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 Z Á P I S N I C A 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 

dňa 28. decembra 2010 v zasadačke Obecného úradu v Košeci 

 

Prítomní 

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

Ing. Janka Kantoríková, poslankyňa   Bc. Pavol Ondrejka, poslanec 

Mgr. Júlia Palčeková, poslankyňa  Mária Kalamenová, poslankyňa 

Mgr. Helena Popovičová, poslankyňa  Katarína Turzová, poslankyňa 

Mgr. Jaroslava Pajgerová, poslankyňa Jozef Surový, poslanec 

Ing. Jaroslav Gábel, hlavný kontrolór   

Hostia 

V zmysle prezenčnej listiny 

R O K O V A N I E 

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, ktorá bola vyvesená aj v obci obvyklým spôsobom. Oboznámil nových poslancov 
so skladbou pozvánky.  
Ing. Kantoríková požiadala, aby sa zachoval zvyk zaznamenávať zvukový záznam z OZ. 
Starosta požiadavke vyhovel. Ing. Kantoríková zároveň predniesla požiadavku, aby zápisnica 
z OZ bola vytlačená hneď po skončení OZ a aby každý z poslancov dostal výtlačok. 
Mgr. Popovičová – dnes má byť na OZ prednesená aj správa hlavného kontrolóra, ktorú majú 
v zmysle zákona dostať poslanci minimálne 5 dní vopred. Túto správu však nedostali. 
Starosta a hlavný kontrolór toto napravia do budúceho OZ. 
Bc. Ondrejka navrhol vynechať správu hlavného kontrolóra. Táto správa by v zmysle zákona 
mala byť v zmysle zákona predložená do 60 dní od ukončenia kalendárneho roka. V pláne 
práce sa správa HK za celý rok nenachádza. Požiadal o doplnenie názvu bodu o to, že to bude 
správa za IV.Q 2010. 
Ďalej požiadal o zrušenie bodu o návrhu členov komisií a navrhuje opakovať voľbu predsedov 
nakoľko sa tajnou voľbou porušil rokovací poriadok obecného zastupiteľstva. Navrhuje voľbu 
predsedov opakovať. Navrhli zaradiť tento bod do programu  pod číslom 7.2. a ostatné 
číslovanie posunúť. Starosta s tým problém nemá, rovnakú požiadavku mohli dať na 
ustanovujúcom OZ. Každý poslanec mal pred prvým OZ metodický pokyn. Ing. Kantoríková 
sľúbila voličom a bola by rada keby sa k nej ostatní pripojili, aby sa možno až keď sa oteplí 
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konali OZ v kultúrnom dome. Má odozvu od ľudí, že je pre nich priestor KD prijateľnejší. 
Starosta bude rád, ak bude na OZ chodiť viac ľudí. Poslanci po zmene program jednohlasne 
schválili. Za: 9 
 

3/ Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
Starosta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie, ktorá prednesie návrh na uznesenie 
z dnešného zasadnutia: 
 

Mgr. Júlia Palčeková – predseda 
Jozef Surový – člen 
Mgr. Jaroslava Pajgerová – člen 
Za: 9 

Za overovateľov zápisnice boli určení :  
1/ Mária Kalamenová 
2/ Katarína Turzová 
  
Písaním zápisnice bola poverená :  
Andrea Behanová 
 
Uznesenie č. 6/2010 
OZ  k o n š t a t u j e, že : 
Zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu uvedeného na pozvánkach na zasadnutie. 
 
Uznesenie č. 7/2010 
OZ  v o l í: 
Návrhovú komisiu v zložení: 
Mgr. Júlia Palčeková – predseda 
Jozef Surový – člen 
Mgr. Jaroslava Pajgerová – člen 
 
4/ Kontrola plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení zodpovednými 
pracovníkmi 
Starosta pripomenul uznesenia z ustanovujúceho OZ. 
Ing.  Kantoríková – na ustanovujúcom OZ bola zvolená mandátová komisia. Na tom OZ 
nemala informácie o tom, čo je úlohou tejto komisie, hľadala to až potom a zistila, že úlohou 
mandátovej komisie malo byť potvrdenie zloženia sľubu a mali podpísať čestné prehlásenie. 
Znenie čestného prehlásenia nenašla. Členmi tejto komisie by mali byť členovia miestnej 
volebnej komisie. Chcela by k tomu vyjadrenie. Starosta – pri príprave ustanovujúceho OZ 
vychádzali z metodického pokynu. Je možné, že sme niečo opomenuli. Môžeme sa na to 
pozrieť. 
Starosta ďalej informoval o plnení uznesení z posledného zasadnutia predchádzajúceho OZ.  
Uznesenie 77/2010 zatiaľ nie je splnené. Ide o investíciu na zbúranie komína v areáli tehelne. 
Zatiaľ má len jednu ponuku, počká ešte minimálne na dve. 
Všetky ostatné uznesenia boli plnené alebo sa priebežne plnia. 
Bod kontroly uznesení bude na každom OZ. Chcel by, aby pri každom uznesení bol určený 
zodpovedný a termín splnenia uznesenia. Ing. Kantoríková pripomenula aj to, že by tam mal 
byť uvedený aj spôsob financovania. Starosta poďakoval za pripomenutie.  
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5/ Názory občanov 
Starosta dal slovo hosťom. P. Palček požiadal, aby sa toto OZ povenovalo prekážkam na 
miestnych komunikáciách, ktoré sú veľkým problémom hlavne pri zimnej údržbe. Starosta – 
podnet môžu predebatovať v bode rôzne. 
p. Laskovič prišiel ako zástupca dychovej hudby Košečanka. Chcú požiadať o finančný 
príspevok vo výške 800,- €, ktorý bude použitý na nákup hudobných nástrojov a iných 
potrieb a preplatenie rôznych nákladov. Starosta požiadal o odovzdanie žiadosti, ktorú ráno 
zaevidujeme do pošty. Na dnešnom OZ bude prerokovávaný rozpočet obce.  
P. Surový predložil žiadosť turistov a p. Hrbáčková priniesla žiadosť záhradkárov.  
p. Hrbáčková má pripomienku k stránke na ktorú všetci chodia a nie je tam zmenená 
zamestnankyňa oddelenia daní a poplatkov, kde je stále vedená p. Kalamenová. Starosta 
poďakoval za upozornenie, toto bude opravené. Starosta odovzdal slovo hlavnému 
kontrolórovi a požiadal ho, aby v budúcnosti zasielal správu v riadnom termíne. 
 
