Uznesenie č. 20/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 15. marca 2017
___________________________________________________________________________
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 hlavných bodov
rokovania 7.4 Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu na rok 2017 a výhľadové roky
2018 a 2019 a k návrhu programového rozpočtu na rok 2017 a výhľadové roky 2018 a 2019
ako bod 7.1 a bod 7.5 Návrh rozpočtu na rok 2017 a výhľadové roky 2018 a 2019 a Návrh
programového rozpočtu na rok 2017 a výhľadové roky 2018 a 2019 ako bod 7.2, čím sa
zmení číslovanie ostatných bodov.

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

8
0
0
1

Ing. Jozef Ďurech, Mária Kalamenová, Ing. Janka Kantoríková,
Radovan Kolembus, Dárius Kutej, Pavol Ostrovský, Mgr.
Miroslava Švehlová, Katarína Turzová

Mgr. Dana Bajzíková

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce

V Košeci, 24. 03. 2017

Uznesenie č. 21/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 15. marca 2017
___________________________________________________________________________
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 – Radovan Kolembus
Člen – Katarína Turzová
Člen – Ing. Janka Kantoríková

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

8
0
0
1

Ing. Jozef Ďurech, Mária Kalamenová, Ing. Janka Kantoríková,
Radovan Kolembus, Dárius Kutej, Pavol Ostrovský, Mgr.
Miroslava Švehlová, Katarína Turzová

Mgr. Dana Bajzíková

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce

V Košeci, 24. 03. 2017

Uznesenie č. 22/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 15. marca 2017
___________________________________________________________________________
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
kontrolu plnenia uznesení.

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce

V Košeci, 24. 03. 2017

Uznesenie č. 23/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 15. marca 2017
___________________________________________________________________________
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. 01/2017 z výkonu kontroly – Kontrola vyúčtovania dotácií
poskytnutých z rozpočtu obce Košeca za rok 2016.

B: Berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra č. 01/2017 z výkonu kontroly – Kontrola vyúčtovania dotácií
poskytnutých z rozpočtu obce Košeca za rok 2016.

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce

V Košeci, 24. 03. 2017

Uznesenie č. 24/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 15. marca 2017
___________________________________________________________________________
K bodu 7.1 Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu na rok 2017 a výhľadové
roky 2018 a 2019 a Návrh programového rozpočtu na rok 2017 a výhľadové roky 2018
a 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca v zmysle príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v z. n. p.

A: Prerokovalo
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu obce Košeca na rok 2017 a výhľadové roky
2018-2019.

B: Berie na vedomie
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu obce Košeca na rok 2017 a výhľadové roky
2018-2019.

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce

V Košeci, 24. 03. 2017

Uznesenie č. 25/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 15. marca 2017
___________________________________________________________________________
K bodu 7.1 Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu na rok 2017 a výhľadové
roky 2018 a 2019 a Návrh programového rozpočtu na rok 2017 a výhľadové roky 2018
a 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
A: Schvaľuje
Pozmeňujúce návrhy poslancov k návrhu rozpočtu Obce Košeca na rok 2017.
Ide o tie isté návrhy, ktoré poslanci zaslali dňa 17.01.2017 pred rokovaním OZ dňa
19.01.2017 prednostke obce Košeca a ku ktorému OcÚ spracoval stanovisko a to zaslal
poslancom dňa 27.02.2017.
Uvedené návrhy sú neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia a zápisnice zo zasadnutia OZ
dňa 15.03.2017.
B: Upozorňuje
Návrh rozpočtu obce Košeca na rok 2017, kedy je ho možné schváliť, je prvý krát predložený
na rokovanie OZ až dňa 15.03.2017 v hlavných bodoch rokovania, nakoľko dňa 19.01.2017
bol stiahnutý z programu rokovania OZ starostom obce a ostatnými predkladateľmi rozpočtu.
C: Schvaľuje
týmito pozmeňujúci návrhmi nasledovné kapitálové výdavky v rozpočte obce Košeca na rok
2017, ktoré pre tieto vymenované položky schvaľuje ako maximálne:
1. Realizácia nových stavieb - ulica za Parkom Nozdrovice – 120.000 eur s DPH
2. Realizácia nových stavieb - chodník Zliechovská ulica – 50.000 eur s DPH
3. Realizácia nových stavieb - most pri ŠA – 70.000 eur s DPH
4. Rekonštrukcia a modernizácia - ulica Železničná – 220.000 eur s DPH

