ZÁPISNICA
z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo
dňa 13. decembra 2016 v zasadačke Obecného úradu v Košeci
Prítomní
Bc. Radomír Brtáň, starosta obce

Mgr. Miroslava Švehlová, poslankyňa

Mgr. Dana Bajzíková, poslankyňa

Ing. Jozef Ďurech, poslanec

Mária Kalamenová, poslankyňa

Ing. Janka Kantoríková, poslankyňa

Radovan Kolembus

Dárius Kutej, poslanec

Pavol Ostrovský, poslanec

Katarína Turzová

Alena Dobrodejová, HK

Mgr. Zuzana Dianová, prednostka

Neprítomní

Hostia
Viď prezenčná listina
ROKOVANIE
1/ Otvorenie
Otvorenie dnešného plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva vykonal starosta obce
Bc. Radomír Brtáň a privítal hostí. Konštatoval, že z celkového počtu 9 poslancov sú prítomní
9 poslanci 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. Ing. Kantoríková navrhla doplniť bod na Prevetovanie pozastavených uznesení
z 24.11.2016 a bod Návrh vyplatenia odmeny hlavnej kontrolórke obce za rok 2016.
Prednostka požiadala o presun bodov č. 7.5, 7.6, 7.7 a 7.8 na začiatok hlavných bodov,
nakoľko sa nezúčastní celého zasadnutia OZ.
Uznesenie č. 165/2016
OZ k o n š t a t u j e, že :
Zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu na pozvánke s presunom bodov z pozvánky č.
7.5 na bod 7.1, č. 7.6 na bod 7.2, č. 7.7 na bod 7.3, č. 7.8 na bod 7.4, čím sa zmení číslovanie
ostatných bodov, ako aj s doplnením hlavných bodov o bod č. 7.10 Prevetovanie
pozastavených uznesení č. 146 a 164/2016 zo dňa 24.11.2016 a bod 7.11 Návrh na
vyplatenie odmeny hlavnej kontrolórke obce za rok 2016.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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3/ Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Starosta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie, ktorá prednesie návrh na uznesenie
z dnešného zasadnutia:
Predseda – Dárius Kutej
Člen – Pavol Ostrovský
Člen – Mgr. Miroslava Švehlová
Uznesenie č. 166/2016
OZ v o l í:
Predseda – Dárius Kutej
Člen – Pavol Ostrovský
Člen – Mgr. Miroslava Švehlová
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Za overovateľov zápisnice boli určení:
1/ Radovan Kolembus
2/ Katarína Turzová
Písaním zápisnice poveril: Bc. Emíliu Laskovičovú
4/ Kontrola plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení zodpovednými
pracovníkmi
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ vykonal starosta obce:
Starosta postupne prešiel všetky uznesenia, ktoré boli schválené na predchádzajúcom
zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 24.11.2016.
Uznesenie č. 167/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plnenie kontrolu uznesení.
5/ Názory občanov
Starosta odovzdal slovo prítomným hosťom.
Do diskusie sa nezapojil nikto z prítomných občanov.
6/ Správa hlavného kontrolóra v súlade s § 18f zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
v znení neskorších predpisov
Hlavná kontrolórka obce p. Alena Dobrodejová predniesla Správu hlavného kontrolóra č.
4/2016 z výkonu kontroly – Kontrola dokladovej inventarizácie účtov a inventúry majetku,
súladu dokumentov účtovnej závierky s inventúrou za rok 2015.
Uznesenie č. 168/2016
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Správu hlavného kontrolóra č. 04/2016 – kontrola dokladovej inventarizácie účtov
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a inventúry majetku, súladu dokumentov účtovnej uzávierky s inventúrou za rok 2015.
B: Berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra č. 04/2016 – kontrola dokladovej inventarizácie účtov
a inventúry majetku, súladu dokumentov účtovnej uzávierky s inventúrou za rok 2015.
7/ Hlavné body rokovania
7.1 Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 6/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole, o výške mesačného príspevku: zákonného zástupcu
na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosť školského klubu detí, na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium
v základnej umeleckej škole, na čiastočnú úhradu nákladov, na režijné náklady
a podmienky úhrady v školskej jedálni
S návrhom Dodatku č. 1 k VZN č. 6/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole, o výške mesačného príspevku: zákonného zástupcu na
čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, na čiastočnú úhradu nákladov
na činnosť školského klubu detí, na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej
umeleckej škole, na čiastočnú úhradu nákladov, na režijné náklady a podmienky úhrady
v školskej jedálni oboznámila prítomných prednostka OcÚ Mgr. Dianová.
Uznesenie č. 169/2016
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 6/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole, o výške mesačného príspevku: zákonného zástupcu na
čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, na čiastočnú úhradu nákladov
na činnosť školského klubu detí, na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej
umeleckej škole, na čiastočnú úhradu nákladov, na režijné náklady a podmienky úhrady
v školskej jedálni.
B: Schvaľuje
Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole, o výške mesačného príspevku: zákonného zástupcu na
čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, na čiastočnú úhradu nákladov
na činnosť školského klubu detí, na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej
umeleckej škole, na čiastočnú úhradu nákladov, na režijné náklady a podmienky úhrady
v školskej jedálni.
Za: 8 (Mgr. Bajzíková, p. Kalamenová, Ing. Kantoríková, p. Kolembus, p. Kutej, p. Ostrovský,
Mgr. Švehlová, p. Turzová)
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (Ing. Ďurech)
7.2 Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Košeca
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Košeca predložila prítomným prednostka
OcÚ Mgr. Dianová.
Uznesenie č. 170/2016
Obecné zastupiteľstvo
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A: Prerokovalo
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Košeca.
B: Schvaľuje
Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Košeca.
Za: 8 (Mgr. Bajzíková, Ing. Ďurech, p. Kalamenová, p. Kolembus, p. Kutej, p. Ostrovský, Mgr.
Švehlová, p. Turzová)
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (Ing. Kantoríková)
7.3 Návrh Dodatku č. 7 k VZN č. 5/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení zriadených
na území obce Košeca
Návrh Dodatku č. 7 k VZN č. 5/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení zriadených na území
obce Košeca predložila prítomným prednostka OcÚ Mgr. Dianová.
Uznesenie č. 171/2016
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Návrh Dodatku č. 7 k VZN č. 5/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení zriadených na území
obce Košeca.
B: Schvaľuje
Dodatok č. 7 k VZN č. 5/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej
umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce
Košeca.
Za: 7 (Mgr. Bajzíková, Ing. Ďurech, p. Kalamenová, p. Kolembus, p. Kutej, Mgr. Švehlová, p.
Turzová)
Proti: 0
Zdržal sa: 2 (Ing. Kantoríková, p. Ostrovský)
7.4 Žiadosti týkajúce sa nakladania s majetkom obce
Žiadosti týkajúce sa nakladania s majetkom obce predložil starosta obce Bc. Radomír Brtáň.
Spôsoby prevodu vlastníctva - nehnuteľného majetku a to pozemku parc. č. KNC 1283/1
záhrada o výmere 436 m2, odčleneného geometrickým plánom č. 71/2016, zo dňa
20.06.2016 - žiadosť p. Jaroslava Zemanoviča a p. Tomáša Kaššu
Bod bol na základe diskusie presunutý na ďalšie zasadnutie OZ.
List o odstúpení podkladov vo veci odkúpenia pozemku vo vlastníctve obce Lesov Slovenskej
republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica, Orlové 300, 017 22 Považská
Bystrica, doručený dňa 23.11.2016, zaevidovaný pod číslom 2333/2016
Uznesenie č. 172/2016
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
List Lesov Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica , Orlové
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300, 017 22 Považská Bystrica, doručený dňa 23.11.2016, zaevidovaný pod číslom 2333/2016
o odstúpení podkladov vo veci odkúpenia pozemku vo vlastníctve obce.
B: Berie na vedomie
List Lesov Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica , Orlové
300, 017 22 Považská Bystrica, doručený dňa 23.11.2016, zaevidovaný pod číslom 2333/2016
o odstúpení podkladov vo veci odkúpenia pozemku vo vlastníctve obce.
Urgencia od žiadateľky p. Ireny Vráblikovej, bytom Hlavná 770/121, Košeca vo veci