6/ Správa hlavného kontrolóra v súlade s §18f zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 
v znení neskorších predpisov 
Správu poslancom predniesol hlavný kontrolór obce Ing. Jaroslav Gábel. Oboznámil 
poslancov o aktuálnej výške nedoplatkov, o kontrole pokladničnej knihy obce a o kontrole 
plnení opatrení NKÚ. Ing. Kantoríková sa spýtala na rozsah kontroly, ktorý je uvedený od 
augusta do októbra a či bol kontrolovaný júl. Ing. Gábel zapracoval do správy aj ďalší mesiac, 
keďže správu predkladal až v novembri. Júl bol kontrolovaný v predchádzajúcej správe. Mgr. 
Popovičovej v správe chýba návrh na opatrenie ako riešiť neplatičov. Hlavný kontrolór návrh 
dával v predchádzajúcej správe. Neplatiči sú opakovane vyzývaný a v prípade nezaplatenia sú 
nedoplatky vymáhané pomocou exekútora. Starosta informoval poslancov o najväčšom 
dlžníkovi, ktorým je nájomca pozemkov v oblasti Veľké Komárno Štrkopiesky Hrubá Borša. 
Mgr. Popovičová – jednou z úloh hlavného kontrolóra je podanie stanoviska k návrhu 
rozpočtu a túto tiež pred zasadnutím nemali. Starosta – ak poslancom správa hlavného 
kontrolóra chýba rozpočet dnes schváliť nemusia, obec pôjde do schválenia v rozpočtovom 
provizóriu čo znamená že budú môcť mať výdavky v 1/12 z výdavkov roka 2010. Hlavný 
kontrolór sa zúčastňuje finančnej komisie, kde sa rozpočet pripravuje a kde ho aj 
pripomienkuje. Správu dáva k záverečnému účtu obce. Mgr. Popovičová mu odcitovala 
znenie zákona v zmysle ktorého by mal predkladať aj stanovisko k návrhu rozpočtu. Poslanci 
správu vzali na vedomie.  
 
Uznesenie č. 8/2010 
OZ  b e r i e  n a  v e d o m i e 
Správu hlavného kontrolóra v súlade s §18f zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení 
neskorších predpisov za III Q/2010. 
 
7/ Hlavné body rokovania určené Plánom práce OZ a predchádzajúcimi uzneseniami OZ, 

1. Schvaľovanie rozpočtu obce a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce na roky 
2011 s výhľadom na 2012 a 2013 

