ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo
dňa 13. decembra 2011 v zasadačke Obecného úradu v Košeci
Prítomní
p. Radomír Brtáň, starosta

Mgr. Miroslava Švehlová, poslankyňa

Ing. Janka Kantoríková, poslankyňa

Mgr. Jaroslava Pajgerová, poslankyňa

Mária Kalamenová, poslankyňa

Mgr. Júlia Palčeková, poslankyňa

Katarína Turzová, poslankyňa

Bc. Pavol Ondrejka, poslanec

Jozef Surový, poslanec

Mgr. Helena Popovičová, poslankyňa

Ing. Katarína Mináriková, HK

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
9 poslancov a preto uznal dnešné zasadnutie OZ za uznášaniaschopné.
2/ Schválenie programu rokovania
Starosta sa spýtal poslancov, či sú z ich stany pripomienky k programu, ktorý bol uvedený na
pozvánke. Bc. Ondrejka navrhol aby sa schvaľovanie rozpočtu odložilo na mimoriadne OZ,
prípadne na mesiac január. Ing. Kantoríková s návrhom súhlasí.
Uznesenie č. 187
OZ k o n š t a t u j e, že :
Zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu uvedeného na pozvánke s vylúčením bodu č.
7.2. Návrh rozpočtu obce pre rok 2012.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 2 (Mgr. Palčeková, Surový)
3/ Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Starosta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie, ktorá prednesie návrh na uznesenie
z dnešného zasadnutia:
Mgr. Miroslava Švehlová - predseda
Ing. Janka Kantoríková - člen
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Mgr. Helena Popovičová - člen
Za: 9
Uznesenie č. 188
OZ v o l í:
Návrhovú komisiu v zložení:
Mgr. Miroslava Švehlová - predseda
Ing. Janka Kantoríková - člen
Mgr. Helena Popovičová - člen
Za overovateľov zápisnice boli určení :
1/ Jozef Surový
2/ Mgr. Júlia Palčeková
Písaním zápisnice poveril: Andreu Behanovú
4/ Kontrola plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení zodpovednými
pracovníkmi
Uznesenie č. 176
OZ ukladá:
a) Doložiť vyraďovacie protokoly k hmotnému majetku uvedenom v práve HK v bode č.
2.2., aby sa reálne preukázal dôvod, prečo daný majetok nie je zahrnutý
v inventárnych zoznamoch k 31. 7. 2011.
b) Vyjadriť sa či majetok uvedený v dobe č. 3 správy HK inventarizovaný v roku 2005 bol
uvedený na podsúvahových účtoch obce Košeca ako obecný majetok v správe
a užívaní právnickej osoby, akým spôsobom došlo k zaradeniu uvedených
nehnuteľností, ktoré boli predmetom kúpnej zmluvy v roku 2008, Z akého dôvodu
nefiguruje nehnuteľný majetok na inventárnych zoznamoch.
c) Doložiť vyraďovacie protokoly na chýbajúci majetok uvedený na strane č. 4 a 5,
v bode č. 4 správy HK. Ak nebol majetok vyradený tak stanovisko prečo sa
nenachádza v inventárnych zoznamoch a vykonať nápravu.
d) Vysvetliť z akého dôvodu dochádza k nezrovnalostiam uvedeným v bode 6. Správy
HK, vykonanie nápravy a prichystanie inventarizačných súpisov všetkého majetku
obce Košeca, ktorý podlieha inventarizácii k vykonaniu inventarizácie k 31.12.2011 na
základe príkazu starostu na vykonanie inventarizácie.
Zodpovedný: Ľudmila Eckertová
Termín: 8.12.2011
Pracovné stretnutie sa uskutoční dňa 8.12.2011 o 18. hodine.
Pracovné stretnutie sa uskutočnilo, zúčastnila sa na ňom aj ekonómka obce p. Eckertová.
Starosta sa spýtal poslancov na ich pripomienky. Ing. Kantoríková nebola spokojná
s priebehom pracovného stretnutia nakoľko starosta sa na ňom zúčastniť nemohol a tak
zostali niektoré otázky nezodpovedané. Nebola spokojná s výsledkom stretnutia, vysvetlili sa
len niektoré pripomienky. Požadovala by písomné a podpísané stanovisko od zodpovednej
osoby. Bc. Ondrejka – stretnutie nesplnilo to čo malo splniť. Navrhuje ďalšie a poriadne
stretnutie. Mgr. Popovičová nerozumie prečo je vydaný príkaz na novú inventúru keď
neuzavreli mimoriadnu inventúru. Starosta požiadal sl. Laskovičovú, aby vysvetlila priebeh
mimoriadnej inventúry a prečo boli vydané nové príkazy. Sl. Laskovičová informovala
2