vyplatenia pôdy na ul. Pri tehelni, pozemok parc. č. KNC 575/1 o výmere 406 m2, doručená
dňa 7.12.2016, zaevidovaná pod číslom 2417/2016
Uznesenie č. 173/2016
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Urgenciu vo veci vyplatenia pôdy na ul. Pri tehelni, pozemok parc. č. KNC 575/1 o výmere
406 m2 od žiadateľky p. Ireny Vráblikovej, bytom Hlavná 770/121, Košeca, doručenú dňa
7.12.2016, zaevidovanú pod číslom 2417/2016.
B: Berie na vedomie
Urgenciu vo veci vyplatenia pôdy na ul. Pri tehelni, pozemok parc. č. KNC 575/1 o výmere
406 m2 od žiadateľky p. Ireny Vráblikovej, bytom Hlavná 770/121, Košeca, doručenú dňa
7.12.2016, zaevidovanú pod číslom 2417/2016.
Návrh na odpísanie nevymožiteľných daňových pohľadávok obce Košeca v celkovej výške
2.291,48 EUR
Uznesenie č. 174/2016
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Návrh na upustenie od vymáhania nevymožiteľných daňových pohľadávok obce Košeca
a odpísanie týchto pohľadávok z účtovnej evidencie obce Košeca v celkovej výške 2.291,48
EUR voči nasledovným dlžníkom:
 Mafa Bartoš Slovakia, s.r.o. Jána Halašu 2702/3, 911 01 Trenčín, IČO: 43947221 - daň
z nehnuteľnosti za rok 2009 vo výške 1.200,64 EUR,
výmaz spoločnosti ex offo z obchodného registra dňa 03.03.2015
 PTX-SAWS, s.r.o. v likvidácii, Zliechovská cesta 738, 018 64 Košeca, IČO: 36 327 069 daň z nehnuteľnosti za rok 2009 vo výške 1.090,84 EUR.
B: Schvaľuje
Upustenie od vymáhania nevymožiteľných daňových pohľadávok obce Košeca a odpísanie
týchto pohľadávok z účtovnej evidencie obce Košeca v celkovej výške 2.291,48 EUR voči
nasledovným dlžníkom:
 Mafa Bartoš Slovakia, s.r.o. Jána Halašu 2702/3, 911 01 Trenčín, IČO: 43947221 - daň
z nehnuteľnosti za rok 2009 vo výške 1.200,64 EUR,
výmaz spoločnosti ex offo z obchodného registra dňa 03.03.2015
 PTX-SAWS, s.r.o. v likvidácii, Zliechovská cesta 738, 018 64 Košeca, IČO: 36 327 069 daň z nehnuteľnosti za rok 2009 vo výške 1.090,84 EUR.
Za: 8 (Mgr. Bajzíková, Ing. Ďurech, p. Kalamenová, p. Kolembus, p. Kutej, p. Ostrovský, Mgr.
Švehlová, p. Turzová)
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (Ing. Kantoríková)
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Prednostka OcÚ Mgr. Dianová požiadala predsedov komisií, aby jej do piatka 16.12.2016
poslali zápisnice z komisií, aby mohla členov poprihlasovať do poisťovní.
7.5 Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2017
Návrh plánu zasadnutí a práce OZ na rok 2017 predložila zástupkyňa starostu obce Mgr.
Miroslava Švehlová.
Uznesenie č. 175/2016
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Návrh plánu a stanovenia termínov zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2017.
B: Schvaľuje
Plán a stanovenie termínov zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2017.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7.6 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2017
Hlavná kontrolórka obce p. Alena Dobrodejová predniesla poslancom Návrh plánu kontrolnej
činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2017.
Uznesenie č. 176/2016
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017.
B: Schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7.7 Vyhodnotenie činností komisií OZ za rok 2016
Bod bol po dohode poslancov presunutý na najbližšie zasadnutie OZ dňa 19.1.2017.
7.8 Vyhodnotenie činností správcu športového areálu za rok 2016
Správu o činnosti správcu ŠA za rok 2016 predniesol správca ŠA p. Jaroslav Palček.
Uznesenie č. 177/2016
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Vyhodnotenie činností správcu športového areálu za rok 2016.
B: Berie na vedomie
Vyhodnotenie činností správcu športového areálu za rok 2016.
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7.9 Zmeny rozpočtu
S návrhom zmeny rozpočtu oboznámil prítomných starosta Bc. Brtáň.
Uznesenie č. 178/2016
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Návrhy zmien rozpočtu.
B: Schvaľuje
Zmeny rozpočtu nasledovne:
Úpravy rozpočtu so zdrojom 41 na schválenie
Príjmy:
P
41 111003 výnos dane z príjmov FO územnej samospráve
121001 daň z pozemkov
133013 poplatok za komunálny odpad
292017 vratky z roč. zúčt. zdravotného poistenia
V