Ing. Kantoríková sa spýtala, či boli niekde uverejnené aj rozpočty ZŠ, MŠ, ZUŠ, ŠJ a ŠK. 
Starosta – tieto rozpočty zverejnené neboli, nakoľko sú veľmi rozsiahle. Ak k tomu majú 
poslanci pripomienky môžu rozpočet schvaľovať až v januári. 
Ing. Kantoríková chcela rozpočet schváliť ešte s predchádzajúcim OZ, čo sa však nepodarilo. 
Po ustanovujúcom OZ, kde bol predseda komisie zvolený taký aký bol očakávala, že bude 
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zvolané stretnutie ohľadom prípravy rozpočtu. Nikto sa však neozval. Privítala by, keby bol 
rozpočet pripravený v programe Urbis, ktorý má obec k dispozícii. V rozpočte je množstvo 
vecí, ktoré by bolo treba doriešiť. Napr. príjmy z obecných akcií, prenájom jazykovej škole 
a pod. Nechcela apelovať na zvolanie stretnutia, pretože v minulosti sa jej stalo, že návrhy 
ktoré podávala vopred boli následne zneužité. Starosta požiadal o konkrétny príklad. Uviedla 
návrh na určenie platu starostu, ktoré zaslala v riadnom termíne. Následne bol pripravený 
druhý návrh, v ktorom boli uvedené argumenty proti jej návrhu. 
Ing. Kantoríková – jej pripomienky nesmerujú k tomu, aby sa dnes rozpočet neschvaľoval. 
Chcela by len, aby jednotlivé kapitoly boli podrobnejšie rozpísané.  
Starosta – poslanci majú možnosť prideliť úlohu zamestnancovi obce, ktorý podľa ich 
požiadaviek pripraví potrebné podklady. To, že v predchádzajúcich 4 rokoch sám vyvíjal 
iniciatívu bola hlavne jeho dobrá vôľa. Bude len rád, ak s iniciatívou budú prichádzať poslanci 
a komisie sami. Je si vedomý, že  nestíhal robiť veci, ktoré vie že mal ale jednoducho nemal 
na to čas. Rád sa zúčastní každej komisie. Vie, že sa stalo, že v minulosti sa stalo, že niektoré 
informácie dostali neskoro, prípadne vôbec, alebo mali informácie len z jednej strany. 
Nechce aby sa toto opakovalo, chce aby mal každý informácie včas a nikto nemal pocit, že je 
do  niečoho tlačený. Nechce aby boli zastupiteľstvá o tom, že starosta pripraví uznesenia, 
chce aby uznesenia pripravovali poslanci a komisie, aby sa na OZ doriešili len administratívne 
detaily. Je potrebné si uvedomiť, že sú jeden celok a je potrebné spolupracovať pre dobro 
obce, pre to, aby obec napredovala. 
Ing. Kantoríková súhlasí s tým, že výkon bol vo veľkej časti na starostovi, zároveň ako 
predsedkyňa finančnej komisie bola tiež dôležitým výkonným orgánom. Veľa vecí 
pripravovali spolu, našli sa veci kde sa nezhodli, ale to je normálne. Súhlasí s tým aby 
uznesenia pripravovali poslanci, ale rada by sa vyvarovala tomu, aby sa jej uznesenie, ktoré 
bude obsahovať chyby vrátilo s upozornením na chyby. Uvítala by, aby zamestnanci obce boli 
nápomocní a pripravené uznesenie opravili. Starosta – príprave na OZ je potrebné venovať 
dlhší čas. Je možné stretávať sa na pracovnom stretnutí tak ako napr. v Ilave pred každým 
OZ. K zasadnutiu komisie je možné prizvať aj zamestnanca obce, ktorý môže byť pri výkone 
komisie nápomocný. Je mu veľmi ľúto, že aj podklady pred týmto OZ posielal na poslednú 
chvíľu, avšak v oboch prípadoch ide o veci, ktoré nebolo možné poslať skôr a on nechce tieto 
veci zdržiavať.  
Požiadal poslancov o vyjadrenie sa k tomu, či chcú rozpočet schvaľovať teraz alebo až na 
najbližšom OZ. 
Ing. Kantoríková – každému sa statne, že niekedy nejaký podklad k OZ nestihne poslať načas. 
Z vlastnej skúsenosti vie, že sa to nie vždy podarí aj keď sa budú snažiť. Preto požiadala o 
vzájomnú a zhovievavosť. 
Starosta požiadal o pripomienkovanie návrhu rozpočtu. 
Ing. Kantoríková požiadala o podrobnejšie rozpísanie jednotlivých kapitol. Stačí niekoľkými 
slovami alebo vetami aby vedeli čo jednotlivé kapitoly obsahujú. 
Starosta bude rád, keď sa to takto pripraví. OZ schválilo: 
 
Uznesenie č. 9 

a) OZ  u k l a d á  
prípravu podrobnejšieho návrhu rozpočtu obce v programe Urbis a rozpočty ZŠ, MŠ, ZUŠ, ŠJ 
a ŠK. 

T: 10. január 2011 
Z: Eckertová 
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b) OZ   o d p o r ú č a  
následne zvolať zasadnutie finančnej komisie najneskôr do 13. januára 2011.  

Z: predseda FK 
 

2. Opakovanie voľby predsedov komisií do OZ v zmysle rokovacieho poriadku 
Bod bol vsunutý na základe požiadavky. V zmysle rokovacieho poriadku bude opakovaná 
voľba predsedov jednotlivých komisií. Ing. Kantoríková navrhla aby bola diskusia vopred, 
nakoľko na ustanovujúcom OZ nebolo povedané všetko. Starosta dá priestor na 
pripomienkovanie a návrhy pre jednotlivých komisiách. 
Uznesenie č. 10  OZ  v o l í predsedov komisií: 

• Komisia sociálna a ZPOZ 
Návrh: Mária Kalamenová 
Za: 9, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

