi položkami. Bc. Ondrejka sa spýtal ktorá časť Rudnianskej ulice bola
upravovaná. Starosta – predná časť od ulice Zliechovskej, podľa sťažnosti obyvateľov.
Dodávateľ prác bol vybraný verejným obstarávaním. Ing. Kantoríková požiadala o informáciu
o prebiehajúcich VO mailom. Starosta – každé VO je uverejnená na web stránke obce, tam si
ho môže každý pozrieť. Bc. Ondrejka si myslí, že túto časť cesty mal investor v stavebnom
povolení. Starosta má stavebné povolenie na cestu pripravené k nahliadnutiu.
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Uznesenie č . 166/2013
Obecné zastupiteľstvo:
A: Prerokovalo zmeny rozpočtu obce Košeca na rok 2013 podľa predloženého zmenového
listu č. 13.
B: Schvaľuje zmeny rozpočtu obce Košeca na rok 2013 podľa predloženého zmenového listu
č. 13, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia.
Za: 5 (Mgr. Švehlová, Mgr. Palčeková, Surový, Kalamenová, Ing. Kantoríková)
Proti: 0
Zdržal sa: 4 (Mgr. Popovičová, Bc. Ondrejka, Mgr. Pajgerová, Turzová)
O Výročnej správe obce Košeca k individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke
k 31.12.2012 informovala Ing. Podmajerská. Túto závierku konsoliduje obec Košeca so
Základnou a Základnou umeleckou školou. Správa nezávislého audítora bola poslancom
zaslaná v príprave. Ďalej informovala o závere správy nezávislého audítora o overení
konsolidovanej účtovnej závierky. Správu poslanci berú na vedomie.
Uznesenie č. 167/2013
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
1) Výročnú správu ku konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2012
2) Správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2012
Ing. Podmajerská ďalej informovala o žiadostiach ZŠ s MŠ a ZUŠ a presun finančných
prostriedkov z tovarov a služieb na mzdy. Mgr. Palčeková - finančná komisia odporučila
schváliť tieto žiadosti.
Uznesenie č. 168/2013
Obecné zastupiteľstvo:
A: Prerokovalo žiadosť Základnej školy s materskou školou Košeca o presun finančných
prostriedkov z položky 630 – tovary a služby na položku 610, 620 – mzdy a odvody na
prenesených aj originálnych kompetenciách v rámci schváleného rozpočtu.
B: Schvaľuje presun finančných prostriedkov Základnej školy s materskou školou Košeca
z položky 630 – tovary a služby na položku 610, 620 – mzdy a odvody na prenesených aj
originálnych kompetenciách v rámci schváleného rozpočtu.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č . 169/2013
Obecné zastupiteľstvo:
A: Prerokovalo žiadosť Základnej umeleckej školy Košeca o presun finančných prostriedkov
z položky 630 – tovary a služby na položku 610, 620 – mzdy a odvody na prenesených aj
originálnych kompetenciách v rámci schváleného rozpočtu.
B: Schvaľuje presun finančných prostriedkov Základnej umeleckej školy Košeca z položky 630
– tovary a služby na položku 610, 620 – mzdy a odvody na prenesených aj originálnych
kompetenciách v rámci schváleného rozpočtu.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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Ing. Podmajerská – v rámci rozpočtu na rok 2013 boli vo finančných operáciách zapojené
financie na výsadbu drevín vo výške 13.000,- €, tieto je potrebné schváliť s presnou sumou.
P. Turzovej sa zdá čiastka za výsadbu zelene prehnaná. Starosta – v prípade záujmu nie je
problém prejsť všetky lokality s výkazmi a trhovými cenami. Výsadba bude inak vyzerať na jar
keď sa zazelená.
Uznesenie č. 170/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapojenie finančných prostriedkov na výsadbu drevín vo
výške 10 525,50 EUR do rozpočtu obce Košeca na rok 2013 na výsadbu drevín cez finančné
operácie na príjmovej položke 453 000 so zdrojom 1319.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 2 (Ing. Kantoríková, Turzová)
Uznesenie č. 171/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapojenie finančných prostriedkov rezervného fondu vo
výške 4.200,00 EUR na splácanie istín leasingu cez finančné operácie cez položku 454 001 so
zdrojom 46, v zmysle § 15 zákona č. 583/2004 Z.z. v z.n.p.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Z fondu údržby a opráv, ktorý platia nájomníci na 12 b.j. sa zapájali finančné prostriedky do
rozpočtu. Boli sme usmernení, že tieto výdavky sa majú zapájať z fondu minulých rokov.