41 632003 telefónne poplatky (zvýšený z dôvodu nový zákon o odpadoch - konzultácie s Envipakom,
Torio...)
635006, stredisko 0640, oprava verejného osvetlenia
navýš. - nefunkčné svietidlá
637016 Prídel do sociálneho fondu

60 000,00 €
5 950,00 €
1 115,00 €
686,41 €
67 751,41 €

30,00 €
4 000,00 €
60,00 €

642006, stredisko 0111 členské príspevky navýšiť (z
dôvodu zvýšenia počtu obyvateľov v obci k 1.1.2016)

105,00 €

642015 nemocenské dávky

100,00 €

824, stredisko 0170, splácanie prenájmu nadstavba
multikáry

120,00 €
4 415,00 €

Výdavky budú vykryté z navýšených príjmov rozpočtu.
Po schválení budú zmeny zapracované do zmenového listu.
Za: 4 (Mgr. Bajzíková, p. Kalamenová, p. Ostrovský, Mgr. Švehlová)
Proti: 4 (Ing. Ďurech, Ing. Kantoríková, p. Kutej, p. Turzová)
Zdržal sa: 1 (p. Kolembus)
Uznesenie nebolo schválené.
Uznesenie č. 179/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmeny rozpočtu nasledovne:
Úpravy rozpočtu so zdrojom 41 na schválenie
Príjmy:
P
41 111003 výnos dane z príjmov FO územnej samospráve
121001 daň z pozemkov
133013 poplatok za komunálny odpad
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60 000,00 €
5 950,00 €
1 115,00 €

292017 vratky z roč. zúčt. zdravotného poistenia
V

686,41 €
67 751,41 €

41 632003 telefónne poplatky (zvýšený z dôvodu nový zákon o odpadoch - konzultácie s Envipakom,
Torio...)
635006, stredisko 0640, oprava verejného osvetlenia
navýš. - nefunkčné svietidlá
637016 Prídel do sociálneho fondu

30,00 €
2 000,00 €
60,00 €

642006, stredisko 0111 členské príspevky navýšiť (z
dôvodu zvýšenia počtu obyvateľov v obci k 1.1.2016)