poslancov o povinnosti vykonať inventúru k 31.12.2011 čo je aj termín účtovnej závierky a sú
jej povinnou súčasťou inak audítor účtovnú závierku nemôže schváliť. Pri mimoriadnej
inventúre si inventarizačné komisie prevzali podklady, ale pre ďalšie informácie
a konzultovať prišli len komisie pre obecný úrad a kultúru. Ing. Kantoríková si myslí, že
dôvodom neukončenia inventúry boli hlavne nekompletné zoznamy.
Starosta – všetky pripomienky k inventúre prišli až po uplynutí všetkých termínov. Komisie si
zoznamy boli povinné prebrať. Hlavná inventarizačná komisia zoznamy nevidela, tak nemôže
vedieť či boli alebo neboli kompletné. Starosta informoval o faktoch, ktoré sú podložené
zápisnicami a inými dokladmi. Po informáciách zo školenia k inventúram chce, aby táto
inventúra bola úplne v poriadku bez pochybností. Bc. Ondrejka – OZ na základe zistených
skutočností odporučilo schválenie mimoriadnej inventúry. Zistili že posledná platná
inventúra bola v roku 2005. Nebudú robiť riadnu inventúru ak neurobili mimoriadnu
inventúru. Starosta – pri mimoriadnej inventúry neboli dodržané termíny. Pre neho je to
dostatočný dôvod na vydanie nového príkazu. Rešpektuje správu hlavnej kontrolórky
k inventúram, avšak má pocit že jej informácie sú jednostranné a rád by s ňou niektoré jej
pripomienky prediskutoval. Podľa jeho názoru inventúra z roku 2005 tiež nebola v súlade so
zákonom. HK vychádzala z podkladov, ktoré jej boli predložené. Inventúra z roku 2009
nebola podpísaná, v roku 2007 záver obsahoval záznam, že podklady k Fanta s.r.o. neboli
dodané. Posledná riadne podpísaná inventúra z roku 2005 a preto ju považuje za platnú.
Starosta – pri likvidácii spoločnosti Fanta, s. r. o. konateľ spoločnosti nepredložil obci žiadnu
záverečnú uzávierku ani žiadny odovzdávací protokol. Obec nemá žiadny doklad, na základe
ktorého by mohla majetok zaradiť do svojho majetku.
Mgr. Popovičová – ako je možné, keď bol starosta po prvý krát zvolený, prečo nemá
preberací protokol kde by bolo uvedené aký majetok prevzal.
Ing. Kantoríková sa spýtala, či pri preberaní funkcie starostu prevzal majetok obce na základe
nejakého dokumentu. Starosta takýto doklad od predchádzajúceho štatutára obce nemá.
Stretnutie na Fante sa konalo v januári 2007. Záznam z tohto stretnutia nie je.
p. Turzová nechápe, prečo sa rieši inventúra z roku 2005, prečo to neriešilo predchádzajúce
OZ a hlavný kontrolór. Ing. Kantoríková požiadala o písomný záznam z pracovného
stretnutia. Záznam bude vyhotovený a podpísaný. Bc. Ondrejka požiadal o uznesenie, na
základe ktorého odkúpila obec budovy v areáli Fanta, s. r.o.. Starosta uznesenia zašle
poslancom mailom.