D: Oznamuje
Občanom obce, že v predložených a schvaľovaných návrhoch nie sú aktuálne vyčlenené
prostriedky na niektoré zámery ako:
1. kamerový systém (neboli predložené žiadne konkrétne návrhy, riešenia, cenové
ponuky a pod., do zadania, k pripomienkovaniu a vyhodnoteniu nebola zapojená
komisia bezpečnosti...)
2. územný plán (starosta obce podpísal zmluvu o obstaraní územného pánu, ktorá je pre
obec nevýhodná a zaväzuje obec realizovať plnenia z nej aj keď by sme nedostali
dotáciu z ministerstva dopravy, navyše vyhlásil obstarávanie bez splnenia Uznesenia
č. 14/2017 /o predložení 3 cenových ponúk na dokončenie UP/, vybral víťaznú firmu
a podpísal zmluvu napriek tomu, že v rozpočte neboli dostatočné prostriedky)

3. vykurovanie požiarnej zbrojnice (pri realizácií prístavby PZ starosta obce prečerpal
schválený rozpočet /45 000 Eur/ na realizáciu prístavby, prekročenie o cca 8.500
Eur)
4. na všetky pre obec potrebné investície je OZ pripravené uvoľňovať dostupné
finančné prostriedky, pokiaľ budú projekty predkladané a realizované transparentne.

Hlasovanie:
Za:

5

Proti:

3

Zdržal sa:
Neprítomní:

0
1

Ing. Jozef Ďurech, Ing. Janka Kantoríková, Dárius Kutej, Pavol
Ostrovský, Katarína Turzová
Mária Kalamenová, Radovan Kolembus, Mgr. Miroslava
Švehlová
Mgr. Dana Bajzíková

Starosta obce Mgr. 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 a tiež sa domnieva, že je
v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
V zmysle ustanovenia § 10 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v z.n.p. obce sú pri zostavovaní rozpočtu povinné prednostne zabezpečiť krytie
všetkých záväzkov, ktoré pre ne vyplývajú z plnenia povinností ustanovených osobitnými
predpismi. Na zabezpečenie povinností, ktoré boli schválené aj uzneseniami obecného
zastupiteľstva hlavne vo veciach investícií v roku 2016 je potrebné, aby konkrétne položky pre
rok 2017 boli narozpočtované minimálne v zmysle predloženého dokumentu „Vyhodnotenie
pripomienok k návrhu rozpočtu“ vyhotoveného starostom a zamestnancami Obecného úradu
v Košeci. Pozmeňovacie návrhy poslancov (Ing. Ďurech, Ing. Kantoríková, p. Kutej, p.
Ostrovský, p. Turzová) ani v jednom bode nerešpektovali názory a stanoviská s faktickými
argumentáciami starostu a zamestnancov OcÚ predložené prostredníctvom dokumentu
„Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu“. Namiesto toho sa títo poslanci rozhodli ísť
cestou „šetrenia“ na rôznych položkách, ktoré sú neodmysliteľne potrebné pri plnení
zákonných povinností obce vyplývajúcich z jej rôznych kompetencií. V konečnom dôsledku
môžu tieto úpravy spôsobiť nenapraviteľné škody, za ktoré by však niesol zodpovednosť
výlučne starosta obce. Starostovi obce (a z hlasovania vyplýva, že aj ďalším poslancom OZ)
však veľmi záleží na tom, aby sa bežné aj kapitálové výdavky obce neznižovali na úkor
kvality poskytovaných služieb a plánovaných/realizovaných investičných aktivít. Z toho by
sa následne zvyšovala (už aj teraz citeľná) nespokojnosť obyvateľov s fungovaním
samosprávy. Poslanci sú povinní hájiť záujmy obce a jej obyvateľov. Starosta považuje
schválenie tohto uznesenia za presný opak, nakoľko legitímnym záujmom obyvateľov je žiť
v obci, ktorá poskytuje kvalitné služby a vyčlení/investuje v rozpočte potrebné zdroje na
bezproblémový chod úradu a samozrejme do zlepšovania infraštruktúry.