105,00 €

642015 nemocenské dávky

100,00 €

824, stredisko 0170, splácanie prenájmu nadstavba
multikáry

120,00 €
2 415,00 €
Za: 6 (Ing. Ďurech, Ing. Kantoríková, p. Kolembus, p. Kutej, p. Ostrovský, p. Turzová)
Proti: 0
Zdržal sa: 3 (Mgr. Bajzíková, p. Kalamenová, Mgr. Švehlová)
7.10 Prevetovanie pozastavených uznesení č. 146 a 164/2016 zo dňa 24.11.2016
Prevetovanie uznesenia č. 146/2016 zo dňa 24.11.2016
Uznesenie č. 180/2016
Obecné zastupiteľstvo dopĺňa uznesenie č. 113/2016 o bod č. 4, kde sa určujú maximálne
sumy použitých finančných prostriedkov z návratných zdrojov financovania a z prostriedkov
rozpočtu obce:
- na ulicu Za parkom – použitie maximálnej sumy 120.000,00 EUR,
- na ulicu Železničná – použitie maximálnej sumy 220.000,00 EUR,
- na most na Športový areál (ul. Športovcov) – použitie maximálnej sumy 70.000,00 EUR,
- na vybudovanie Zliechovského chodníka – použitie maximálnej sumy 50.000,00 EUR.
Za: 5 (Ing. Ďurech, Ing. Kantoríková, p. Kutej, p. Ostrovský, p. Turzová)
Proti: 0
Zdržal sa: 4 (Mgr. Bajzíková, p. Kalamenová, p. Kolembus, Mgr. Švehlová)
Uznesenie nebolo prijaté trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov.
Prevetovanie uznesenia č. 164/2016 zo dňa 24.11.2016
Uznesenie č. 181/2016
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
1. Možnosť predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom: „Zníženie
energetickej náročnosti budovy Materskej školy v obci Košeca“.
2. Obstaranie vypracovania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.
3. Obstaranie vypracovania energetického auditu budovy ako východiskového
dokumentu.
4. Obstaranie vypracovania projektovej žiadosti o NFP.
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5. Obstaranie realizácie verejného obstarávania na stavebné práce v rámci projektu.
6. Spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených nákladov projektu.
Presná výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa
(obce) z celkových oprávnených výdavkov bude predmetom ďalšieho rokovania
zastupiteľstva v roku 2017.
B: Schvaľuje
1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom: „Zníženie energetickej
náročnosti budovy Materskej školy v obci Košeca“ v rámci výzvy na predkladanie
žiadostí o nenávratný finančný príspevok, Operačného programu Kvalita životného
prostredia, Prioritná os 4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo
všetkých sektoroch, Investičná priorita 4.3 - Podpora energetickej efektívnosti,
inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo
verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania, Špecifický
cieľ: 4.3.1., Zameranie: Zníženie energetickej náročnosti verejných budov.
2. Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.
3. Vypracovanie energetického auditu budovy ako východiskového dokumentu.
4. Vypracovanie projektovej žiadosti o NFP.
5. Realizáciu verejného obstarávania na stavebné práce v rámci projektu.
Za: 5 (Ing. Ďurech, Ing. Kantoríková, p. Kutej, p. Ostrovský, p. Turzová)
Proti: 0
Zdržal sa: 4 (Mgr. Bajzíková, p. Kalamenová, p. Kolembus, Mgr. Švehlová)
Uznesenie nebolo prijaté trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov.
Návrh poslancov Ing. Kantoríkovej, Ing. Ďurecha, p. Kuteja, p. Ostrovského a p. Turzovej
Uznesenie č. 182/2016
Obecné zastupiteľstvo
A: Nesúhlasí
S informáciou starostu obce Košeca, ktorú vyjadril v uznesení č. 111/2016
o predpokladaných nákladoch investičných akcií, ktoré budú čiastočne alebo úplne
financované z prijatých návratných zdrojov - úveru: stavebné úpravy cesty na ulici Za parkom
v Nozdroviciach, novostavba mosta a priľahlej komunikácie na ulici Športovcov pri
športovom areáli, stavebné úpravy cesty na ulici Železničnej, výstavba chodníka
a novostavba chodníka na ulici Zliechovskej.
Stavebné úpravy cesty na ulici Za parkom v Nozdroviciach majú podľa rozpočtu
vypracovaného k projektu stavby predpokladané náklady v celkovej sume 340.078,01 EUR
s DPH. V rámci tejto sumy sú počítané nasledujúce stavebné objekty: cesta – stavebné
úpravy, dažďová kanalizácia a výmena podložia.