• Komisia životného prostredia 
Návrh: Mgr. Helena Popovičová 
Mgr. Popovičová sa už minule vyjadrila, že túto komisiu nemá záujem viesť. O túto komisiu 
prejavila záujem a aj navrhuje Mgr. Palčekovú.  
Ing. Kantoríková – na pracovnom stretnutí bolo zjavné, že nie každý sa cíti odborníkom na 
niektorú komisiu. Hlavne komisia pre životné prostredie a komisia výstavby boli kameňom 
úrazu. Dohodli sa, že komisie si rozdelia podľa svojho záujmu. V tajnej voľbe však boli 
priradené komisie inak ako sa dohodli. Dáva na zváženie, či za predsedov komisií zvolia ľudí, 
ktorí k danej oblasti nemajú vzťah a nebaví ich. Zopakovala, že ak ju poslanci zvolia za 
predsedu komisie výstavby tak ona toto predsedníctvo odmietne, zákon jej to nezakazuje. 
Nebude navrhovať členov komisie, nebude zvolávať ani viesť jej zasadnutia. Starosta 
pripomenul svoje slová z ustanovujúceho OZ.  
Mgr. Palčeková – na jej hlavu sa toho zviezlo už dosť. Nezvolávala pracovné stretnutie kvôli 
rozpočtu, pretože brala ohľad na to, že sú Vianoce. Keďže ide o dokument, ktorý sa môže 
v priebehu roka kedykoľvek meniť a upravovať nepokladala za potrebné zvolávať na 
stretnutie množstvo ľudí. Ona aktivitu vyvinula, s rozpočtom pracovala, stretla sa aj 
s ekonómkou obce, takže aktivitu vyvinula. Pripomienky na jej kompetenciu sú predčasné, 
pretože svoje možnosti ešte nemala možnosť sa prejaviť. 
P. Turzová sa spýtala, čo sa stane ak odmietnu predsedníctvo niektorej komisie.  
Starosta – poslanec predsedníctvo nemôže odmietnuť 
Bc. Ondrejka – zákon mu neprikazuje ani prijatie predsedníctva. 
Mgr. Popovičová – zákon musí byť vysvetlený jednoznačne. 
Starosta – ak poslanec neprijme predsedníctvo komisie občania si o ňom urobia vlastný 
názor.  
Ing. Kantoríková sa Julky nechcela dotknúť. Chcela by však vedieť prečo ju neoslovila ako 
člena komisie. 
Mgr. Palčeková – v návrhu členov komisie má prevažne ženy. Preto si zo záujemcov 
z poslancov vybrala Bc. Ondrejku. 
Mgr. Popovičová – prečo na pracovnom stretnutí súhlasila s tým, že bude predsedom 
komisie životného prostredia a teraz už to robiť nechce.  
Mgr. Palčeková – nechcela sa k tomuto vracať, ale dúfa, že si to pamätajú viacerí, nie všetko 
bolo vecou dohody. Ing. Kantoríková sa tam vyjadrila, že chce len komisiu financií a žiadnu 
inú. To ona nepovažuje za dohodu ale za ultimátum. Jej prioritným záujmom bola komisia 
školstva, športu a mládeže. V OZ sú 4 pedagógovia. Mgr. Popovičová sa spýtala, prečo teda 
dostal túto komisiu p. Surový.  
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Ing. Kantoríková dáva návrh na predsedu komisie životného prostredia p. Surového. 
Surový – celé to vzniklo zo stretnutia Ing. Kantoríkovej a starostu. 
Starosta – stretnutie sa uskutočnilo, ale jeho výsledky na uvedenom pracovnom stretnutí tiež 
neplatili. Ing. Kantoríková požiadala aby si jasne stanovili ktoré komisie sú jasné a ktoré sú 
problémové. Môžu sa dohodnúť na tom, aby v kritických komisiách boli dvaja poslanci 
predsedovia, alebo jeden predseda a druhý člen, aby tieto komisie fungovali. 
Starosta – nemáme istotu, že právne je možné, aby členom komisie bol niekto iný ako 
poslanec. Ing. Kantoríková – nechce komisiu výstavby a územného plánovania, pretože 
nechce o 4 roky na predvolebných mítingoch počúvať, že to v akom stave sú pozemky 
a územný plán je jej vina. Starosta nemá pocit, že na niekoho počas svojich mítingov útočil.  
Ing. Kantoríková sa spýtala na zloženie členov finančnej komisie – Eva Doskočilová, Janka 
Rýdza, Jozef Sedláček, Ing. Katarína Brtáňová, Bc. Pavol Onrejka, Mgr. Gabriela Gajdošová. 
Na predsedov komisie sú doplňujúcimi návrhmi p. Surový a Mgr. Palčeková. Mgr. Palčeková 
predsedníctvo tiež odmietne 
Návrh: Mgr. Helena Popovičová 
Za: Mgr. Švehlová, Kalamenová, Turzová, Mgr. Palčeková 
Proti: Ing. Kantoríková, Bc. Ondrejka, Mgr. Popovičová, Mgr. Pajgerová 
Zdržal sa: Surový 
Návrh Jozef Surový 
Za: Ing. Kantoríková, Bc. Onrejka, Mgr. Popovičová 
Zdržal sa: Mgr. Pajgerová, Turzová 
Proti: Mgr. Švehlová, Kalamenová, Surový, Mgr. Palčeková 
Návrh: Mgr. Júlia Palčeková 
Za: Ing. Kantoríková, Bc. Ondrejka, Mgr. Popovičová, Mgr. Pajgerová 
Proti: Mgr. Švehlová, Kalamenová, Turzová, Surový 
Zdržal sa: Mgr. Palčeková 
Ing. Kantoríková na pracovnom stretnutí povedala, že bude predsedom finančnej komisie 
a inú komisiu ako predseda záujem nemá, iba ako člen. 
Surový – prečo na stretnutí so starostom povedala, že bude predsedom komisie výstavby na 
90 % a o dva dni už to neplatilo. 
Opätovný návrh: p. Surový 
Za: 9 

• Komisia výstavby a územného plánova 
Návrh: Ing. Kantoríková 
Za: Mgr. Švehlová, Kalamenová, Turzová, Surový, Mgr. Palčeková 
Zdržal sa: 0 
Proti: Ing. Kantoríková, Bc. Ondrejka, Mgr. Popovičová, Mgr. Pajgerová 