V Košeci, 24. 03. 2017

Uznesenie č. 26/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 15. marca 2017
___________________________________________________________________________
K bodu 7.2 Návrh rozpočtu na rok 2017 a výhľadové roky 2018 a 2019 a Návrh
programového rozpočtu na rok 2017 a výhľadové roky 2018 a 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

A: Prerokovalo
Návrh rozpočtu obce Košeca a rozpočtových organizácii obce na rok 2017 a výhľadové roky
2018 a 2019 vrátane programov so zapracovanými zmenami, ktorým navrhovateľ rozpočtu
vyhovel v rámci Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu obce Košeca na rok 2017
a výhľadové roky 2018-2019.
B: Schvaľuje
Rozpočet obce Košeca a rozpočtových organizácii obce na rok 2017 vrátane programov so
zapracovanými zmenami, ktorým navrhovateľ rozpočtu vyhovel v rámci Vyhodnotenie
pripomienok k návrhu rozpočtu obce Košeca na rok 2017 a výhľadové roky 2018-2019.
Rozpočet obce Košeca a rozpočtových organizácií obce na rok 2017 a vyhodnotenie
pripomienok k návrhu rozpočtu obce Košeca na rok 2017 tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto
uznesenia.
Rozpočet obce Košeca a rozpočtových organizácií obce na výhľadové roky 2018 a 2019
vrátane programov.
Uznesenie nebolo schválené.

Hlasovanie:
Za:

3

Proti:

5

Zdržal sa:
Neprítomní:

0
1

Mária Kalamenová, Radovan Kolembus, Mgr. Miroslava
Švehlová
Ing. Jozef Ďurech, Ing. Janka Kantoríková, Dárius Kutej, Pavol
Ostrovský, Katarína Turzová
Mgr. Dana Bajzíková

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce

V Košeci, 24. 03. 2017

Uznesenie č. 27/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 15. marca 2017
___________________________________________________________________________
K bodu 7.2 Návrh rozpočtu na rok 2017 a výhľadové roky 2018 a 2019 a Návrh
programového rozpočtu na rok 2017 a výhľadové roky 2018 a 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
A: Prerokovalo
Upravený návrh rozpočtu obce Košeca a rozpočtových organizácii obce na rok 2017
a výhľadové roky 2018 a 2019 vrátane programov so zmenami schválenými v uznesení č.
25/2017 predložených poslancami OZ Košeca.
B: Schvaľuje
Upravený rozpočet obce Košeca a rozpočtových organizácii obce na rok 2017 a výhľadové
roky 2018 a 2019 vrátane programov so zmenami schválenými v uznesení č. 25/2017
predložených poslancami OZ Košeca.
Rozpočet obce Košeca a rozpočtových organizácií obce na výhľadové roky 2018 a 2019
vrátane programov.
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:

3

Zdržal sa:
Neprítomní:

0
1

Ing. Jozef Ďurech, Ing. Janka Kantoríková, Dárius Kutej, Pavol
Ostrovský, Katarína Turzová
Mária Kalamenová, Radovan Kolembus, Mgr. Miroslava
Švehlová
Mgr. Dana Bajzíková

Starosta obce Mgr. 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 a tiež sa domnieva, že je
v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
V zmysle ustanovenia § 10 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v z.n.p. obce sú pri zostavovaní rozpočtu povinné prednostne zabezpečiť krytie
všetkých záväzkov, ktoré pre ne vyplývajú z plnenia povinností ustanovených osobitnými
predpismi. Na zabezpečenie povinností, ktoré boli schválené aj uzneseniami obecného
zastupiteľstva hlavne vo veciach investícií v roku 2016 je potrebné, aby konkrétne položky pre
rok 2017 boli narozpočtované v zmysle predloženého dokumentu „Vyhodnotenie pripomienok
k návrhu rozpočtu“ vyhotoveného starostom a zamestnancami Obecného úradu v Košeci.