Poslanci si vyžiadali oficiálnu písomnú odpoveď na schválené uznesenie. Podľa Bc. Ondrejku
a Ing. Kantoríkovej uznesenie nebolo splnené.
Uznesenie č. 189
OZ konštatuje, že uznesenie č. 176/2011 nebolo splnené.
Za: 5
Zdržal sa: 4 (Mgr. Švehlová, Kalamenová, Mgr. Palčeková, Surový)
Proti: 0
Uznesenie č. 190
OZ ukladá vypracovať písomné stanovisko k uzneseniu č. 176/2011.
Termín: 9. 1. 2012
Zodpovedná osoba: Ľudmila Eckertová
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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Uznesenie č. 177
OZ odporúča starostovi obce preveriť stav studne na parc. č. 10/1.
Studňu pozerali, musia zistiť stĺpec vody a či je možné čerpať vodu starým spôsobom –
ponorkou, alebo investovať do nového čerpadla alebo nového vrtu.
Bc. Ondrejka navrhol prideliť tomuto uzneseniu termín. Starosta uznesenie splnil, zistili, že
studňa je nefunkčná. Pracovníci obce majú momentálne iné povinnosti, studni sa budú
venovať, keď na to budú mať čas.
Uznesenie č. 178
OZ schvaľuje prevádzkový poriadok telocvične.
Uznesenie č. 183
Obecné zastupiteľstvo:
a) schvaľuje zámer odpredať pozemky priamym predajom s parcelnými číslami 98/13,
410/5, 410/6, 410/7 s celkovou výmerou 1124 m2, určenými geometrickým plánom
č. 131/2011 vyhotoveným Ing. Bronislavou Filiačovou.
b) odporúča starostovi obce vykonať potrebné kroky pre vykonanie zámeru odpredaja
uvedených pozemkov priamym predajom.
K oceneniu nehnuteľnosti je potrebný znalecký posudok. Znalec bude vybraný prieskumom
trhu.
Uznesenie č. 184
OZ schvaľuje zakúpenie rozmetadla soli BOGBALLE, typ S3, objem zásobníka 500-1050 l,
pracovný záber 1-8 metrov v sume max. 3.500,- €.
Uznesenie č. 186
OZ schvaľuje prípravu žiadostí pre získanie dotácií na informatizáciu knižníc a vydanie
monografie obce v max. sume 328,- €.
Starosta informoval poslancov o predložení ďalšej žiadosti na nákup automobilu pre sociálne
účely vo výške max. 15.000,- € a spoluúčasť obce vo výške 10%.
Starosta požiadal, aby poslanci uvedené informácie vzali na vedomie.
Uznesenie č. 191/2011
OZ berie na vedomie Kontrolu plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení
uznesení zodpovednými pracovníkmi.
5/ Názory občanov
Starosta odovzdal slovo prítomným hosťom.
6/ Správa hlavného kontrolóra v súlade s § 18f zák. č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
7/ Hlavné body rokovania:
1. Prehodnotenie rozpočtu obce na rok 2011 – hodnotenie plnenia rozpočtu,
prenájmu a podnikania, hodnotenie vývoja záväzkov a pohľadávok a návrh na
zmenu rozpočtu na rok 2011
Poslancom predložila Mgr. Júlia Palčeková, predsedníčka komisie financií, investícií a rozvoja.