Preto sme tento rok zapojili 1.254,96 €, v rozpočte bolo schválených 2.500,- €. Je potrebné
schváliť presnú sumu cez finančné operácie. Poslanci chceli vedieť na čo boli tieto financie
použité. Starosta zašle poslancom výstup z účtovníctva.
Uznesenie č. 172/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapojenie finančných prostriedkov z fondu opráv vo výške
1.254,96 € do rozpočtu obce cez finančné operácie na príjmovej položke 453 000 so zdrojom
132.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7.6 Návrh VZN č. 1/2013 o miestnych daniach na území obce Košeca
Starosta – pripomienky k návrhu doručené neboli, preto nie je potrebné vyhodnocovanie
pripomienkového konania. Požiadal prednostku obecného úradu Mgr. Dianovú, aby
predstavila toto VZN predniesla. Mgr. Dianová upozornila na nový návrh úľavy z dane pre
daňovníkov nad 70 rokov a na zmenu sadzby pri využívaní verejného priestranstva, kde boli
sumy rozčlenené podľa druhu využitia verejného priestranstva.
Uznesenie č. 173/2013
Obecné zastupiteľstvo:
A: Prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2013 o miestnych daniach na
území obce Košeca
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B: Schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013 o miestnych daniach na území obce
Košeca
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7.7 Návrh VZN č. 2/2013 o nakladaní s odpadmi a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
Starosta – ani k tomuto návrhu neboli doručené žiadne pripomienky a odovzdal slovo Mgr.
Dianovej. Mgr. Dianová oboznámila o úpravách VZN v zmysle príslušnej novely zákona
a predniesla najmä novinky v porovnaní s predchádzajúcim VZN. Poslanci schválili:
Uznesenie č. 174/2013
Obecné zastupiteľstvo:
A: Prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2013 o nakladaní s odpadom
a miestnom poplatku za odpady a drobné stavebné odpady
B: Schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013 o nakladaní s odpadom a miestnom
poplatku za odpady a drobné stavebné odpady
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7.8 Návrh dodatku k VZN č. 5/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka
základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení zriadených na
území obce Košeca
Mgr. Dianová - z dôvodu neschválenia rozpočtu na rok 2014 a vstupu do rozpočtového
provizória musí byť tento bod z rokovania stiahnutý, nakoľko so schválením rozpočtu priamo
súvisí. Apelovala na poslancov, nakoľko neboli uvedené dôvody, prečo sa rozpočet
neschválil, aby sa v priebehu januára stretli a pripravili priechodný návrh rozpočtu tak, aby sa
čo najskôr schválil. Parlament schválil novelu zákona o rozpočtových pravidlách pre územnú
samosprávu, ktorá od 1.1.2014 sprísnila pravidlá pre čerpanie rozpočtu v rozpočtovom
provizóriu. Obce v rozpočtovom provizóriu v zmysle schválenej novely nemôžu napr.
poskytovať žiadne dotácie.
7.9 Voľba prísediacich okresného súdu Trenčín na volebné obdobie rokov 2014-2018
V predchádzajúcom období boli za prísediace zvolené Mgr. Švehlová a p. Miroslava
Štepanovičová. Starosta oslovil niekoľko ľudí, no nikto o tento post nemal záujem.
Funkciu prísediaceho bude naďalej vykonávať Mgr. Švehlová a s návrhom na funkciu
prísediaceho súhlasila aj p. Mária Kalamenová.
Uznesenie č. 175/2013
Obecné zastupiteľstvo:
A: Prerokovalo návrh starostu obce na prísediacich Okresného súdu Trenčín na volebné
obdobie rokov 2014-2018.
B: Schvaľuje prísediacich Okresného súdu Trenčín na volebné obdobie rokov 2014-2018
v zložení:
1. Mária Kalamenová, Školská ulica 274/65, 018 64 Košeca
2. Mgr. Miroslava Švehlová, Zliechovská ulica 427/10, 018 64 Košeca
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Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
8/ Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov
Starosta odovzdal slovo poslancom a predsedom komisií.
p. Surový – včera zaslal poslancom návrh na uznesenie s návrhom na mimoriadne odmeny
pre členov komisie pre životné prostredie, ktorý prítomným predniesol. Členom svojej
komisie navrhol odmeny za časovo náročné kontroly Dohôd o kompostovaní.
Mgr. Palčeková by tento návrh rada prerokovala na finančnej komisii, a tak by sa
schvaľovanie tohto návrhu presunulo na najbližšie zasadnutie OZ.