V Košeci, 24. 03. 2017

Uznesenie č. 28/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 15. marca 2017
___________________________________________________________________________
K bodu 7.3 Informácia starostu obce o možnostiach získania nenávratných finančných
príspevkov pre obec v aktuálne vyhlásených výzvach (dotácie, granty, ...)
Obecné zastupiteľstvo obce Košeca

berie na vedomie
prípravu a následné predloženie žiadosti o finančný príspevok v rámci projektu podpory
rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry.

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce

V Košeci, 24. 03. 2017

Uznesenie č. 29/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 15. marca 2017
___________________________________________________________________________
K bodom 7.3 Informácia starostu obce o možnostiach získania nenávratných finančných
príspevkov pre obec v aktuálne vyhlásených výzvach (dotácie, granty, ...), 7.4
Informácia starostu obce o podaných žiadostiach na získanie dotácií a ich aktuálny stav
a 7.5 Informácia starostu obce o rozpracovaných investičných aktivitách obce a ich
aktuálny stav
Obecné zastupiteľstvo obce Košeca

berie na vedomie
a) informáciu starostu obce o možnostiach získania nenávratných finančných príspevkov

pre obec v aktuálne vyhlásených výzvach (dotácie, granty, ...),
b) informáciu starostu obce o podaných žiadostiach na získanie dotácií a ich aktuálny stav,
c) informáciu starostu obce o rozpracovaných investičných aktivitách obce a ich aktuálny

stav.

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce

V Košeci, 24. 03. 2017

Uznesenie č. 30/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 15. marca 2017
___________________________________________________________________________
K bodu 7.6 Vyhodnotenie rozpočtu obce za rok 2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 12 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej správy v z. n. p.

A: Prerokovalo
Vyhodnotenie rozpočtu obce vrátane programov k 31.12.2016 a hodnotiacu správu
programového rozpočtu k 31.12.2016.

B: Berie na vedomie
Vyhodnotenie rozpočtu obce vrátane programov k 31.12.2016 a hodnotiacu správu
programového rozpočtu k 31.12.2016.

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce

V Košeci, 24. 03. 2017

Uznesenie č. 31/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 15. marca 2017
___________________________________________________________________________
K bodu 7.7 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
Spôsob a zámer prevodu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) a §9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov a čl. 6 bod 6 písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom obce Košeca na základe na základe uznesenia č. 235/2015, zo dňa
5.10.2015, uznesenia č. 60/2016, zo dňa 5.5.2016 a uznesenia č. 8/2017, zo dňa 19.1.2017.
B: Schvaľuje
Spôsob prevodu v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Košeca a to:
- Pozemok KNC 1283/1 záhrada o výmere 436 m2, odčleneného GP č. 71/2016,
vyhotoveným Ing. Gabrielom Vankom ml., Ilava, zo dňa 20.06.2016, overený
Okresným úradom Ilava, katastrálny odbor, pod číslom 399/2016 z pozemku parc. č.
KNC 1283/1 záhrada o výmere 732 m2
nachádzajúci sa v k.ú. Košeca, zapísaný na LV č. 1, kupujúcemu Jaroslav Zemanovič, Dolný
Majer 724/1, Košeca ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8)
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čl. 6 bod 6)
písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Košeca.
Kúpna cena je stanovená vo výške 20,00/m2.
Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Košeca ako prípad hodný osobitného zreteľa
bude zverejnený najmenej na 15 dní pred schvaľovaním zmluvy o kúpnej zmluve na úradnej
tabuli obce a na internetovej stránke obce.
Odôvodnenie osobitného zreteľa: Obec pozemok desiatky rokov nevyužíva, slúži ako
záhrada, o ktorú sa celé obdobie stará žiadateľ p. Zemanovič a platí za nehnuteľnosť daň
z nehnuteľnosti. Predmetný pozemok priamo susedí s pozemkom žiadateľa.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

