ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo
dňa 15. decembra 2009 v zasadačke Obecného úradu v Košeci
Prítomní
p. Radomír Brtáň, starosta

p. Magdaléna Belková, poslankyňa

Mgr. Miroslava Švehlová, poslankyňa

Ing. Jaroslav Pápy, poslanec

Ing. Ivan Janke, poslanec

Miroslava Štepanovičová

Ing. Janka Kantoríková, poslankyňa

Ing. Jaroslav Pápy, poslanec

Anna Mikulová, poslankyňa

Ing. Zuzana Jurčáková

Ing. Ivan Janke, poslanec

Ing. Jaroslav Gábel, hlavný kontrolór

Neprítomní
p. Ladislav Brtáň, poslanec
Hostia
Jaroslav Palček, Jozef Surový
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.
Z neúčasti sa ospravedlnili: Ladislav Brtáň a Ing. Jurčáková sa dostaví neskôr.
Za overovateľov zápisnice určil: Mgr. Miroslava Švehlová a Anna Mikulová.
Písaním zápisnice poveril: Andreu Behanovú
Do návrhovej komisie starosta navrhol schváliť:
Ing. Ivan Janke – predseda
Miroslava Štepanovičová – člen
Ing. Janka Kantoríková – člen
Poslanci návrhovú komisiu jednohlasne schválili.
Starosta sa spýtal poslancov, či sú z ich stany pripomienky k programu, ktorý bol uvedený na
pozvánke. Poslanci program jednohlasne schválili.

2/ Kontrola uznesení
Uznesenie č. 56/2009
OZ schvaľuje na základe žiadosti ZŠ s MŠ v Košeci presun zadržiavaných prostriedkov na
základe platného uznesenia č. 168/2008 vo výške 17.732,- EUR z prenesených kompetencií –
normatívnych zdrojov na potreby ZŠ s MŠ v Košeci a možnosť použitia časti týchto
prostriedkov v úhrne 7.000,- EUR na vykrytie miezd a odvodov v roku 2009.
Presun bol zrealizovaný.
Uznesenie č. 57/2009
OZ ruší platnosť uznesenia č. 168/2008.
Uznesenie č. 58/2009
OZ ukladá: ekonómke OcÚ v Košeci vypracovať smernicu o predbežnej, priebežnej
a následnej kontrole v termíne najneskôr do 10.12.2009 s plánovanou platnosťou od
1.1.2010
Bod sa prekladá na najbližšie zastupiteľstvo pre vyťaženosť ekonómky.
Uznesenie č. 59/2009
OZ schvaľuje vnútorný predpis na vedenie účtovníctva – dodatok č. 1 vytvorený na základe
Zákona č. 60/2009, ktorým sa menil a dopĺňal Zákon 593/203 o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov. Predpis je neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.
Uznesenie č. 60/2009
OZ schvaľuje za zriaďovateľa týchto členov do Rady školy ZUŠ v Košeci:
Ing. Eva Jurenová
Andrea Behanová
Magdaléna Belková
Ostatné uznesenia sú splnené prípadne sa priebežne plnia.
3/ Interpelácia
Ivan Janke – požiadal o pripravenie materiálu týkajúceho sa regenerácie sídiel - zadanie
projektu, stavebná dokumentácia atď.
Ing. Kantoríková – úhrady firme, ktorá robila projektové dokumentácie. Nie je jej jasná
splátka z októbra 2009. Požiadala starostu o vysvetlenie nakoľko je prijaté uznesenie
o odsúhlasovaní platieb nad 100 €.
4/ Informácia starostu obce o dianí v obci a práci OcÚ
Jednou z najdôležitejších informácií od posledného zastupiteľstva je že naša kronika získala
v celoslovenskej súťaži o kroniku 2009 - 3. miesto. Keďže ide o celoslovenskú súťaž je to
krásny úspech.
V parku svieti stromček s novým osvetlením zo schválených prostriedkov.
Ohňostroj závisí od toho, či sa podarí vyzbierať sponzorské financie.
Ing. Kantoríková - časť sa môže dotovať z obecného rozpočtu.
Postupujeme s pasportizáciou hrobových miest, pomáha nám praktikant z Obchodnej
akadémie.
Do konca roka máme záväzok osadiť všetky tabuľky s názvami ulíc.