Novostavba mosta a priľahlej komunikácie na ulici Športovcov má podľa rozpočtu
vypracovaného k projektu stavby predpokladané náklady v celkovej sume 124.848,56 EUR
s DPH. V rámci tejto sumy sú počítané dva stavebné objekty: 1. Most ponad Košecký potok,
2. Komunikácie
Prestavba komunikácie s chodníkom na Železničnej ulici podľa vypracovanej štúdie
predpokladá investičné náklady na výstavbu v nasledovnom členení: Komunikácie –
261.396,18 EUR s DPH, Chodník – 35.023,15 EUR s DPH, Vjazdy, zábradlia, dažďová
kanalizácia – 54.098,80 EUR s DPH. Spolu za všetky objekty = 350.518,12 EUR s DPH.
Novostavba chodníka na ulici Zliechovskej podľa vypracovanej štúdie predpokladá investičné
náklady na výstavu v nasledovnom členení: Chodník po ľavej strane cesty III. triedy
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169.649,28 EUR s DPH, Chodník po pravej strane cesty III. triedy (alternatíva bez dažďovej
kanalizácie) 152.618,94 EUR s DPH.
OZ nesúhlasí najmä s výškou narozpočtovaných investícií, nakoľko realizácie týchto
zámerov v tomto rozsahu neumožnia splnenie uznesenia č. 113/2016, čiže realizáciu
všetkých v ňom uvedených investičných aktivít bez ďalšieho finančného zaťaženia obce.
B: Odporúča
Starostovi obce Košeca zrušiť vyhlásené verejné obstarávania na stavebné úpravy cesty na
ulici Za parkom v Nozdroviciach, novostavba mosta a priľahlej komunikácie na ulici
Športovcov pri športovom areáli v podobe ako boli vyhlásené, nakoľko ich finančná
náročnosť je nad finančné možnosti obce, zabráni dokončeniu iných potrebných investícií,
najmä realizáciu stavebných úprav na Železničnej ulici.
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
7.11 Návrh na vyplatenie odmeny hlavnej kontrolórke obce za rok 2016
Návrh poslancov Ing. Ďurecha, Ing. Kantoríkovej, p. Kuteja, p. Ostrovského a p. Turzovej na
vyplatenie odmeny hlavnej kontrolórke obce za rok 2016
Dôvodová správa: V zmysle § 18c ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov môže obecné zastupiteľstvo hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú
odmenu až do výšky 30% z mesačného platu hlavného kontrolóra. Odmena môže byť
vyplácaná mesačne alebo za určité časové obdobie.
Mesačný plat hlavného kontrolóra v roku 2016 je 544 EUR.
Navrhovaná výška odmeny hlavného kontrolóra:
15% z mesačného platu 544 EUR = 81,60 EUR/mesiac
12 mesiacov x 81,60 EUR = 979,20 EUR
Zdôvodnenie odmeny: Odmena je navrhovaná za aktívny prístup k jednotlivým kontrolným
akciám, za odbornú a metodickú pomoc zamestnancom obce a poslancom OZ, za prácu
nadčas, konzultácie s občanmi.
Uznesenie č. 183/2016
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Návrh vyplatenia odmeny hlavnej kontrolórke obce vo výške 15% z mesačného platu
hlavného kontrolóra za obdobie 12 kalendárnych mesiacov január až december 2016
v celkovej výške 979,20 EUR.
B: Schvaľuje
Hlavnej kontrolórke obce Košeca v zmysle § 18c ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov odmenu vo výške 15% z mesačného platu hlavného
kontrolóra za obdobie 12 kalendárnych mesiacov január až december 2016, ktorá bude
vyplatená v najbližšom výplatnom termíne v celkovej výške 979,20 EUR.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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8/ Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov
Ing. Ďurech sa chce spýtať na jednu vec. Pred časom sme sa bavili, že tá cena na cestu, resp.
most, môže byť nižšia a hlavne pri tej ceste, že sa nebude vymieňať podložie atď. aká je
možnosť potom po vysúťažení alebo vyhodnotení súťaže upraviť to, že čo sa tam bude robiť
a čo sa tam nebude robiť.
Starosta vysvetlil, že v návrhu zmluvy v jednej aj druhej je jasne napísané, parafrázuje:
v prípade, že sa zistí meraniami, ktoré sú v rámci realizácie plánované, že únosnosť
jestvujúceho podložia je dostatočná bez toho, aby sa musela vymieňať táto zložka tejto
cesty, tak tieto položky budú vyňaté z fakturácie a nebudú realizované zhotoviteľom. Čiže
áno, presne o tom to je a o tom som vám aj rozprával minule, existuje šanca, že aj keď