8
0
0
1

Ing. Jozef Ďurech, Mária Kalamenová, Ing. Janka Kantoríková,
Radovan Kolembus, Dárius Kutej, Pavol Ostrovský, Katarína
Turzová, Mgr. Miroslava Švehlová

Mgr. Dana Bajzíková

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce
V Košeci, 24. 03. 2017

Uznesenie č. 32/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 15. marca 2017
___________________________________________________________________________
K bodu 7.7 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
Žiadosť od spoločnosti SLOVLAK Košeca, a.s., Továrenská 545/9, Košeca o zámenu parcely
č. KNC 866/3 za parcelu č. KNC 873, zo dňa 1.2.2017, zaevidovaná pod číslom 275/2017.
B: Schvaľuje
Prípravu geometrického plánu a znaleckého posudku na pozemky uvedené v žiadosti za
účelom zámeny pozemkov, ktorých financovanie bude znášať žiadateľ SLOVLAK Košeca,
a.s.

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

8
0
0
1

Ing. Jozef Ďurech, Mária Kalamenová, Ing. Janka Kantoríková,
Radovan Kolembus, Dárius Kutej, Pavol Ostrovský, Katarína
Turzová, Mgr. Miroslava Švehlová

Mgr. Dana Bajzíková

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce

V Košeci, 24. 03. 2017

Uznesenie č. 33/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 15. marca 2017
___________________________________________________________________________
K bodu 7.7 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
Žiadosť p. Petra Pišša o prenájom pozemku parc. č. KNC 683/1 (medzi bytovkou s. č. 316
a Domom služieb) za účelom umiestnenia malého drevo domčeka, ktorý by slúžil ako mini
predajňa: papiernictvo, kopírovanie, domáce potreby, zo dňa 1.3.2017, zaevidovaná pod č.
475/2017.

B: Neschvaľuje
prenájom pozemku parc. č. KNC 683/1 za účelom umiestnenia malého drevo domčeka
v zmysle žiadosti p. Petra Pišša.

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

8
0
0
1

Ing. Jozef Ďurech, Mária Kalamenová, Ing. Janka Kantoríková,
Radovan Kolembus, Dárius Kutej, Pavol Ostrovský, Katarína
Turzová, Mgr. Miroslava Švehlová

Mgr. Dana Bajzíková

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce

V Košeci, 24. 03. 2017

Uznesenie č. 34/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 15. marca 2017
___________________________________________________________________________
K bodu 7.7 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

berie na vedomie
predložené cenové ponuky na demoláciu tehlového komína.

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce

V Košeci, 24. 03. 2017

Uznesenie č. 35/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 15. marca 2017
___________________________________________________________________________
K bodu 7.8 Informácia o inventarizácii za rok 2016

Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca po prerokovaní predloženého materiálu

berie na vedomie
Správu Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2016.

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce

V Košeci, 24. 03. 2017

Uznesenie č. 36/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 15. marca 2017
___________________________________________________________________________
K bodu 7.9 Návrh dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2016
o komunálnych odpadoch
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 Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2016 o komunálnych odpadoch.
B: Schvaľuje
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2016 o komunálnych odpadoch.

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

8
0
0
1

Ing. Jozef Ďurech, Mária Kalamenová, Ing. Janka Kantoríková,
Radovan Kolembus, Dárius Kutej, Pavol Ostrovský, Katarína
Turzová, Mgr. Miroslava Švehlová

Mgr. Dana Bajzíková

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce

V Košeci, 24. 03. 2017

Uznesenie č. 37/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 15. marca 2017
___________________________________________________________________________
K bodu 7.10 TOZ „Dni zvýšenej pracovnej aktivity“
Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca

A: Prerokovalo
TOZ „Dni zvýšenej pracovnej aktivity“.

B: Berie na vedomie
TOZ „Dni zvýšenej pracovnej aktivity“.