5/ Schvaľovanie nových všeobecne záväzných nariadení obce
Návrhy VZN boli vyvesené na úradnej tabuli i na internete v zákonom stanovených lehotách
a poslancom boli zaslané mailom na pripomienkovanie.
17:34 sa na OZ dostavila Ing. Zuzana Jurčáková.
VZN č. 5/2009 VZN o miestnych daniach na území obce Košeca
VZN vychádza z VZN platného pre rok 2009. Návrh VZN bol stanovený navýšením dane za
pozemky o 10% čo by sa odrazilo v príjme za túto položku navýšením príjmu o cca 1.660,- €.
Vzhľadom na to, i na kritickú dobu sa rozhodli nezvyšovať výšku dane za pozemky.
Ing. Kantoríková sa spýtala či je záujem o zmenu sadzby v oblasti Veľké Komárno.
Poslanci záujem neprejavili. Ing. Janke poznamenal, že ide o druh zásahu do prírody, ktorý
nie je možné vrátiť späť, je nezvratný. Práve preto by obec nemala meniť sadzbu dane.
Daň pre Štrkopiesky Hrubá Borša– oblasť Veľké Komárno – za rok 2009 bol daňovníkovi
zaslaný výmer.
Zvažovali navýšenie dane za psa, no po diskusii sadzbu ponechali pôvodnú.
Ing. Kantoríková – informovala o diskusii ohľadom venovania sa možnosti vyberania
poplatkov za užívanie verejného priestranstva. Ľudia využívajú verejné priestranstvá na
umiestnenie stavebných materiálov či parkovanie áut.
Ing. Janke – poplatky za autá by neriešil, okrem áut firemných používaných na firemné účely.
p. Palček – poznamenal, že problém s autami je hlavne v tých uliciach, ktoré sú po
zaparkovaní vozidla na verejnom priestranstve neprejazdné.
Uznesenie č. 62/2009
OZ schvaľuje VZN č. 5/2009 o miestnych daniach na území obce Košeca.
Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
VZN č. 6/2009 o o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania
VZN pripomienkoval Ladislav Brtáň a pripomienky zaslal všetkým poslancom OZ i starostovi
obce. Poslanci ním navrhované zmeny prijali bez výhrad a schválili:
Uznesenie č. 63/2009
OZ schvaľuje VZN č. 6/2009 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania.
Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
VZN č. 7/2009 o miestnom poplatku a o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce
VZN o odpadoch rovnako pripomienkoval len Ladislav Brtáň. Poslanci pripomienky
prekonzultovali a schválili:

Uznesenie č. 64/2009
OZ schvaľuje VZN č. 7/2009 o miestnom poplatku a o nakladaní s komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
VZN č. 8/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej
školy a dieťaťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Košeca
VZN sa pripravuje na obdobie kalendárneho roka. Počty žiakov sa však od nového školského
roka, ktorý začína v priebehu roka platnosti VZN môže zmeniť. Preto bude potrebné toto
VZN v priebehu roka aktualizovať.
Uznesenie č. 65/2009
OZ schvaľuje VZN č. 8/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej
umeleckej školy a dieťaťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce
Košeca
Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
6/ Návrh plánu práce hlavného kontrolóra na rok 2010
Plán prác predstavil poslancom hlavný kontrolór obce Ing. Jaroslav Gábel. V písomnej forme
je prílohou zápisnice. Starosta poznamenal, že treba doplniť kontrolu podľa opatrení NKÚ.
Ing. Gábel to do plánu práce doplní. Poslanci plán jeho práce vzali na vedomie.
Uznesenie č. 66/2009
OZ schvaľuje plán práce hlavného kontrolóra na rok 2010.
Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
7/ Návrh plánu práce na rok 2010
Návrh plánu práce OZ na rok 2010 predstavila poslancom zástupkyňa starostu Mgr.
Miroslava Švehlová. Na základe pripomienok poslancov a starostu sa plán práce upravil
a poslanci ho vzali na vedomie. V písomnej forme je prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 67/2009
OZ schvaľuje plán práce obecného zastupiteľstva na rok 2010.
Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
8/ Prehodnotenie rozpočtu obce za rok 2009
Nakoľko sa pred OZ venovali príprave rozpočtu na rok 2010 podklady k prehodnoteniu
rozpočtu 2009 neboli poslancom zaslané. Preto sa poslanci rozhodli venovať tomuto bodu na
najbližšom zasadnutí po dodaní všetkých podkladov.