Mgr. Dianová – keďže nebol schválený rozpočet a budeme v rozpočtovom provizóriu,
musíme zistiť či takéto odmeny môžeme vyplatiť, aby sme pravidlá provizória neporušili.
Bola schválená novela, ktorá sprísnila používanie finančných prostriedkov v rozpočtovom
provizóriu. Preto by bolo lepšie venovať sa tomuto návrhu na januárovom zasadnutí.
Starosta poďakoval členom komisie životného prostredia za aktívny prístup k ich práci vďaka
čomu obec zabezpečila viac ako 50% zapojenie domácností do kompostovania, vďaka čomu
obec nemusí zabezpečovať zber biologicky rozložiteľného odpadu.
Mgr. Palčeková – žiadosť Národnej diaľničnej spoločnosti o prevzatie mostného objektu
ponad diaľnicu, ktorý bol postavený ako vynútená investícia počas výstavby diaľnice. Žiadajú
nás o jeho prevzatie a tým aj o jeho kompletnú údržbu a náklady s tým spojené. Komisia
navrhla neodsúhlasiť túto žiadosť.
Mgr. Dianová – v žiadosti nebolo uvedené nič konkrétne, len odvolanie sa na zákon
o miestnych komunikáciách. My nie sme vlastníkmi okolitých pozemkov ani komunikácií,
ktoré na tento most nadväzujú. Stavba bola realizovaná približne v roku 1996 a nemáme
k tomu žiadne podklady, budeme si ich musieť vyžiadať. Zatiaľ sa k tomu nevieme bližšie
vyjadriť.
Uznesenie č. 176/2013
Obecné zastupiteľstvo:
A: Prerokovalo žiadosť Národnej diaľničnej spoločnosti a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09
Bratislava o prevzatie stavebného objektu vyvolanej investície a to mostného objektu SO
210-00 Most nad D1 na poľnej ceste vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti v zmysle
ustanovenia § 18 ods. 13 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení
neskorších predpisov.
B: Neschvaľuje prevzatie stavebného objektu vyvolanej investície a to mostného objektu SO
210-00 Most nad D1 na poľnej ceste vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti v zmysle
ustanovenia § 18 ods. 13 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení
neskorších predpisov podľa predloženej žiadosti.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Mgr. Palčeková – bola vypracovaná cenová ponuka na projektovú dokumentáciu na
zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava „Kanalizačná
sieť Košeca“, kde boli doprojektované niektoré lokality v obci, ktoré pôvodne v projekte
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neboli zahrnuté buď na vodovod alebo kanalizáciu. Cenová ponuka na vypracovanie týchto
projektov je vo výške 5.346,- € bez DPH. Komisia o tomto rokovala niekoľko krát a odporúča
túto aktivitu a potrebné financie schváliť. Starosta – po komunikácii so stavebným dozorom
tejto stavby a osobnou prehliadkou uvedených lokalít bol spracovaný tento návrh. Mgr.
Dianová sa ospravedlnila, že to poslancom zabudla poslať. Ponuka prišla len v pondelok,
pošle im ju zajtra. Bc. Ondrejka sa spýtal, či by touto projektovou dokumentáciou boli
poriešené všetky chýbajúce lokality. Starosta – všetky, ktoré sa dajú rýchlo naprojektovať
a doplniť do projektu, ktorý sa bude realizovať. Zašle poslancom návrh mailom, navrhol aby
zasadli komisie, prípadne pracovné stretnutie, aby spoločne posúdili čo bude pre obec
vhodné. V prípade ich schválenia bude toto zapracované do rozpočtu a bude to predmetom
schvaľovania na nasledovnom OZ.
Ing. Kantoríková zasielala návrh na odmenu pre hlavnú kontrolórku obce vo výške 25% zo
súčtu jej ročných platov za rok 2013. Spýtala sa, či je to možné vyplatiť keď bude obec
v rozpočtovom provizóriu.
Mgr. Dianová – odmenu ak chcú tak schvaľovať môžu a my následne zistíme, aké sú naše
možnosti v provizóriu a na základe toho by boli vyplatené i odmeny z návrhu p. Surového.
V uznesení ale musí byť uvedená presná výška odmeny, nie iba percentuálne vyjadrenie.
Mgr. Palčeková by oba návrhy chcela predniesť na finančnej komisii. Poslanci s návrhom
súhlasili. Starosta – oba návrhy budú predmetom rokovania Komisie financií, investícií
a rozvoja a následne ich vyjadrenie bude podkladom pre rokovanie OZ.
