
Uznesenie č. 165/2016  

z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca 

zo dňa 13. decembra 2016 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 2. Schválenie programu rokovania 

 

 

   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 12 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

 

konštatuje, 

 

 

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. 

 

 

 

 
                                

Hlasovanie:    

Za: 9 Mgr. Dana Bajzíková, Ing. Jozef Ďurech, Mária Kalamenová, Ing. 

Janka Kantoríková, Radovan Kolembus, Dárius Kutej, Pavol 

Ostrovský, Katarína Turzová, Mgr. Miroslava Švehlová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

                

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Bc. Radomír Brtáň 

            starosta obce 

 

 

V Košeci, 22. 12. 2016 



Uznesenie č. 166/2016  

z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca 

zo dňa 13. decembra 2016 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 

 

 

  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 12 ods. 12 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

 

volí 

 

 

zloženie návrhovej komisie: 

Predseda – Dárius Kutej 

Člen – Pavol Ostrovský 

Člen – Mgr. Miroslava Švehlová 

 

 

 

 
                                

Hlasovanie:    

Za: 9 Mgr. Dana Bajzíková, Ing. Jozef Ďurech, Mária Kalamenová, Ing. 

Janka Kantoríková, Radovan Kolembus, Dárius Kutej, Pavol 

Ostrovský, Katarína Turzová, Mgr. Miroslava Švehlová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

                

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Bc. Radomír Brtáň 

            starosta obce 

 

 

V Košeci, 22. 12. 2016 



Uznesenie č. 167/2016  

z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca 

zo dňa 13. decembra 2016 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 4. Kontrola plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení 

zodpovednými pracovníkmi 
 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 11 ods. 1 Rokovacieho poriadku 

obecného zastupiteľstva obce Košeca  

 

 

berie na vedomie 

 

 

plnenie kontrolu uznesení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Bc. Radomír Brtáň 

            starosta obce 

 

 

V Košeci, 22. 12. 2016 



Uznesenie č. 168/2016  

z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca 

zo dňa 13. decembra 2016 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 6. Správa hlavného kontrolóra v súlade s § 18f zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení, v znení neskorších predpisov 
 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n .p.  

 

 

A: Prerokovalo 

Správu hlavného kontrolóra č. 04/2016 – kontrola dokladovej inventarizácie účtov 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Bc. Radomír Brtáň 

            starosta obce 

 

 

V Košeci, 22. 12. 2016 



Uznesenie č. 169/2016  

z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca 

zo dňa 13. decembra 2016 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 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 
 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

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. 
 

 

Hlasovanie:    

Za: 8 Mgr. Dana Bajzíková, Mária Kalamenová, Ing. Janka 

Kantoríková, Radovan Kolembus, Dárius Kutej, Pavol Ostrovský, 

Katarína Turzová, Mgr. Miroslava Švehlová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 1 Ing. Jozef Ďurech 

Neprítomní: 0  

 

                                                                                                                 Bc. Radomír Brtáň 

            starosta obce 

 

 

V Košeci, 22. 12. 2016 



Uznesenie č. 1702016  

z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca 

zo dňa 13. decembra 2016 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 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 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

 

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. 

 

 

 

 

 

Hlasovanie:    

Za: 8 Mgr. Dana Bajzíková, Ing. Jozef Ďurech, Mária Kalamenová, 

Radovan Kolembus, Dárius Kutej, Pavol Ostrovský, Katarína 

Turzová, Mgr. Miroslava Švehlová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 1 Ing. Janka Kantoríková 

Neprítomní: 0  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Bc. Radomír Brtáň 

            starosta obce 

 

 

V Košeci, 22. 12. 2016 



Uznesenie č. 171/2016  

z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca 

zo dňa 13. decembra 2016 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 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 
 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

 

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. 
 

 

 

                

Hlasovanie:    

Za: 7 Mgr. Dana Bajzíková, Ing. Jozef Ďurech, Mária Kalamenová, 

Radovan Kolembus, Dárius Kutej, Katarína Turzová, Mgr. 