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce

V Košeci, 24. 03. 2017

Uznesenie č. 38/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 15. marca 2017
___________________________________________________________________________
K bodu 8. Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov
Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca
prerokovalo a odporúča
prednostke obce Košeca, zamestnancom OcÚ a starostovi obce Košeca vypracovať návrh
a plán riešenia telefonickej komunikácie na Obecnom úrade v Košeci medzi jednotlivými
oddeleniami a zamestnancami.
Ide o modernizáciu telefónnej ústredne, jej príslušenstva a ostatných komponentov. Cieľom je
zvýšiť efektivitu a komfort práce pre zamestnancov obce a skvalitniť služby pre občanov.
Návrh by mal obsahovať minimálne:
1. Popis riešenia
2. Zoznam nových komponentov
3. Cenové ponuky – min. 3
4. Možnosti financovania
Zodpovedná: Prednostka Ocú Košeca
Termín predloženia podkladov a cenových ponúk do: 31.05.2017

Hlasovanie:
Za:

5

Proti:
Zdržal sa:

0
3

Neprítomní:

1

Ing. Jozef Ďurech, Ing. Janka Kantoríková, Dárius Kutej, Pavol
Ostrovský, Katarína Turzová
Mária Kalamenová,
Švehlová
Mgr. Dana Bajzíková

Radovan

Kolembus,

Mgr.

Miroslava

Starosta obce Mgr. 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.
Návrh rozpočtu, ktorý paradoxne rovnakí piati poslanci (Ing. Ďurech, Ing. Kantoríková, p.
Kutej, p. Ostrovský, p. Turzová) nepodporili, počítal s vyčlenením finančných prostriedkov na
zabezpečenie skvalitnenia vybavenia úradu telekomunikačnou technikou. O tejto položke
bolo možné diskutovať na základe dokumentu „Vyhodnotenie pripomienok k návrhu
rozpočtu“ a ponechať ju v schválenej verzii vypustením tejto pripomienky.

Citácia: „Obsah pripomienky:
8) Zníženie položky Telekomunikačná technika o 800 EUR.

STANOVISKO NAVRHOVATEĽA :
Telefonický kontakt vo forme pevnej linky na Obecný úrad, nie je zabezpečený vo všetkých
kanceláriách Obecného úradu, čo v praxi znamená, že zamestnanci si musia telefón prenášať z
kancelárie do druhej kancelárie. V prípade potreby dlhšieho telefonátu, býva telefonické
spojenie pravidelne prerušované z dôvodu poruchovosti linky, čo je spôsobená aj opotrebením
telekomunikačnej techniky využívanej na úrade. V roku 2017 plánujeme výmenu a obnovu
telekomunikačnej techniky a z toho dôvodu je na základe predbežnej cenovej kalkulácie
návrh na tejto položke vo výške 800 EUR.
Obecné zastupiteľstvo sa podľa názoru starostu má venovať oveľa dôležitejším témam ako
rozhodovaniu o spôsobe prepájania telefonátov na úrade. Máme napr. veľa nevybavených
žiadostí, ktoré čakajú na finálne stanovisko obecného zastupiteľstva (rozhodnutie je v ich
kompetencii) a ktoré sú neustále pripomínané aj na zasadnutiach OZ. Starosta si svoju prácu
(operatívne riadenie úradu/obce) dokáže robiť bez problémov ak mu poslanci predmetné
položky schvália vo výdavkovej časti bežného rozpočtu.

V Košeci, 24. 03. 2017

Uznesenie č. 39/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 15. marca 2017
___________________________________________________________________________
K bodu 8. Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov
Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca
prerokovalo a odporúča
prednostke obce Košeca a zamestnancom OcÚ informovať o dotáciách a grantoch o ktoré by
sa obec Košeca mohla uchádzať nasledovným spôsobom:
1. Čo ponúka vyhlásená aktuálna výzva - čo je jej obsahom
2. Link na výzvu
3. Možnosti využitia pre Košecu /organizácie/, združenia - návrhy alternatívnych
riešení
4. Či obec /organizácia/, združenie (pôsobiace v obci) je oprávneným žiadateľom
5. Všetky relevantné termíny
6. Podmienky k podaniu žiadosti
7. 3 cenové ponuky
8. Predpokladaná spoluúčasť obce a návrh z čoho ju budeme financovať
Zodpovedná: Prednostka Ocú Košeca
Termín predloženia podkladov do: priebežne podľa aktuálnych výziev

Hlasovanie:
Za:

5

Proti:
Zdržal sa:

0
3

Neprítomní:

1

Ing. Jozef Ďurech, Ing. Janka Kantoríková, Dárius Kutej, Pavol
Ostrovský, Katarína Turzová
Mária Kalamenová,
Švehlová
Mgr. Dana Bajzíková

Radovan

Kolembus,

Mgr.