• Komisia verejného poriadku a bezpečnosti 
Návrh: Bc. Pavol Ondrejka 
Za: Mgr. Švehlová, Kalamenová, Turzová, Mgr. Palčeková 
Zdržal sa: Mgr. Pajgerová, Surový 
Proti: Ing. Kantoríková, Bc. Pavol Ondrejka, Mgr. Popovičová 

• Komisia na ochranu verejného záujmu 
Návrh. Mgr. Jaroslava Pajgerová 
Za: 9, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

• Komisia financií, investícií a rozvoja 
Návrhy a pripomienky: Bc. Ondrejka (Ing. Kantoríková), Ing. Kantoríková (Mgr. Popovičová). 
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Bc. Ondrejka už má komisiu. Ing. Kanotríková sa spýtala, či je to vrozpore zo zákonom aby 
mal jeden poslanec dve komisie. Starosta dal hlasovať: 
Návrh: 
Mgr. Júlia Palčeková 
Za: 5 
Proti: Ing. Kantoríková, Bc. Ondrejka, Mgr. POpovičová 
Zdržal sa: Mgr. Pajgerová 

• Komisia športu, školstva a mládeže 
Návrh – p. Surový. P. Surový sa vzdáva predsedníctva tejto komisie. Má záujem o komisiu 
životného prostredia. Nebojí sa žiadnej práce, chce aby sa to uzavrelo. 
Mgr. Pajgerová dáva pozmeňovací návrh na Mgr. Popovičovú. 
p. Hrbáčková po dedine sa ešte pred voľbami rozprávalo že je dohodnuté že predsedom 
finančnej komisie bude Ing. Kantoríková. Spýtala sa Mgr. Palčekovej aké má skúsenosti 
z oblasti finančníctva. Mgr. Palčeková má skúsenosti také, ako každý rozumný človek, ktorý si 
robí domáci rozpočet. Zároveň je finančným poradcom a má kurz finančnej gramotnosti. 
Návrh: p. Surový 
Za: Mgr. Švehlová, Kalamenová 
Zdržal sa:  
Proti: Ing. Kantoríková, Bc. Ondrejka, Mgr. Popovičová 
Návrh: Mgr. Popovičová 
Za: Ing. Kantoríková, Bc. Ondrejka, Mgr. Popovičová, Mgr. Pajgerová 
Zdržal sa: Mgr. Švehlová, Kalamenová, Surový, Turzová, Palčeková 

• Komisia kultúry 
Návrh: Katarína Turzová 
Za 9, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 

3. Určenie a zvolenie členov komisií obecného zastupiteľstva 
Návrhy na členov komisie predkladajú jednotlivý zvolení predsedovia komisií. Predseda 
komisie pre životné prostredie predstaví návrh členov na zastupiteľstve 20.1.2011. Rovnako 
i predsedkyňa komisie pre školstvo, mládež a šport Mgr. Popovičová. 
Uznesenie č. 11 OZ  v o l í členov komisií: 
Návrh členov komisie financií, investícií a rozvoja: Doskočilová Eva, Bc. Ondrejka Pavol, Janka 
Rýdza, Gajdošová Gabriela, Jozef Sedláček, Brtáňová Katarína 
Za: 9 
Komisia výstavby a územného plánovania – Ing. Kantoríková sa opätovne vyjadrila, že sa 
tejto komisii venovať nebude. 
Komisia kultúry – návrh členov Mgr. Pajgerová, Katarína Briestenská, Jana Gábelová, Danica 
Hrbáčková, Magdaléna Ďurišová 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: Ing. Kantoríková 
Bc. Ondrejka požiadal o doplnenie svojej komisie o člena p. Ivana Suchára. 
Za:  9, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 