Mgr. Dianová požiadala o zrušenie uznesenie č. 86/2013, ktorým bolo schválené preplatenie
nákladov na odstránenie následkov povodní. Tieto náklady nám boli v plnej výške
preplatené.
Uznesenie č. 177/2013
Obecné zastupiteľstvo ruší Uznesenie č. 86/2013 zo dňa 20. júna 2013 – z dôvodu
preplatenia nákladov na odstránenie následkov povodne v obci Košeca vo výške 3.212,74 € uznesenie vlády č. 637/2013 zo dňa 30. októbra 2013.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ďalej požiadal o zrušenie časti uznesenia č. 55 týkajúce sa odpredaja vyradených kníh,
o ktoré v schválenej sume nie je záujem.
Uznesenie č. 178/2013
Obecné zastupiteľstvo ruší písm. b) a c) uznesenia č. 55/2012 zo dňa 19.4.2012 z dôvodu
nezáujmu o odkúpenie vyradených knižných titulov.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ing. Podmajerská sa spýtala na možnosť schválenia poverenia pre starostu v určitej výške
z dôvodu finančnej uzávierky, alebo sa ešte raz stretnú na konci roka ak to bude potrebné.
Poslanci sa rozhodli v prípade potreby stretnúť na neplánovanom zasadnutí 30.12.2013.
Mgr. Dianová navrhla dohodnúť sa aj na stretnutí k návrhu rozpočtu. Najbližšie zasadnutie
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obecného zastupiteľstva je naplánované na 23. januára 2014, nový návrh rozpočtu musí byť
opäť zverejnený 15 dní pred týmto dátumom, treba rátať aj čas na jeho prípravu. Požiadala
o písomné zaslanie návrhov a pripomienok, aby mohli byť do návrhu zapracované.
9/ Rôzne – dôležité údaje a informácie starostu a účastníkov rokovania
Starosta – informoval o úspešnej kolaudácii Zberného dvora ako i o úspešnej kontrole
z Ministerstva životného prostredia. V priebehu budúceho týždňa nám budú zaslané
posledné finančné prostriedky v súvislosti s refundáciou nákladov tohto projektu. Oficiálne
otvorenie Zberného dvora bude od 1. januára 2014. Podrobnosti a všetky dôležité informácie
budú zverejnené v najbližšom čísle obecných novín.
Starosta informoval o investícii a aktivite Povodia Váhu, ktoré v týchto dňoch čistí koryto
Nozdrovického potoka. Firme sa uvoľnili financie a na základe našich žiadostí a niekoľkých
urgenciách sa rozhodli investovať ich práve tu. Bude vyčistená dostupná časť z oboch strán
hlavnej cesty v celkovej dĺžke viac ako 1 km. Práce by mali byť ukončené v priebehu
budúceho týždňa v závislosti od počasia. S Povodím Váhu bude naďalej intenzívne
komunikovať ohľadom ďalších vodných tokov v našom katastri. 22.12.2013 zverejní
Ministerstvo životného prostredia tzv. Povodňové mapy, v ktorých s najväčšou
pravdepodobnosťou bude naša obec zahrnutá ako riziková oblasť. Budeme intenzívne
pracovať na tom, aby sme v spolupráci s Povodím Váhu uskutočnili aktivity, vďaka ktorým by
sme z tejto mapy mohli byť odstránení.
Starosta – na predchádzajúcom OZ sa venovali žiadostiam fy ENVIS Žilina, ktoré ale z dôvodu
nedostatočného počtu nemohli schváliť a tak ich len vzali na vedomie. K týmto žiadostiam
bola doručená ďalšia žiadosť. Ide o žiadosti od fy ENVIS Žilina, s.r.o., ktorá je realizátorom
stavby vodovodu a kanalizácie v Nozdroviciach a žiadajú dočasný prenájom pozemku na
dočasné uloženie odpadu, ktorý vzniká pri výkopových prácach. V prípade prenájmu časti
pozemku v tehelni by bol potrebný geometrický plán s presným zameraním pozemku,
v zmysle Zásad s hospodárením s majetkom obce a zákona a celý proces schvaľovania by
trval cca 3 mesiace. Firma predložila aj novú žiadosť, v ktorej žiadajú o možnosť prenajatia
priestorov na Zbernom dvore na uskladnenie asfaltovej drte. Priestor na Zbernom dvore je.
Je to pre nás vhodná príležitosť na získanie vhodného materiálu na vysprávky komunikácií.