Miroslava

Starosta obce Mgr. 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.
Informácie o možnostiach získania dotácií a grantov dostávajú poslanci OZ priebežne už
niekoľko rokov. Akonáhle sa objaví nejaká výzva, ktorú by sme mohli využiť, posiela starosta
obce poslancom e-mail s odkazom (URL adresou) na konkrétnu výzvu. Tam je k dispozícii

všetko, čo požadujú v schválenom uznesení. Pokiaľ ide o cenové ponuky (bod č. 7 uznesenia),
starosta nechápe tejto požiadavke, nakoľko od začiatku prípravy žiadosti o dotáciu /grant/ je
potrebné financovať rôzne aktivity (projektová dokumentácia, audity, externý manažment,
verejné obstarávanie, ...) a pri rôznych výzvach sú nároky rozdielne. Tu je priestor na prácu
komisií – poradných orgánov OZ. Poslanci sú aj predsedami komisií a keď neposunú
informáciu o aktuálnych výzvach členom a nezvolajú zasadnutia, ťažko sa dosiahne pokrok
v posudzovaní, či do výzvy ísť alebo nie. Starosta sa vždy ponúkal aj ponúka, že na komisiu
príde a bude nápomocný. Obecný úrad momentálne nedisponuje pracovníkom, ktorý by sa
špeciálne venoval problematike prípravy žiadostí o získanie dotácií (zamestnankyňa je práve
na materskej dovolenke a v rozpočte sme na prijatie zastupujúceho zamestnanca nemali nikdy
schválené prostriedky).

V Košeci, 24. 03. 2017

Uznesenie č. 40/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 15. marca 2017
___________________________________________________________________________
K bodu 8. Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 27.02.2017 a 15.03.2017
prerokovalo a konštatuje
výtku voči spôsobu práce starostu obce Košeca R. Brtáňa a Obecného úradu v Košeci za
nekvalitnú a neúplnú prípravu podkladov k podaniu žiadosti o dotáciu na spracovanie
územného plánu obce Košeca, ktoré zaslali poslancom dňa 22.02.2017.
V podkladoch nebol najdôležitejší dokument – návrh zmluvy:
Zmluva_o_dielo_uzemnoplanovacia_dokumentacia_Atelier_Olympia
Ďalej podklady neobsahovali informáciu o stave žiadosti a podkladoch k žiadosti,
o finálnej cene za celý územný plán.

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5
2
1
1

Ing. Jozef Ďurech, Ing. Janka Kantoríková, Dárius Kutej, Pavol
Ostrovský, Katarína Turzová
Mária Kalamenová, Mgr. Miroslava Švehlová
Radovan Kolembus
Mgr. Dana Bajzíková

Starosta obce Mgr. 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.
Starosta obce žiadal od poslancov OZ jediný súhlas, ktorý bol povinnou prílohou k žiadosti
o získanie dotácie na vyhotovenie novej územno-plánovacej dokumentácie. Poslanci veľmi
dobre vedeli, že ak tento súhlas nebude schválený, nesplní obec podmienky pre zaradenie do
posudzovania žiadosti o dotáciu. Poslanci mali možnosť tri dni pred konaním zasadnutia si
(podľa nich chýbajúce) dokumenty vyžiadať. Neurobili tak a priamo na zasadnutí OZ pred
hlasovaním ich aj od starostu na základe prednesenej ústnej požiadavky dostali. Aj napriek
tomu sa piati poslanci pri hlasovaní zdržali, čím „odsúdili“ našu žiadosť o dotáciu vopred na
neúspech. Vyhovárať sa na nekvalitnú a neúplnú prípravu podkladov je úplne alibistické
a určite neodvráti škodu spôsobenú obci (vyradenie žiadosti o dotáciu z ďalšieho
posudzovania).
V Košeci, 24. 03. 2017