Predstavila poslancom návrh na zníženie a zníženie niektorých položiek rozpočtu. Bc.
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Ondrejka sa spýtal na položku reklama a inzercia. Starosta – presné informácie môžu byť
poslancom zaslané mailom, aké faktúry boli na požadované položky v rozpočte zaúčtované.
Bc. Ondrejka bez potrebných informácií nemôže zahlasovať za úpravu rozpočtu. Ing.
Mináriková – navrhla pripravovať plnenie rozpočtu štvrťročne, aby sa predišlo prečerpávaniu
položiek rozpočtu. Mgr. Palčeková problém vyrieši tak, že finančná komisia bude rozpočet
prehodnocovať každý mesiac. Starosta uvedený návrh víta a poďakoval za jej prácu. Starostu
mrzí, že poslanci dnes schválili odklad schvaľovania rozpočtu na rok 2012. Rozpočet bol
riadne vyvesený, aby mohol byť schválený, bol dostatok času na jeho pripomienkovanie.
Hlavná kontrolórka zaslala správu k rozpočtu aj s jej pripomienkami. Pripomienky mohli
zaslať všetci poslanci, mohlo byť dnes zapracované a rozpočet mohol byť schválený.
Starosta sa spýtal na stanovisko komisie FIR k úprave rozpočtu. Mgr. Palčeková – finančná
komisia navrhla obecnému zastupiteľstvu túto pravu schváliť.
Uznesenie č. 192
OZ schvaľuje úpravu rozpočtu na rok 2011 v príjmovej časti nasledovne:
a) schvaľuje
1. úpravu rozpočtu na rok 2011 v príjmovej časti nasledovne:
navýšenie rozpočtových položiek
č. 121003 Z bytov a nebytových priestorov o 25€
č. 133001 Za psa o 10€
č. 133003 Za hracie prístroje o 2551€
č. 212003 Z prenajatých bytov 12 b.j. o 2819€
č. 222003 Pokuty za porušenie predpisov o 2304€
č. 223001 Za vodné o 256€
č. 223001 Za stavebné rozhodnutia o 365€
č. 223001 Poplatky za vývoz fekálií o 490€
2. úpravu rozpočtu vo výdavkovej časti nasledovne:
a) navýšenie rozpočtových položiek
č. 01.1.1.6 632003 Poštovné o 250€
633003 Telekomunikačná technika o 243€
633015 Palivá ako zdroj energie o 200€
634003 Poistenie traktor o90€
637003 Propagácia, reklama, inzercia o 150€
637005 Revízie zariadení o428€
637005 Poradensko konzultačné služby o210€
637014 Stravovanie o 1200€
637015 Poistné organizácie o 190€
637035 Dane DPH o 250€
633006 Čistiace potreby o 88€
č. 01.6.0
633006 Kanc. Potreby – sčítanie obyvateľov o 250€
637027 Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru o 2291€
č. 03.2.0
632001 Energie PO o 900€
634001 Pohonné hmoty PV o 150€
č. 04.1.2.
637027 Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru o 660€
č. 05.1.0
Narozpočtovať položky vrámci projektu K.O.S.E.C.A vo výške 3200€
637005 Špeciálne práce o 650€
637012 Poplatky za uloženie odpadu o 3484€
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č. 06.3.0
č .08.1.0
č. 08.2.0.3
č. 08.3.0