predpokladané náklady na jednotlivé investičné akcie sú niekde na úrovni 290-300tisíc, je
jedno koľko, môže sa stať jednak po prvé: pod vplyvom súťaže, ktorá je momentálne vonku,
v tých ponukách sa môže objaviť tá cena určite aj nižšia, pri stavebných činnostiach je to
možné o 40-45%. Ďalšia možnosť je, že niektoré položky sa fakturovať nebudú, pretože ich
nebude potrebné realizovať, to sú napr. podložia, presun materiálov, sú to všetky tie
položky, ktoré súvisia s výmenou toho podložia.
Ing. Ďurech naráža na to, že to tu vyznieva, ako keby niekto nechcel spraviť nejakú cestu
alebo niečo podobné. Všetci čo tu sedíme, chceme spraviť tú cestu, preto aj tie návrhy o tých
maximálnych cenách. Nebolo v tom vyhlásení súťaže možnosť, že pokiaľ tá cena bude
vysoká, že obstarávateľ má právo zrušiť túto súťaž. To ho trošku mrzí, lebo podľa neho,
pokiaľ sa stane ten najhorší možný prípad a vysúťažená cena bude 270tisíc bez dane, čo je
nejakých 350tisíc s daňou, tak minieme v podstate všetky peniaze len na túto jednu cestu.
Stiahol si tie rozpočty, mohli sa upraviť. Osobne si myslí, napr. také odstraňovanie stromov,
rezanie konárov a likvidovanie mohli spraviť aj naši zamestnanci, vpp-kári atď., sú tu
dopravné značky, ktoré sú tam osadzované, ktoré tam tak isto nemuseli byť. T.z., mohla sa
stanoviť, a to bol zámer tých uznesení, že pokiaľ tá cena fakt presiahne 200-250tisíc, tak tú
súťaž opakovane vyhlásiť, aby sme sa dostali na tú cenu, ktorá bude taká, aby sa aj cesta
spravila, ale aby to aj nezaťažilo obec takým spôsobom, že nebude na ďalšie činnosti. Sú tam
veci, ktoré zistil, až keď si stiahol tie nákresy, sú tam vjazdy do jednotlivých dvorov, ktoré sú
dokonca na súkromných pozemkoch, čiže sú úplne mimo tej zameranej cesty.
Preto bola tá aktivita, nie zastaviť výstavbu cesty, ale proste stanoviť si nejaký rámec, do
ktorého fakt môžeme ísť.
p. Ostrovský sa ešte vyjadril, že v tej fáze, v ktorej je to momentálne, uchádzači, ktorí pôjdu
do súťaže, sa musia držať toho projektu. Vzhľadom na to, že sme avizovali tú predpokladanú
cenu, mal sa dať projektantom taký signál, že v tejto sume chceme robiť cestu. Ono sa to dá
naprojektovať, to je jasné, majú svoje normy. Teraz zas dá sa aj tak robiť, niektoré tie veci
ako napr. tie podložia, pokiaľ budú spĺňať tú normu, sa dajú z toho vyňať. Je proti tým
vjazdom, ktoré tam projektant navrhol, hneď by to tým projektantom škrtol a zamietol. Chce
upozorniť, keď videl tú štúdiu, ako šikovní chalani, ale čo sa týka rekonštrukčných prác na
týchto komunikáciách, tak sa mu až tak profesionálne nejavili. Myslí si, že to nebol dobrý
zámer dať ich na takéto rekonštrukčné práce. Súťaž teraz prebehne ako prebehne, musí sa
jednoznačne držať mantinelov tej sumy, ktorú sme si navrhli na tieto investičné zámery.
Potom najposlednejšia alternatíva by bola, už keď tak, zrušiť to a jednoducho tam spraviť
asfalt a neviem čo a hotovo.
p. Kutej sa pripája k p. Ostrovskému ohľadom tých vjazdov. Keď sa na ich ulici Dolný majer
robila asfaltová cesta, tak sa vjazdy nerobili. Tí, čo si chceli dať spraviť vjazdy, tak si za to
zaplatili tej firme. Prečo by to nemohlo byť tak, prečo by sme niekomu mali robiť vjazdy. Na
margo toho povie, že to neboli malé čiastky.
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Starosta vysvetlil ulicu Dolný majer aj Za parkom. Všetky veci, ktoré sa týkajú, vjazdov a nie
sú na obecných pozemkoch, Dolný majer bol urobený po hranicu pozemku, už potom vjazd
samozrejme zaplatil ten, ktorý svoj pozemok pod tým má, jednoducho logika nepustí a toto
sa takto robilo, a aj Nozdrovice sú takýmto spôsobom navrhnuté. Tie vjazdy, áno sú
naprojektované možno ďalej ako sú hranice, ale tie vjazdy, na stretnutí – verejnom vypočutí
sa aj toto riešilo, že to bude súčasťou projektu, ale budú si ti platiť tí ľudia, aby to už na
papieri nejako naprojektované bolo, aby to malo význam. Každopádne veci, ktoré nie sú na
našich pozemkoch, nebudeme financovať, tak to nebolo ani v minulosti.
Ing. Ďurech sa spýtal na ďalšiu vec, všetko to spolu súvisí. Je rád, že je dorobená požiarna