Uznesenie č. 41/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 15. marca 2017
___________________________________________________________________________
K bodu 8. Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 24.11.2016 prerokovalo a uznesením
č. 164/2016 schválilo „Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom:
„Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v obci Košeca“. Obec pritom už
vynaložila finančné prostriedky napr. na energetický audit. Za toto uznesenie hlasovali
poslanci p. Ostrovský, p. Kantoríková, p. Ďurech, p. Kutej, p. Turzová. Toto uznesenie
nepodporili poslanci p. Švehlová, p. Bajzíková, p. Kalamenová, p. Kolembus, a to ani pri
opätovnom schvaľovaní tohto uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo
konštatuje,
že starosta obce Radomír Brtáň nepodpísaním tohto uznesenia a nepodaním žiadosti
o nenávratný finančný príspevok zamedzil obci Košeca možnosť získania financií na zníženie
energetickej náročnosti (zateplenie, rekonštrukcia kotolne, svietidiel...) Materskej školy vo
výške niekoľko desiatok tisíc eur.

Hlasovanie:
Za:

5

Proti:

3

Zdržal sa:
Neprítomní:

0
1

Ing. Jozef Ďurech, Ing. Janka Kantoríková, Dárius Kutej, Pavol
Ostrovský, Katarína Turzová
Mária Kalamenová, Radovan Kolembus, Mgr. Miroslava
Švehlová
Mgr. Dana Bajzíková

Starosta obce Mgr. 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.
Konštatovanie poslancov, že starosta zamedzil obci možnosť získať financie je zavádzajúce
a nie je pravdivé.
Starosta v odôvodnení vetovania uznesenia č. 164/2016 napísal:
Odôvodnenie: Starosta obce využil pri tomto uznesení právo pozastaviť výkon uznesenia,
nakoľko sa domnieva, že uznesenie je zjavne nevýhodné pre obec.
1. To, čo obec momentálne najviac trápi je nedostatočná kapacita materskej školy a svoju
snahu starosta venuje najmä podaniu žiadosti o získanie dotácie na rozšírenie kapacít MŠ.

Energetická efektívnosť budovy MŠ je síce rovnako veľmi dôležitá, ale môžeme sa jej venovať
až v prípade, keď budeme mať výsledok o podaní žiadosti na rozšírenie (vyhotovenú
nadstavbu a prístavbu). Na zasadnutí OZ dňa 3. 10. 2016 poslanci neschválili návrh
uznesenia 140/2016 o príprave projektovej dokumentácie na rozšírenie budovy MŠ, čím sme
prišli o šancu podať žiadosť v jednej z aktuálnych výziev na získanie dotácie. Ďalšia výzva je
však práve aktuálna aj teraz a do nej sa určite na základe požiadaviek vedenia ZŠ s MŠ
Košeca plánujeme zapojiť. Kombinácia dvoch súbežných žiadostí (jedna na rozšírenie a jedna
na zvýšenie energetickej efektívnosti) by boli kontraproduktívne.
2. Ďalším dôvodom na pozastavenie výkonu uznesenia je, že poslanci neschválili v rozpočte
potrebné finančné prostriedky, aby sme mohli naplniť jednotlivé body uznesenia. Žiadosť o
získanie NFP musí pripraviť externá spoločnosť, nakoľko nie je v personálnych kapacitách
obce tento typ žiadosti urobiť s vlastnými ľudskými zdrojmi a tá to neurobí bezodplatne. Na
obstaranie príslušnej projektovej dokumentácie rovnako nemáme rozpočtované potrebné
zdroje.

V Košeci, 24. 03. 2017

Uznesenie č. 42/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 15. marca 2017
___________________________________________________________________________
K bodu 8. Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov

Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca

berie na vedomie

vzdanie sa členstva v komisii kultúry členkou Zuzanou Galbavou, rod. Vašicovou a to ku dňu
10.3.2017.

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce

V Košeci, 24. 03. 2017