4. Prerokovanie možnosti podania projektu cezhraničnej spolupráce 
Starosta poslancom posielal návrh uznesenia. Uzávierka podávania žiadosti je 10. január 
2011.  Predstavil poslancom projektový zámer. Ide o projekt, ktorý by sme pripravili v rámci 
fondu mikroprojektov. Je tu možnosť podať projekt z oblasti kultúry alebo životného 
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prostredia. V rámci nami pripraveného projektu by boli pripravené propagačné a informačné 
predmety. V rámci projektu by ďalej bolo vytvorené vermikompostovisko. Ide 
o kompostovisko s použitím kalifornských dážďoviek, ktoré dokážu spracovať biologicky 
rozložiteľné odpady za oveľa kratší  čas ako prekopávaním klasického kompostu. Bol by to 
inovatívny projekt, nakoľko takýto druh kompostu sa v samospráve na Slovensku nevyužíva. 
Boli by sme vzorovou obcou pre záujemcov zo Slovenska i z Českej republiky. Kompostovisko 
by boli sústredené v športovom areáli v priestoroch zberného dvora, ktorý tam bude 
v priebehu budúceho roka vystavaný. Pre obec by to bol prínos, pretože si takto dokážeme 
vyriešiť spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu z obecnej zelene, školskej zelene, 
zelene na cintoríne a pod. Trocha dlhšie sme hľadali partnerskú obec.  
Bc. Ondrejka – myslí si, že je to robené veľmi horúcou ihlou. Spýtal sa na spracovateľa 
a financovanie projektovej žiadosti. Projekt pripraví p. XXX z Dubnice nad Váhom, s ktorou sa 
dohodol na sume približne 450,- €. Implementovať projekt bude Andrea Behanová. Ďalej sa 
spýtal na to, čo s týmto kompostom v zime. Starosta – v komposte je teplo, mali by bez 
problémov prežiť. Zaujímajú ho aj ďalšie náklady a prínosy z projektu. Či je to nutné 
realizovať. Starosta prirovnal realizáciu projektu k podnikateľskej sfére. Podnikateľ tiež vyvíja 
rôzne aktivity aby bol v budúcnosti úspešný.  
Ing. Kantoríková sa spýtala na personálne zabezpečenie zvozu zelene. Starosta požiadal p. 
Palčeka o vyjadrenie sa. P. Palček oboznámil prítomných s aktuálnou situáciou kedy sa zeleň 
z cintorína i z parku zváža  pod zábrežok.  
Bc. Ondrejka sa ďalej spýtal, čo budeme robiť s vyprodukovaným kompostom. Starosta – 
kompost sa využije v obci, na verejné priestranstvá. Obec kompost predať nemôže, lebo na 
to nemá živnosť.  
Mgr. Popovičová – najhoršie je, že nemajú adekvátne podklady, aby sa k tomu mohli vyjadriť. 
Finančná komisia by mala pripraviť podklad o tom, koľko nás to bude stáť, aká bude 
návratnosť. Starosta si nemyslí, že je potrebné pripraviť štúdiu návratnosti pre projekt kde je 
spoluúčasť vo výške cca 800,- €. Bc. Ondrejka chce vedieť kde obec vezme peniaze na 
predfinancovanie projektu. Starosta vysvetlil, že obec nebude mať jednorazový výdavok 
v danej výške ale náklady budú rozdelené postupne počas celého roka.  
 
Uznesenie č. 12/2010 
OZ schvaľuje 

a) Predloženie žiadosti o finančný príspevok v súlade s Operačným programom 
cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013 
a s regionálnou dokumentáciou Fondu mikroprojektov, na realizáciu projektu: 
„K.O.S.E.C.A. – Kompostujeme. Odpady Separujeme. – Ekologická Cezhraničná 
Aktivita“ s celkovými výdavkami na projekt vo výške 16 605, 40 EUR. 

b) Spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov žiadateľa vo výške 5 % z celkových 
oprávnených výdavkov, t. j. 830,27 EUR. 

c) Spracovateľom projektu bude Ing. Danka Palkechová, IČO 43672329 za cenu 430,- €. 
d) Financovanie projektu bude stanovené po schválení rozpočtu obce na rok 2011. 
e) V prípade získania dotácie bude za implementáciu projektu zodpovedná Andrea 

Behanová. 
Za: 8 
Zdržal sa: Ing. Kantoríková  
Proti: 0 
Starosta poďakoval za schválenie. O vývoji situácie bude poslancov informovať. 
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5. Prerokovanie plánu práce obecného zastupiteľstva na rok 2011 
Návrh bol poslancom zaslaný mailom. Skladá sa z hlavných bodov rokovaní, tzn. z bodu 7 na 
pozvánke. Požiadal o pripomienkovanie návrhu. 
Ing. Kantoríková sa spýtala Mgr. Švehlovej, ktorá pripravovala tento návrh, prečo vypadli cca 
4 zastupiteľstvá v roku keď sa na pracovnom stretnutí dohodli na tom, že bude zastupiteľstvo 
každý mesiac. Mgr. Švehlová pripravila plán na základe následného rozhovoru s p. starostom, 
kedy sa dohodli na tom, že keďže sa počas roky dva tri krát stane že  nie sú uznášania 
schopní, preto zopár zastupiteľstiev vypustili. V prípade potreby je možné kedykoľvek OZ 
doplniť. Ing. Kantoríková si myslí, že je potrebné, aby sa stretávali každý mesiac pretože je 
množstvo vecí, ktoré je potrebné stíhať, aby plnili svoje volebné programy.  
Mgr. Popovičová sa tiež prikláňa k mesačným zastupiteľstvám. Vždy sa stretávali každý 
mesiac a je to tak dobré, lebo si každý ten štvrtok vyhradí. Tak je určite menšia 
pravdepodobnosť na to, že vznikne situácia aby bolo OZ neschopné uznášať sa.  
Keď Mgr. Švehlová zaslala starostovi návrh na každomesačné OZ, boli tam mesiace, kde boli 
v pláne tri body a podľa starostu sú tieto zastupiteľstvá neefektívne.  
Ing. Kantoríková by mala viacero pripomienok k návrhu práce no nestihla ich zapracovať.  
Starosta požiadal všetkých predsedov komisií aby do 20. januára pripravili pripomienky 
a ďalšie návrhy. Ing. Kantoríková sa spýtala všetkých prítomných na ich názor. Bc. Ondrejka 
navrhol aby sa prvý polrok stretávali mesačne a potom ho podľa potreby upravili. Poslanci 
prediskutovali a schválili úpravu  návrhu plánu práce na stretnutie v prvom pol roku každý 
mesiac a na augustovom OZ ďalší plán práce prehodnotia. 
 