zbrojnica, ale je to tiež o tom hospodárení. Chce vedieť, prečo bol robený dodatok k zmluve
na požiarnu zbrojnicu a navyše presiahol schválený rozpočet. Čiže sme sa tu dohodli, že sa
urobí požiarna zbrojnica a schválilo sa 45tisíc. Momentálne je to už 53tisíc, ak sa nemýli.
Nepáči sa mu, že sa to urobí formou dodatku, dvere, to mu bolo jasné, že sa to bude riešiť,
ale tá druhá položka mu nie je jasná, to by si rád dal vysvetliť.
p. Kutej zareagoval, že pokiaľ vie, keď sa naposledy bavili o tých dverách, tak cenové ponuky,
ktoré predložili požiarnici, boli štyri, z toho on osobne vtedy povedal, že tá suma za tých
5 826 je aktuálna s tým, že sa doplatí k tej sume, s tým že sa to doschváli. Zrazu sú dvere za
7 800.
Starosta – cenová ponuka, ktorá bola zaslaná mailom DHZku, nebola cenová ponuka
reflektujúca projekt a rozpočet k projektu. T.z., on naceňoval pôvodne konštrukciu, ktorá
neobsahovala všetky prvky tak ako potom projekt od p. Budaya bol vyhotovený. Už sme sa
bavili niekoľkokrát o tom, že suma 45tisíc jednoducho nebude stačiť na predpokladanú
hodnotu zákazky, ktorá bola p. Andrisíkom urobená už reflektujúca na vyhotovený projekt p.
Budaya, pretože tá pôvodná ponuka bola nad s daňou 45tisíc. Práve preto boli vyhodené tie
tri dvere, ktoré nám zabezpečili, že tá cenová ponuka predbežne splnila tie očakávania max
45tisíc s DPH, ktorú ste nám stanovili v rámci rozpočtu. Odjakživa sme sa bavili, že k tým
40tisícom potrebujeme teda doplniť tri dvere, ktoré mimochodom v pôvodnom rozpočte p.
Andrisíka boli narozpočtované na 7 800 bez DPH. Teraz ich máme za 7 800 s DPH, tak nech
mi tu nikto nechce hovoriť o nehospodárnosti. Ak k tomu budete mat otázky, spolu s p.
hlavnou kontrolórkou určite pripravím pre vás vysvetlenie, na to, čo sa chcete spýtať dajte
na papier.
p. Kutej – nedá mu nezareagovať, má tu ponuku p. Andrisíka jednu, druhú, tretiu, ktorá bola
už aj komplet podľa vypracovaného projektu p. Budayom. Nekorešponduje suma, ktorá je
vyčíslená na momentálne 53 467,56 a p. Andrisík to nacenil na 49 855,20, takže zase
nejakých 4tisíc eur vyletetlo do lufut, ale šak tu sa tak hospodári.
Starosta ho poprosil, nech mu to dá na papier, pozrie sa, kedy tá ponuka bola predložená
obci, ukáže mu akú ponuku predloženú v rámci predpokladanej hodnoty zákazky sme mali
k dispozícii, z ktorej sme vlastne vychádzali, z ktorej sme zobrali tie tri položky na tie brány
a z ktorej sa potom dodatočne museli zabezpečiť a v rámci opravy projektanta, ktorý
prehlásil, že sa pomýlil v rámci projektu, nezohľadnil určité veci a urobili sa aj veci naviac,
kde sa urobila hrubšia podlaha oproti projektu a kde sa urobila aj betonáž pôvodnej haly pre
staré veľké auto, ktorá nebola pôvodne v projekte, ale keďže sme to chceli zachovať
v nejakej rovine, tak sa to proste urobilo. A ak to niekomu vadí, p. kontrolórka bude
kontrolovať aj verejné obstarávania na budúci rok.
p. Kutej je zvedavý z čoho sa to zaplatí.
Starosta odpovedal, že už je to zaplatené, veď sme to mali v rozpočte.
Ing. Ďurech – ako, my sme schválili 45tisíc.
12

Starosta – p. Ďurech, vysvetlím písomne, je to zaplatené.
Ing. Ďurech – to je to, čo, je mi to jasné, že to zaplatíte, keď to ostatným kolegom tuto
nevadí, keď potrebujete, tak urobíte, aj keď to nemáte v rozpočte dostatočne kryté.
Starosta zareagoval, že dostatočne kryté v rozpočte to má, inak by mu to dievčatá
nepodpísali.
9/ Rôzne – dôležité údaje a informácie starostu a účastníkov rokovania
V rámci tohto bodu neprebehla žiadna diskusia.
10/ Interpelácia poslancov – diskusia
V rámci tohto bodu neprebehla žiadna diskusia.
11/ Ukončenie zasadnutia
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Bc. Radomír Brtáň, ktorý
poďakoval prítomným za účasť. (19:21 hod.)
Starosta obce: Bc. Radomír Brtáň

Zapisovateľ: Bc. Emília Laskovičová

Prednosta obce: Mgr. Zuzana Dianová
Overovatelia:
__________________________
Radovan Kolembus

________________________
Katarína Turzová

V Košeci, 16.1.2017
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