Starosta poslancov informoval o aktuálnych číslach príjmových a výdavkových častí rozpočtu.
Poslanci informáciu vzali na vedomie.
9/ Návrh a schvaľovanie rozpočtu obce na rok 2010
S návrhom rozpočtu obce na rok 2010 oboznámila poslancov predsedkyňa finančnej komisie
Ing. Janka Kantoríková. Úvodom informovala o aktuálnych stavoch na účtoch obce
a o plánovaných príjmoch a výdavkoch do konca roka 2009.
Odporučila zrealizovať transfer financií na opravu a údržbu pre 12 b.j. na termínovaný účet.
Na základe priaznivého vývoja poslanci prekonzultovali a schválili:
Uznesenie č. 68/2009
V zmysle uznesenie č. 52/2009 a na základe priaznivého vývoja obecného rozpočtu ruší OZ
uznesenia č. 45/2009 a 52/2009 a dáva do pôvodnej platnosti uznesenia č. 116/2007
a 182/2008 s tým, že zadržané finančné prostriedky budú vyplatené v januárovom
výplatnom termíne za mesiac december 2009.
Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Rozpočet ZŠ s MŠ, ZUŠ, ŠJ a ŠK
Ing. Kantoríková informovala poslancov o tvorbe rozpočtu, ktorý bol upravený na platný
normatív na žiaka. Originálne kompetencie – rozpočet bol predložený na základe roku 2009,
do tohto návrhu nezasahovali a dohodli sa, že úpravu rozpočtov urobia v mesiaci február
2010 keď budú známe koeficienty na žiaka pre rok 2010. Predstavila poslancom výsledné
čísla príjmov a výdavkov rozpočtov.
Príspevky pre organizácie – zazmluvniť poskytnutie prostriedkov vo výške 70 % do polovice
roka a zvyšnú časť na základe aktuálnych finančných možností obce.
Ing. Kantoríková a starosta predstavili poslancom návrh rozpočtu obce na rok 2010.
Postupne prešli a s poslancami prekonzultovali jednotlivé príjmové a výdavkové položky.
Ing. Ivan Janke – pripomenul, že v rozpočte nie je rátané so žiadnymi projektmi. Navrhol
uviesť komentár k rozpočtu, že tieto náklady budú čerpané z rezervy.
Starosta navrhol, aby sa k rozpočtu vyjadrili aj prítomní zástupcovia turistov a futbalistov.
Uznesenie č. 69/2009
OZ schvaľuje diskusiu s hosťami na tému obecného rozpočtu.
Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
p. Surový oboznámil poslancov s činnosťou turistického oddielu – postavili altánok v doline,
plánujú novú pravidelnú akciu v Košeci, v niektorých plánoch ich brzdia lesomajitelia
a poľovníci, na veľa túr chodia aj do okolia kde tiež reprezentujú obec. Požiadal poslancov na
navýšenie rozpočtu pre svoju organizáciu. V roku 2010 oslávia 35. výročie vzniku.
Ing. Janke vyjadril prekvapenie nad tým, že poľovníci bránia vyznačeniu turistických
chodníkov. V mesiacoch február a marec bývajú valné zhromaždenia vlastníkov lesov. Ing.
Janke požiadal o zistenie termínov týchto zhromaždení a požiadať o účasť ako hosť