635004 Údržba obecných studní o 45€
637027 Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru – kúpalisko o 338€
633006 Všeobecný materiál o 560€
633006 Všeobecný materiál MR o 1500€

b, zníženie rozpočtových položiek:
č. 01.1.1.6 633016 Reprezentačné o 733€
634001 PHM OA o 808€
635006 Údržba budov o 3500€
637004 Prepravné služby o 300€
637023 Kolkové známky o 270€
č. 03.2.0
633006 Všeobecný materiál PO o 1000€
č. 04.1.2
637004 Prepravné služby o 660€
č. 05.1.0
637005 Demolačné práce komín o 3200€
č. 06.4.0
633006Všeobecný materiál VO o 500€
č. 08.1.0
633006 Všeobecný materiál ŠK o 338€
č. 08.2.0.3 637027 Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru o 560€
č. 08.4.0
633006 Všeobecný materiál Cintorín o 1000€
c, vytvorenie nových rozpočtových položiek:
č. 01.1.1.6 714004 Posýpač - 3500€
č. 03.2.0
637005 Hydrogeologický vrt – PO - 862€
Za: 6
Proti: 3 (Ing. Kantoríková, Mgr. Palčeková, Bc. Ondrejka)
Zdržal sa: 0
8/ Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov
Starosta – VZN obce o daniach, poplatkoch a odpadoch sa nemenia a tak ich obec
neschvaľuje každoročne. Vysvetlil tak pripomienku HK. HK – vie to tom, ale nie je to bežný
postup. Starosta preverí aká je povinnosť.
Mgr. Palčeková – navrhla porozmýšľať nad alternatívou vykurovania požiarnej zbrojnice, kde
sú veľmi vysoké náklady, keďže sa tam vykuruje elektrickou energiou miestnosť kde parkuje
hasičské auto. Starosta – pokúsime sa získať financie z úradu vlády.
Ing. Kantoríková – spýtala sa na vývoz fekálií počas času keď je pokazený traktor. Starosta –
ľuďom, ktorí potrebovali vyčerpať fekálie sme odporučili súkromných poskytovateľov
z okolia. Ing. Kantoríková sa spýtala, či by nebolo vhodné zabezpečiť si vývozcov aj zmluvne
a zistiť či majú potrebné oprávnenia. Starosta – nebolo by dobré preferovať jedného
poskytovateľa. Môže preveriť, ktorý vývozcovia majú povolenie a informovať o tom občanov.
Ing. Kantoríková – oboznámila poslancov s návrhom na zastavovaciu štúdiu za záhradami
domov na ulici Sadovej smerom k športovému areálu, kolmo na poľnú cestu. K tejto lokalite
nie je detailne spracovaný územný plán i keď je táto lokalita výhľadovo určená na IBV. Myslí
si, že podobných požiadaviek bude stále viac a obes musí akútne riešiť nový územný plán.
Mgr. Palčeková – komisia FIR si predstavuje použiť príjmy z predaja pozemkov obce v zmysle
predložených žiadostí na financovanie prvých krokov v procese nového územného plánu.
Starosta – počkáme na vyjadrenie stavebnej komisie a obec bude postupovať v zmysle jej
odporúčania.
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p. Kalamenová – zaslala poslancom dva návrhy na uznesenia, ktoré odporučila sociálna
komisia. Prvý návrh sa týka príspevku pri narodení dieťaťa. Chceli by tým podporiť mladé
rodiny. Ing. Kantoríková sa spýtala, na približný ročný náklad. P. Kalamenová –
v predchádzajúcich rokoch sa narodilo približne 25 detí ročne. Starosta navrhol, aby komisie
pracujúce pri OZ predkladali požiadavky podobne ako organizácie, aby mohli byť
zapracované do rozpočtu.
Uznesenie č. 193
OZ schvaľuje poskytovanie príspevku pri narodení dieťaťa z rozpočtu obce Košeca vo výške
30,00 € na jedno narodené dieťa s účinnosťou od 1.1.2012, za nasledovných podmienok:
- Príspevok sa vypláca rodičom dieťaťa na základe podanej žiadosti (vzor žiadosti je
prílohou tohto uznesenia)
- Matka dieťaťa musí mať v čase narodenia dieťaťa a podania žiadosti trvalý pobyt na
území obce Košeca.
- Žiadateľ príspevku (rodič dieťaťa, príp. zákonný zástupca dieťaťa) platí v obci miestne
dane a miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad a na týchto