Miroslava Švehlová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 2 Ing. Janka Kantoríková, Pavol Ostrovský 

Neprítomní: 0  

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Bc. Radomír Brtáň 

            starosta obce 

 

 

V Košeci, 22. 12. 2016 



Uznesenie č. 172/2016  

z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca 

zo dňa 13. decembra 2016 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 7.4 Žiadosti týkajúce sa nakladania s majetkom obce 
 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Košeca  

 

 

A: Prerokovalo 

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.  

 

 

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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Bc. Radomír Brtáň 

            starosta obce 

 

 

V Košeci, 22. 12. 2016 



Uznesenie č. 173/2016  

z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca 

zo dňa 13. decembra 2016 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 7.4 Žiadosti týkajúce sa nakladania s majetkom obce 
 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Košeca  

 

 

A: Prerokovalo 

Urgenciu vo veci vyplatenia pôdy na ul. Pri tehelni, pozemok parc. č. KNC 575/1 o výmere 

406 m
2
 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 m
2
 od žiadateľky p. Ireny Vráblikovej, bytom Hlavná 770/121, Košeca, doručenú dňa 

7.12.2016, zaevidovanú pod číslom 2417/2016. 
 

   

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Bc. Radomír Brtáň 

            starosta obce 

 

 

V Košeci, 22. 12. 2016 



Uznesenie č. 174/2016  

z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca 

zo dňa 13. decembra 2016 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 7.4 Žiadosti týkajúce sa nakladania s majetkom obce 
 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca v zmysle čl. 9 Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom obce Košeca a na základe príslušných právnych predpisov  

 

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. 

 

Hlasovanie:    

Za: 8 Mgr. Dana Bajzíková, Ing. Jozef Ďurech, Mária Kalamenová, 

Radovan Kolembus, Dárius Kutej, Pavol Ostrovský, Katarína 

Turzová, Mgr. Miroslava Švehlová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 1 Ing. Janka Kantoríková 

Neprítomní: 0  

 

 

                                                                                                                 Bc. Radomír Brtáň 

            starosta obce 

 

 

V Košeci, 22. 12. 2016 



Uznesenie č. 175/2016  

z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca 

zo dňa 13. decembra 2016 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 7.5 Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2017 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p.  

 

 

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. 
 

 

 

 

 

Hlasovanie:    

Za: 9 Mgr. Dana Bajzíková, Ing. Jozef Ďurech, Mária Kalamenová, Ing. 

Janka Kantoríková, Radovan Kolembus, Dárius Kutej, Pavol 

Ostrovský, Mgr. Miroslava Švehlová, Katarína Turzová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Bc. Radomír Brtáň 

            starosta obce 

 

 

V Košeci, 22. 12. 2016 



Uznesenie č. 176/2016  

z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca 

zo dňa 13. decembra 2016 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 7.6 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2017 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p 

 

 

A: Prerokovalo 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017. 

 

 

B: Schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017. 

 
 

 

 

 

Hlasovanie:    

Za: 9 Mgr. Dana Bajzíková, Ing. Jozef Ďurech, Mária Kalamenová, Ing. 

Janka Kantoríková, Radovan Kolembus, Dárius Kutej, Pavol 

Ostrovský, Mgr. Miroslava Švehlová, Katarína Turzová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Bc. Radomír Brtáň 

            starosta obce 

 

 

V Košeci, 22. 12. 2016 



Uznesenie č. 177/2016  

z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca 

zo dňa 13. decembra 2016 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 7.8 Vyhodnotenie činností správcu športového areálu za rok 2016 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca  

 

 

A: Prerokovalo 

Vyhodnotenie činností správcu športového areálu za rok 2016. 

 

 

B: Berie na vedomie 

Vyhodnotenie činností správcu športového areálu za rok 2016. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Bc. Radomír Brtáň 

            starosta obce 

 

 

V Košeci, 22. 12. 2016 



Uznesenie č. 178/2016  

z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca 

zo dňa 13. decembra 2016 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 7.9 Zmeny rozpočtu 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v z. n. p 

 

 

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 60 000,00 € 

  

121001 daň z pozemkov 5 950,00 € 

  

133013 poplatok za komunálny odpad 1 115,00 € 

  

292017 vratky z roč. zúčt. zdravotného poistenia 686,41 € 

   
67 751,41 € 

V 41 632003 telefónne poplatky (zvýšený z dôvodu - 

 nový zákon o odpadoch - konzultácie s Envipakom, 

Torio...) 30,00 € 

  

635006, stredisko 0640, oprava verejného osvetlenia  

navýš. - nefunkčné svietidlá  4 000,00 € 

  

637016 Prídel do sociálneho fondu 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. 
 

 



Uznesenie nebolo schválené. 
 