a odprezentovať svoju žiadosť o vyznačenie turistických chodníkov.
Poslanci odporúčajú prípade potreby mimoriadnych výdavkov požiadať o príspevok. Suma,
ktorá je schvaľovaná v rozpočte nemusí byť konečná. Na cielené projekty nie je problém
poskytnúť takéto financie z rozpočtu.
p. Palček poďakoval v mene futbalistov i rodičov detí o ktoré sa v klube starajú, poslancom za
podporu. Vďaka tomu môže futbal fungovať tak ako funguje. Každý rok sa snažia vyjsť
s financiami, ktoré majú. Poprial im krásne Vianoce a dúfa, že sa takto stretneme aj o rok.
Uznesenie č. 70/2009
OZ schvaľuje:
a) rozpočet ZŠ s MŠ na rok 2010 a výhľad na roky 2011 a 2012,
b) rozpočet ZUŠ na rok 2010 a výhľad na roky 2011 a 2012,
c) rozpočet ŠJ na rok 2010 a výhľad na roky 2011 a 2012,
d) rozpočet ŠK na rok 2010 a výhľad na roky 2011 a 2012,
Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Uznesenie č. 71/2009
OZ schvaľuje programový rozpočet obce na rok 2010 a výhľady na roky 2011, 2012
Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
10/ Rôzne
Starosta: MAS Magura Strážov, do ktorej patríme a v tomto roku sme žiaľ neúspešne podali
integrovanú stratégiu rozvoja mikroregiónu. V januári vyjde druhá výzva, v rámci kotrej
projekt podáme opäť. K podaniu projektu je nutné schváliť určité uznesenia. Poslanci
prerokovali a schválili:
Uznesenie č. 61/2009
A) OZ berie na vedomie Integrovanú stratégiu rozvoja územia Miestnej akčnej skupiny
Magura – Strážov.
B) schvaľuje spolufinancovanie Integrovanej stratégie rozvoja územia Miestnej akčnej
skupiny Magura – Strážov vo výške 0,33 EUR na obyvateľa, t.j. 819,72 €
Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Z dôvodu inventarizácie obecného majetku je potrebné schváliť zloženie inventarizačných
komisií. Zloženie komisií bolo poslancom zaslané mailom.
Uznesenie č. 72
OZ schvaľuje zloženie inventarizačných komisií
Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0

Starosta – k príprave na OZ zaslal poslancom zmluvu ohľadom kapitálového transferu pre
účelovo viazané prostriedky z ministerstva financií pre Stredisko evanjelickej diakonie.
Poslanci zmluvu pripomienkovali a po zapracovaní pripomienok schválili:
Uznesenie č. 73
OZ schvaľuje Zmluvu o poskytnutí účelovo poskytnutých finančných prostriedkov medzi
obcou Košeca a Strediskom evanjelickej diakonie
Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Používanie služobného auta
Ing. Janke – je zbytočné uzatvárať zmluvu o poskytnutí služobného vozidla pre každého
zamestnanca zvlášť. U nich vo firme je auto pridelené konkrétnej osobe (starostovi) a ostatní
zamestnanci oprávnení používať vozidlo na základe trvalého príkazu na jazdu. Na tento účel
by si starosta viedol jednoduchú evidenciu o tom kto a kedy auto použil.
Na používanie služobného vozidla musí mať každý zamestnanec preskúšanie podľa zákona
(referentské vozidlo – vyžaduje aj úrad bezpečnosti práce).
OZ odporúča uzatvoriť zmluvu o poskytnutí služobného vozidla na jednu osobu a pre
ostatných oprávnených vypracovať trvalý príkaz na jazdu. Zabezpečiť firmu oprávnenú školiť
zamestnancov.
Mobilné telefóny
Bez pripomienok, je v kompetencii starostu stanoviť limity.
Schválenie na januárovom zastupiteľstve.
Ing. Kantoríková – pripraví prehľad koľko nás stáli licencie ortofoto máp a požiadala
o informáciu aký z toho máme efekt na najbližšie zastupiteľstvo.
29.12 o 17 hod – vianočný večierok.
Ing. Ivan Janke – informoval o situácii v Nozdroviciach ohľadom zatápanie rodinných domov
v hornej časti Nozdrovíc. Najväčším problémom je zahradenie existujúceho jarku p. Glórik.
Treba ho predvolať a vysvetliť mu, aby vykonal náhradu.
Rovnaký problém je v lokalite Za Barborkou kde vzniká rovnaká situácia.
Elektromer – vodojemy – napojený cez salaš
11/ Diskusia
12/ Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo
A/ Schvaľuje

1/ Program zasadnutia obecného zastupiteľstva
2/ Návrhovú komisiu v zložení:
3/ Zapisovateľa: Andreu Behanovú
4/ Overovateľov zápisnice:
5/ Uznesenia č. 61 až 73
B/ Berie na vedomie
1/ Informáciu starostu obce o dianí v obci a práci OcÚ
2/ Návrh plánu práce hlavného kontrolóra na rok 2010
3/ Návrh plánu práce na rok 2010
4/ Prehodnotenie rozpočtu obce za rok 2009
C/ Súhlasí
D/ Odporúča
E/ Ukladá
13/ Záver

___________________________
Mgr. Miroslava Švehlová

V Košeci, 18. 12. 2009

_________________________
Anna Mikulová

Radomír Brtáň
starosta