8/ Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov 
Starosta posielal poslancom zmluvu o nájme zariadenia plynárenského zariadenia v lokalite 
Nad brehom. Plynovod môže byť spustený až po stanovení prevádzkovateľa, ktorým môže 
byť len SPP distribúcia. Zmluva môže byť pripomienkovaná.  
Bc. Ondrejka sa spýtal prečo sme v obci budovali takýmto nevýhodným spôsobom plynovod. 
Starosta pripomenul, že v lokalite Rudé obec vybudovala plynovod za sumu cca 400.000,- Sk 
a darovala ho. Keď je v štáte monopol, je ťažké diktovať si podmienky. V lokalitách určených 
na výstavbu musí inžinierske siete zrealizovať obec. Ak by to obec neurobila, novostavby by 
boli  bez plynu.  
Ing. Kantoríková sa nechce vracať do minulosti no musí. Predpokladala, že zmluva bude 
v podobnom duchu, pretože podobná zmluva bola predložená zastupiteľstvu v auguste 
minulého roka na ktorom ona nebola prítomná a zmluva sa schválila. Keď prišli občania na 
zastupiteľstvo žiadať o rozšírenie plynovodu v danej lokalite bolo jej hlúpe neschváliť toto 
rozšírenie keď sa predtým rozšíril plynovod za vyššiu sumu na Zliechovskej ulici.  
Bc. Ondrejku by zaujímalo koľko stálo každého občana rozšírenie siete plynovodu. Rozprával 
sa s p. Milanom Sedláčkom, ktorý povedal, že ak sa pred výstavbou dohodne s SPP dobrá 
zmluva oni plynovod postavia, len v Košeci to nejde tak sme asi niečo zanedbali. 
Starosta – počuli ste jednu stranu ale nepoznáte názor odborníka z SPP. Starosta mu to môže 
povedať naspamäť. SPP v čase po kríze nerealizuje odkupovanie žiadnych sietí plynovodov.  
Starosta pokračoval len v načatom, čo prevzal od predchádzajúceho vedenia obce.  
Mgr. Popovičová – ako sa môže vyjadriť k návrhu zmluvy keď ju teraz vidí po prvý krát. 
Starosta sa opätovne ospravedlnil, v budúcnosti sa bude snažiť aby sa to neopakovalo.  
p. Hrbáčková – lokalita nad brehom sa riešila až teraz. Keď kúrime my, nech kúria aj oni.  
Ing. Kantoríková – marí sa jej, že v tej predchádzajúcej zmluve o prenájme bola klauzula 
o tom, že opravy nad 50.000,- Sk financuje nájomca. Starosta ju informoval, že táto klauzula 
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je v zmluve s Považskou vodárenskou spoločnosti. 
Ing. Kantoríková vidí najväčšie riziko pri prípadných poruchách. Aby obec vôbec mala 
financie na opravu. Starosta prečítal znenie bodu 2 týkajúceho sa opráv. Poslanci 
prediskutovali a schválili: 
 
Uznesenie č. 13/2010 
OZ schvaľuje prenájom plynárenského zariadenia v zmysle zmluvy NZ 157/2010/RCS s opciou 
v zmysle kúpnej zmluvy. 
Za:  7 
Zdržal sa: Mgr. Popovičová  
Proti: Bc. Ondrejka 
 
9/ Rôzne – dôležité údaje a informácie starostu a účastníkov rokovania 
Bc. Ondrejka predložil žiadosť od p. Ľudovíta Čepelu na schválenie otváracích hodín 
v prevádzke Music Bar – VINÁREŇ, Hlavná 215, Košeca: 
Pondelok – štvrtok  10:00 – 24:00 
Piatok, Sobota  14:00 – 05:00 
Nedeľa   14:00 – 24:00 
Bc. Ondrejka – mal by predložiť povolenie od hygieny. 
Starosta – bolo by vhodné predložiť súhlas obyvateľov susedných domov. Počas doby 
otvorenia však neboli zaznamenané žiadne podnety na prešetrenie. 
OZ prerokovalo a schválilo: 
 
Uznesenie č. 14 
OZ schvaľuje otváracie hodiny pre prevádzku Music Bar – VINÁREŇ na skúšobnú dobu do 31. 
3. 2011: 
Pondelok – štvrtok  10:00 – 24:00 
Piatok, Sobota  14:00 – 05:00 
Nedeľa   14:00 – 24:00 
 
Starosta – v roku 2010 sme mali kontrolu zo životného prostredia, ktoré nám vytklo termín 
na oznamovaciu povinnosť. Celé znenie VZN zostáva platné mení sa len dátum. Mali sme tam 
pôvodne máj, podľa zákona musí byť do 15. februára príslušného roka. V dodatku k VZN je 
zmenený len bod 7. 
 
Uznesenie č. 15 
OZ schvaľuje dodatok k VZN č. 6/2009 
Za: 9 
Zdržal sa: 0 
Proti: 0 
 
Uznesenie č. 16 
OZ schvaľuje členov komisie na prideľovanie nájomných bytov: 
Ing. Kantoríková 
Mgr. Švehlová 
p. Kalamenová 
Za: 9 
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Zdržal sa: 0 
Proti: 0 
P. Turzová požiadala, aby predchádzajúci členovia komisie odovzdali podklady pre komisie na 
obecnom úrade.  
Mgr. Pajgerová sa spýtala kde by našla plán práce svojej komisie, ktorá má špeciálne určenie. 
Starosta ju odkázal na slečnu Pavlíkovú.  
Mgr. Popovičová tiež požiadala o odovzdanie dokumentácie na obecnom úrade. 
Starosta – požiadame všetkých predsedov komisie o odovzdanie dokumentácie. Kto bude 
mať záujem o stretnutie s predchádzajúcim predsedom danej komisie môže si ho dohodnúť 
individuálne. 
Starosta – dúfa, že sa v dohľadnej dobe podarí sprevádzkovať aj miestnosť pre poslancov. 
Termín odovzdania podkladov do 10. januára 2011.  
 