 

Hlasovanie:    

Za: 4 Mgr. Dana Bajzíková, Mária Kalamenová, Pavol Ostrovský, Mgr. 

Miroslava Švehlová 

Proti: 4 Ing. Jozef Ďurech, Ing. Janka Kantoríková, Dárius Kutej, Katarína 

Turzová 

Zdržal sa: 1 Radovan Kolembus 

Neprítomní: 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Bc. Radomír Brtáň 

            starosta obce 

 

 

V Košeci, 22. 12. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 179/2016  

z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca 

zo dňa 13. decembra 2016 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 7.9 Zmeny rozpočtu 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v z. n. p 

 

 

schvaľuje 

 

zmeny rozpočtu nasledovne: 

Úpravy rozpočtu so zdrojom 41 na schválenie 

Príjmy: 

P  41 111003 výnos dane z príjmov FO územnej samospráve 60 000,00 € 

  

121001 daň z pozemkov 5 950,00 € 

  

133013 poplatok za komunálny odpad 1 115,00 € 

  

292017 vratky z roč. zúčt. zdravotného poistenia 686,41 € 

   
67 751,41 € 

V 41 632003 telefónne poplatky (zvýšený z dôvodu - 

 nový zákon o odpadoch - konzultácie s Envipakom, 

Torio...) 30,00 € 

  

635006, stredisko 0640, oprava verejného osvetlenia  

navýš. - nefunkčné svietidlá  2 000,00 € 

  

637016 Prídel do sociálneho fondu 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 € 

 

 

 

 

 

 

 



Hlasovanie:    

Za: 6 Ing. Jozef Ďurech, Ing. Janka Kantoríková, Radovan Kolembus, 

Dárius Kutej, Pavol Ostrovský, Katarína Turzová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 3 Mgr. Dana Bajzíková, Mária Kalamenová, Mgr. Miroslava 

Švehlová 

Neprítomní: 0  

                              

 

 

 

                                                               

                                                                                                                 Bc. Radomír Brtáň 

            starosta obce 

 

 

V Košeci, 22. 12. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 180/2016  

z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca 

zo dňa 13. decembra 2016 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 7.10 Prevetovanie pozastavených uznesení č. 146 a 164/2016 zo dňa 24.11.2016 
 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 13 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. k uzneseniu č. 146/2016 

 

 

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. 

 

 
 

Uznesenie nebolo prijaté trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov. 
 

 

Hlasovanie:    

Za: 5 Ing. Jozef Ďurech, Ing. Janka Kantoríková, Dárius Kutej, Pavol 

Ostrovský, Katarína Turzová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 4 Mgr. Dana Bajzíková, Mária Kalamenová, Radovan Kolembus, 

Mgr. Miroslava Švehlová 

Neprítomní: 0  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Bc. Radomír Brtáň 

            starosta obce 

 

 

V Košeci, 22. 12. 2016 



Uznesenie č. 181/2016  

z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca 

zo dňa 13. decembra 2016 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 7.10 Prevetovanie pozastavených uznesení č. 146 a 164/2016 zo dňa 24.11.2016 
 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 13 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. k uzneseniu č. 164/2016 

 

 

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. 

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. 

 

 

 

Uznesenie nebolo prijaté trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov. 
 