V prvom rade musíme však zistiť, či je možné prenajať časť tejto stavby keďže bola
realizovaná z fondov európskej únie. Okrem toho by bol potrebné mať povolenie z Úradu
životného prostredia na skladovanie tohto odpadu. Bc. Ondrejka – sa spýtal, či je možné
tento proces skrátiť. Starosta – žiaľ sme viazaní legislatívou. Potvrdila aj HK. Poslanci
prediskutovali a navrhli nájsť alternatívu bez potreby geometrického plánu., napr. v areáli
tehelne. Počas prác v Nozdroviciach to už obec legislatívne nestihne, no je potrebné pripraviť
takýto priestor pred realizáciou tejto výstavby v Košeci. Poslanci žiadosť vzali na vedomie.
Uznesenie č. 179/2013
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Žiadosť o dočasné skládkovanie stavebného
odpadu spoločnosti ENVIS Žilina, s.r.o., Štrková 4, 010 01 Žilina, zo dňa 11.12.2013.
Starosta – požiadal, aby poslanci do rozpočtu pri jeho tvorbe zapracovali vybudovanie
kamerového systému v hodnote cca 7.000,- € a vysvetlil dôvody (častejší výskyt krádeží,
napadnutí a pod.). Žiaľ kameru, ktorá bola zasiahnutá bleskom sa nepodarilo opraviť tak, aby
bola schopná zaznamenávať do pamäte. Nový systém by pozostával zo 4 kamier.
Starosta ďalej informoval, že vo februári 2014 bude zbúraná stará budova železničnej
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stanice. Chce požiadať ŽSR o prenájom susedného zarasteného pozemku a v tejto lokalite
vybudovať priestor na stretávanie občanov, detské ihrisko a pod.
Ing. Kantoríková – v prípade realizácie kamerového systému bude potrebné vypracovať
smernicu o jeho využívaní a prístupoch.
Andrea Behanová – požiadala o doručenie zápisníc a prezenčných listín zo zasadnutí
jednotlivých komisií k príprave a vyplateniu odmien za II. polrok 2013.
p. Ďurech – v prípade kamerového systému bude potrebná vyššia investícia z dôvodu
povinnosti vypracovania bezpečnostného projektu. Starosta poďakoval za pripomienku,
s požiadavku oslovíme odborníkov s možnosťou dodania kompletného systému na kľúč.
Mgr. Palčeková navrhla, aby obec v nasledujúcom roku zakúpila nové vianočné osvetlenie.
Aktuálne použité je v zlom stave a nesvieti kompletne. Starosta – pokúsime sa dať
zrenovovať súčasné osvetlenie.
p. Vrábliková – predniesla problém s fy Váhostav, ktorá zaberá súkromné pozemky bez
povolenia občanov, chcela by vyplatiť svoje pozemky pod chodníkmi. Chce aby jej Váhostav
vyplatil za jej pozemky. Podobný problém má i so železničným nadjazdom a jediná sa súdi
s JRD Košeca.
Starosta – výstavba vodovodu a kanalizácie bola povoľovaná v rokoch 2004-2006 a určite
bola riešená formou verejnej vyhlášky. Už vtedy pri stavebnom povoľovaní mali občania
možnosť domáhať sa svojich práv a riešiť s investorom vecné bremená a pod. Ak majú takýto
pocit v súčasnosti je potrebné to chápať ako verejne prospešnú stavbu. Stavba sa realizuje
v zmysle stavebného povolenia, ktoré bolo v minulosti vydané v zmysle legislatívy. Ak
občania nevyužili svoje právo pripomienkovať stavbu v minulosti v procese stavebného
povoľovania, myslí si, že dnes je už na to neskoro. Môžu vstúpiť do rokovania s investorom
a pred kolaudáciou rokovať o vecných bremenách, ktoré by boli v prospech majiteľov
pozemkov, cez ktoré táto stavba prechádza avšak s nejasným výsledkom. Problém
s nevysporiadanými pozemkami pod chodníkmi a miestnymi komunikáciami má obec na
viacerých miestach.
10/ Interpelácia poslancov – diskusia
11/ Ukončenie zasadnutia
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Radomír Brtáň, ktorý poďakoval
prítomným za účasť a poprial všetkým príjemné sviatky a úspešný nový rok. (19:35 hod.)
Starosta obce: Radomír Brtáň

Zapisovateľ: Andrea Behanová
*1 opravila

Prednosta obce: Mgr. Zuzana Dianová
Overovatelia:

__________________________
Mgr. Miroslava Švehlová

________________________
Mgr. Jaroslava Pajgerová

V Košeci, 17.12.2013
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