
Uznesenie č. 29/2018 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca 

zo dňa 19. apríla 2018 

___________________________________________________________________________ 

 

 

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.  

 

 

 
                                

Hlasovanie:    

Za: 6 Ing. Janka Kantoríková, Ing. Jozef Ďurech, Mária Kalamenová,  

Pavol Ostrovský, PaedDr. Miroslava Švehlová, Mgr. Dana 

Bajzíková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 3 Radovan Kolembus, Dárius Kutej, Katarína Turzová 

Nehlasoval: 0  

                

 

 

 

 

                                                                                                                

Mgr. Radomír Brtáň 

             starosta obce 

 

 

V Košeci, 27.04.2018 

 



 

Uznesenie č. 30/2018 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca 

zo dňa 19. apríla 2018 

___________________________________________________________________________ 

 

 

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 – Mgr. Bajzíková Dana 

Člen – Ing. Jozef Ďurech 

Člen – Ing. Janka Kantoríková 

 

 

 

 

Hlasovanie:    

Za: 7 Ing. Jozef Ďurech, Mária Kalamenová, Ing. Janka Kantoríková, 

Pavol Ostrovský, Katarína Turzová, Mgr. Miroslava Švehlová, 

Mgr. Dana Bajzíková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 2 Radovan Kolembus, Dárius Kutej 

Neprítomní: 0  

                

 

 

 

 

 

 

Mgr. Radomír Brtáň 

             starosta obce 

 

 

V Košeci, 27.4.2018 



Uznesenie č. 31/2018 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca 

zo dňa 19. apríla 2018 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 5. 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, 27.4.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 32/2018 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca 

zo dňa 19. apríla 2018 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 7.1 Predloženie návrhu uznesenia ako povinnej prílohy k pripravovanej žiadosti 

o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rozvoj 

výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, 

rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 

 

 Obecné zastupiteľstvo: 

A: Berie na vedomie 

Informáciu starostu obce Košeca o výzve zverejnenej Ministerstvom školstva, vedy 

a výskumu a športu SR na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie, o ktorej poslancov 

obecného zastupiteľstva e-mailom oboznámil dňa 13. 4. 2018. Detaily výzvy, spracovaný 

koncept žiadosti a potrebné prílohy boli súčasťou e-mailovej správy. 

http://www.minedu.sk/vyzva-na-predlozenie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-ministerstva-

skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-na-rozvoj-vychovy-a-vzdelavania-ziakov-v-oblasti-

telesnej-a-sportovej-vychovy-formou-dostavby-rekonstrukcie-alebo-vystavby-novej-

telocvicne-na-rok-2018/ 

B: Prerokovalo 

Návrh uznesenia, ktorým OZ v Košeci súhlasí s podaním žiadosti o poskytnutie dotácie a 

s výškou spoluúčasti uvedenou v žiadosti obce Košeca pre predmetnú výzvu. 

C1: Schvaľuje  

Podanie žiadosti obce Košeca na rekonštrukciu strechy budovy telocvične v obci Košeca 

v rámci výzvy Ministerstva školstva, vedy a výskumu a športu SR, ktorej odhadovaná – 

predpokladaná celková cena je 177.218,48 €.  

C2: Schvaľuje: 

V prípade získania dotácie spoluúčasť obce pri realizácii tohto zámeru vo výške 27.218,48 €. 

 

 

Hlasovanie:    

Za: 7 Ing. Jozef Ďurech, Ing. Janka Kantoríková, Pavol Ostrovský, 

Katarína Turzová, Mária Kalamenová , Mgr. Miroslava Švehlová, 

Mgr. Dana Bajzíková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Radovan Kolembus, Dárius Kutej 

 

 

 

 

 

Mgr. Radomír Brtáň 

             starosta obce 

 

V Košeci, 27. 4. 2018 

http://www.minedu.sk/vyzva-na-predlozenie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-ministerstva-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-na-rozvoj-vychovy-a-vzdelavania-ziakov-v-oblasti-telesnej-a-sportovej-vychovy-formou-dostavby-rekonstrukcie-alebo-vystavby-novej-telocvicne-na-rok-2018/
http://www.minedu.sk/vyzva-na-predlozenie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-ministerstva-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-na-rozvoj-vychovy-a-vzdelavania-ziakov-v-oblasti-telesnej-a-sportovej-vychovy-formou-dostavby-rekonstrukcie-alebo-vystavby-novej-telocvicne-na-rok-2018/
http://www.minedu.sk/vyzva-na-predlozenie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-ministerstva-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-na-rozvoj-vychovy-a-vzdelavania-ziakov-v-oblasti-telesnej-a-sportovej-vychovy-formou-dostavby-rekonstrukcie-alebo-vystavby-novej-telocvicne-na-rok-2018/
http://www.minedu.sk/vyzva-na-predlozenie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-ministerstva-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-na-rozvoj-vychovy-a-vzdelavania-ziakov-v-oblasti-telesnej-a-sportovej-vychovy-formou-dostavby-rekonstrukcie-alebo-vystavby-novej-telocvicne-na-rok-2018/