daniach a poplatkoch nemá ku dňu podania žiadosti žiadne nedoplatky.
- Príspevok sa vypláca len na dieťa narodené na území SR.
- Súčasťou žiadosti o príspevok pri narodení dieťaťa sú doklady uvedené v žiadosti.
Za: 9
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Ďalší návrh na uznesenie od sociálnej komisie týkajúce sa oblečenia pre speváčky:
Uznesenie č. 194
Príspevok na ošatenie pre speváčky pri ZPOZ vo výške 160,- €.
Za: 9
Zdržal sa: 0
Proti: 0
p. Kalamenová ďalej informovala o príspevkoch, ktoré komisia schválila žiadateľom
a o potravinovej pomoci, ktorá do našej obce už bola doručená a všetci, ktorí požiadali
potravinovú pomoc dostali.
Mgr. Švehlová oboznámila poslancov so správou o práci zástupcu obce.
Uznesenie č. 195
OZ berie na vedomie správu o práci zástupcu starostu obce Košeca.
Mgr. Palčeková – komisia FIR sa venovala žiadosti na odpustenie daní pre Združenie
súkromných lesomajiteľov. V žiadosti uvádzajú, že drevo neťažia a tak na dane nemajú
dostatok financií. KFIR má podklady, na základe ktorých majú niektoré pozemky od platenia
daní oslobodené (rokliny a pod.). Sl. Laskovičová – pokiaľ majú platný ťažobný plán dane sa
odpustiť nedajú. Od platenia majú odpustenú výmeru cca 25 hektárov, tento týždeň
predložila čísla parciel s výmerami celkovo cca 56 hektárov, ktoré chcú oslobodiť, na to však
musia predložiť odporný posudok. Poslanci o danej veci nemajú právo rozhodovať, ak je to
prijateľnou alternatívou navrhli splátkový kalendár.
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KFIR sa venovala vybudovaniu parkoviska pri MŠ a sťažnosti o pohybe psov na ihrisku pri MŠ.
Poslanci prediskutovali a vyjadrili súhlas s vybudovaním parkoviska pri MŠ nakoľko tam je
veľký nával áut pri vodení detí do a vyzdvihovaní zo škôlky. Poslanci prediskutovali
a vybudovanie parkoviska neodporučili.
Mgr. Palčeková oboznámila poslancov o aktuálnych zostatkoch na účtoch.
9/ Rôzne – dôležité údaje a informácie starostu a účastníkov rokovania
Starosta – obecný traktor čaká oprava, ktorá nevieme koľko bude stáť, pretože nevieme čo je
na ňom pokazené. Poprosil Mgr. Palčekovú o informáciu koľko finančných prostriedkov je
ešte v rozpočte na opravu a údržbu strojov a zariadení. Mgr. Palčeková – táto kapitola
rozpočtu je už vyčerpaná, ale sú voľné finančné prostriedky na pohonné hmoty pre stroje
a zariadenia, ktoré by bolo možné presunúť.
Informoval poslancov o požiadavke, na zrušenie studne pri Hlavnej ulici pred domom rodiny
Rafajovej. Táto požiadavky vzišla na základe nedávneho úrazu našej občianky, ktorý sa jej stal
práve na tejto studni keď sa chcela vyhnúť nákladnému autu.
Ďalej informoval o potrebe vyčleniť priestor na ambulantný predaj. Tento musí byť vyčlenený
a chválený a mal by to byť pozemok vo vlastníctve obce.
Obec má stále problémy s túlavými psami. Podľa platnej legislatívy môžu odchyt psov
vykonávať mestský policajti aj na území iných obcí ak sa vzájomne dohodnú. Okrem toho je
potrebné vyčleniť priestory na venčenie psov a umiestniť tam prostriedky na zber psích
extrementov.
Starosta požiadal poslancov, aby prevzaté inventúrne hárky odovzdali do 15.12.2011.
Ohňostroj tento rok v obci nebude, občania sa budú môcť stretnúť na škvárovom ihrisku.
10/ Interpelácia poslancov - diskusia
11/ Ukončenie zasadnutia
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Radomír Brtáň, ktorý poďakoval
prítomným za účasť. (20:30)
Starosta obce: Radomír Brtáň

Zapisovateľ: Andrea Behanová

Overovatelia:

__________________________
Jozef Surový

_________________________
Mgr. Júlia Palčeková

V Košeci, 13. 12. 2011
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