p. Palček požiadal o vrátenie sa k rozpočtu a dotáciám pre organizácie. Podľa rozhodnutie OZ 
bolo organizáciám vyplatených len 75%. Pre FK je to dosť významná suma. Oni s financiami 
na rok spoliehajú nemôžu sa odhlásiť zo súťaží. Bolo im deklarované, že zvyšné financie budú 
vyplatené. 
Ing. Kantoríková – dúfala, že sa táto téma otvorí. Na pracovnom stretnutí sa dohodlo, že 
rozdiel bude vyplatený. Keď to mala záujem riešiť s ekonómkou obce mala pocit, že už sa 
s ňou v tejto sfére nepočíta, tak to už nechala tak.  
p. Surový sa pripája k p. Palčekovi. Predniesol žiadosť o finančný príspevok na rok 2011. 
Informoval OZ aké akcie poriadajú v priebehu roka. 
Ing. Kantoríková keby bola predsedkyňou financií tak by  vedela aké sú zostatky na účtoch 
a vedela by povedať, či môžu alebo nemôžu byť vyplatené rozdiely na dotáciách. 
Starosta – celková suma nedoplatkov pre organizácie je vo výške 2.665,- €.  
Mgr. Palčeková – celkový zostatok na účtoch je vo výške cca 61.000,- €.  
Do konca roka nás ešte nejaké výdavky čakajú, avšak nič veľké alebo neočakávané. 
Požadovaný konečný stav účtov udržíme aj ak organizáciám príspevky doplatíme. Oboznámil 
poslancov s výškou rozdielov pre jednotlivé organizácie. Požiadal poslancov o vyjadrenie. 
Ing. Kantoríková – súhlasí s tým, aby príspevky boli doplatené, ale chcela by vedieť v akej 
sume máme neuhradené faktúry. 
Starosta poslancov informoval o jednotlivých neuhradených faktúrach.  
Starosta je za to, aby knihu došlých faktúr a úhrady boli zasielané všetkým poslancom. 
Rovnako pracuje na tom, aby  
 
Uznesenie č. 17 
OZ   s c h v a ľ u j e  
vyplatenie schválených dotácií organizáciám v obci na rok 2010 do výšky 100%. 
Termín 31.12.2010 
Zodpovedná: p. Eckertová 
Za: 9 
 
Starosta – spýtal sa poslancov, koľko z rozpočtu sú ochotní investovať do oslavy nového roka 
na športovom areáli. Od sponzorov bolo do dnešného dňa vyzbieraných cca 550,- €.  
p. Surový sa spýtal koľko nás ohňostroj stojí. 
Starosta – minulý rok sme mali ohňostroj za 45.000,- Sk, v predchádzajúcich rokoch bol 
ohňostroj za cca 60.000,- Sk. Môžeme však mať ohňostroj len za cca 30.000,- Sk alebo len do 
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výšky sponzorských darov.  
Mgr. Palčeková, p. Surový, Mgr. Švehlová sú za zachovanie zvyku. Bc. Onrejka a Ing. 
Kantoríková sú proti. 
 
 
Uznesenie č. 18 
OZ  s c h v a ľ u j e organizovanie novoročného ohňostroja na športovom areáli. 
Za: 6 
Proti: Ing. Kantoríková, Bc. Ondrejka, Turzová 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 19 
OZ  s c h v a ľ u j e príspevok obce na novoročný ohňostroj vo výške 550,- €. 
Za: 6 
Zdržal sa: 1 
Proti: Ing. Kantoríková, Turzová 
 
p. Pagáč – keď je uznesenie na internete, prečo nie je podpísané. 
Starosta – podpísané uznesenia sú vyvesené na úradnej tabuli. Podpísané uznesenia sú 
k dispozícii aj na obecnom úrade. 
 
Ing. Kantoríková – spýtala sa, či máme niekde špecifikovanú náplň práce zástupcu starostu. 
Starosta – dokument bude pripravený k najbližšiemu OZ. Na základe rozsahu práce bude 
určený aj plat zástupcu. 
 
Navrhla pracovné stretnutie k rokovaciemu poriadku obecného zastupiteľstva. 
 
Spýtala sa na financovanie projektu na vybudovanie Zberného dvora. Starosta informoval, že 
tomu sa budú venovať pri schvaľovaní rozpočtu. 
 
Spýtala sa na evidenciu dochádzky hlavného kontrolóra. Evidencia sa vedie, môžu si ju 
vyžiadať. 
 
10/ Interpelácia poslancov – diskusia 
 
11/ Ukončenie zasadnutia 
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Radomír Brtáň, ktorý poďakoval 
prítomným za účasť. (22.30  hod.) 
 
Starosta obce: Radomír Brtáň    Zapisovateľka: Andrea Behanová 
 
Overovatelia: 
 
 
         ___________________________                   _________________________ 

      Mária Kalamenová                     Katarína Turzová 
V Košeci, 29. 12. 2010                                      