 

 

 

 



Hlasovanie:    

Za: 5 Ing. Jozef Ďurech, Ing. Janka Kantoríková, Dárius Kutej, Pavol 

Ostrovský, Katarína Turzová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 4 Mgr. Dana Bajzíková, Mária Kalamenová, Radovan Kolembus, 

Mgr. Miroslava Švehlová 

Neprítomní: 0  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Bc. Radomír Brtáň 

            starosta obce 

 

 

V Košeci, 22. 12. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 182/2016  

z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca 

zo dňa 13. decembra 2016 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu K bodu 7.10 Prevetovanie pozastavených uznesení č. 146 a 164/2016 zo dňa 

24.11.2016 
 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca  

 

 

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 

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. Jozef Ďurech, Ing. Janka Kantoríková, Dárius Kutej, Pavol 

Ostrovský, Katarína Turzová 

Proti: 4 Mgr. Dana Bajzíková, Mária Kalamenová, Radovan Kolembus, 

Mgr. Miroslava Švehlová 

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

 
 

Starosta obce Bc. Radomír Brtáň využil právo veta tohto uznesenia a nepodpísal ho.  
Odôvodnenie: Starosta obce využil pri tomto uznesení právo pozastaviť výkon uznesenia, 

nakoľko sa domnieva, že uznesenie je zjavne nevýhodné pre obec.  

Finančné prostriedky obce potrebné na dokončenie všetkých 4 aktivít uvedených v uznesení 

č .113/2016 nie je možné chápať ako finančné zaťaženie obce. Poslanci OZ sa nedávno 

jasne vyjadrili a hlasovaním aj schválili, ktoré investície chcú realizovať v najbližšom 

období a to je suma, ktorú chcú investovať do rozvoja a nie do „FINANČNÉHO 

ZAŤAŽENIA“.  

Namiesto toho, aby v priebehu procesov verejného obstarávania dvoch z nich robili PIATI 

POSLANCI OZ obštrukcie, by mali rozmýšľať, ako môže obec nakoniec všetky 

zafinancovať. Ako starosta som im na zasadnutí vysvetlil rôzne možnosti: 

1. Ako zefektívniť hospodárenie s nevyužívaným majetkom obce, ktorý chátra 

a ktorého odpredajom by bolo možné získať zdroje na financovanie zlepšovania 

infraštruktúry v obci (to znamená na nové cesty, chodníky, ...). 

2. Ako znížiť predpokladané projektové ceny z rozpočtov vykonaním transparentného 

verejného obstarávania investícií, ktorého cieľom je obstarať ich v potrebnej kvalite 

čo najlacnejšie. Úspora sa dá tiež dosiahnuť aj v priebehu realizácie, kedy niektoré 

položky možno nebude nutné realizovať úplne, ale len čiastočne. Konečnú finančnú 

náročnosť jednotlivých investícií tak budeme vedieť až po ich realizácii!  

3. Ako zvážiť možnosti na investície využiť aj alternatívne financovanie 

prostredníctvom PPP projektov (nakoľko pôvodne plánovanú výšku úveru poslanci 

skresali z 500.000,- EUR na 300.000,- EUR. 

4. Ako zvážiť možnosti navýšiť hodnotu prijatého úveru (rezervu tam má obec 

dostatočnú). 

5. Ako použiť ďalšie vytvorené prebytky z hospodárenia za rok 2016, ktoré očakávame. 

 

Zrušenie verejných obstarávaní by znamenalo: 

1. Nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami obce, nakoľko by sme museli 

zmluvnému partnerovi vyplatiť hodnotu doposiaľ vykonanej práce. 

2. Prípravu nových projektových dokumentácií na jednotlivé investičné akcie, nakoľko 

si neviem predstaviť, ako inak by sme sa mali zmestiť do stanovených súm.  

3. Nemožnosť realizácie aktivít v horizonte roku 2017! 
 

Na základe vyššie uvedeného uznesenie starosta obce z kompetencie mu vyplývajúcej 

nepodpísal. 

 

                                                                                                                  

 

V Košeci, 22. 12. 2016 



Uznesenie č. 183/2016  

z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca 

zo dňa 13. decembra 2016 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 7.11 Návrh na vyplatenie odmeny hlavnej kontrolórke obce za rok 2016 
 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 18c ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

Hlasovanie:    

Za: 9 Mgr. Dana Bajzíková, Ing. Jozef Ďurech, Mária Kalamenová, Ing. 

Janka Kantoríková, Radovan Kolembus, Dárius Kutej, Pavol 

Ostrovský, Katarína Turzová, Mgr. Miroslava Švehlová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Bc. Radomír Brtáň 

            starosta obce 

 

 

V Košeci, 22. 12. 2016 