Uznesenie č. 33/2018 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca 

zo dňa 19. apríla 2018 

___________________________________________________________________________ 

 

 K bodu 8. Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov 

 

Obecné zastupiteľstvo 

A: prerokovalo požiadavky Rady rodičov pri ZŠ na presťahovanie obecnej knižnice, resp. 

dočasné uskladnenie kníh. 

B: ukladá poradným orgánom OZ, obecnému úradu, vedeniu školy, Rade rodičov prezistiť 

možnosti voľných priestorov v obci na uskladnenie kníh, resp. dočasné prevádzkovanie 

obecnej knižnice. 

C: požaduje prezistiť cenové požiadavky za prenájom vhodných nehnuteľností vo vlastníctve 

tretích strán. 

 

 

 

 

Hlasovanie:    

Za: 7 Ing. Jozef Ďurech, Ing. Janka Kantoríková, Pavol Ostrovský, 

Katarína Turzová, Mária Kalamenová , Mgr. Miroslava Švehlová, 

Mgr. Dana Bajzíková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Radovan Kolembus, Dárius Kutej 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Radomír Brtáň 

             starosta obce 

 

 

V Košeci, 27. 4. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uznesenie č. 34/2018 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca 

zo dňa 19. apríla 2018 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 8. Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov 

 

Návrh na potvrdenie pozastaveného uznesenia č. 22/2018 zo dňa 15.3.2018:  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca na svojom zasadnutí dňa 19.4.2018, podľa par 13, 

ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

A: Prerokovalo a schvaľuje 

pozmeňujúce návrhy poslancov k návrhu rozpočtu Obce Košeca na rok 2017. Ide o návrhy, 

ktoré poslanci zaslali dňa 14.3.2018 a dňa 15.3.2018 na mailovú adresu:  

podatelna(zav)koseca.sk. Pozmeňujúce návrhy boli zaslané v časti bežných výdavkov 

a kapitálových výdavkov predloženého návrhu rozpočtu obce Košeca.                                                                                                                 

Uvedené návrhy sú neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia a zápisnice zo zasadnutia OZ 

dňa 15.3.2018. 

             B: Prerokovalo a schvaľuje 
Upravený rozpočet obce Košeca a rozpočtových organizácii obce na rok 2018 vrátane 

programov s pripomienkami poslancov podľa bodu A ) tohto uznesenia predložených 

poslancami OZ Košeca.  

C: Informuje občanov 

Že stanovenie položiek rozpočtu obce Košeca na rok 2018   v kapitálových výdavkoch, 

v minimálnej výške neznamená, že obec nebude realizovať žiadne investičné a rozvojové 

aktivity. Finančné prostriedky v týchto kapitolách budú schvaľované individuálne podľa 

aktuálneho investičného zámeru a možností rozpočtu obce. 

           D: Berie na vedomie 
rozpočet obce Košeca a rozpočtových organizácií obce na výhľadové roky 2019  a 2020 

vrátane programov. 

 

Hlasovanie:    

Za: 4 Ing. Jozef Ďurech, Ing. Janka Kantoríková, Pavol Ostrovský, 

Katarína Turzová 

Proti: 3 Mária Kalamenová , Mgr. Miroslava Švehlová, Mgr. Dana 

Bajzíková 

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Radovan Kolembus, Dárius Kutej 

Uznesenie nebolo potvrdené 3/5 väčšinou všetkých poslancov OZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 35/2018 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca 

zo dňa 19. apríla 2018 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 8. Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov 

 

Predkladajú: 

Ing. Jozef Ďurech, Ing. Janka Kantoríková, Dárius Kutej, Pavol Ostrovský, Katarína Turzová 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca: 

 

A. Prerokovalo  

Uznesenie č. 22/2018 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca zo dňa 15. marca 

2018. – schválenie rozpočtu na rok 2018 , ktoré nebolo starostom obce podpísané. Dôvod 

nepodpísania rozpočtu : nevýhodne pre obec a rozpor s príslušnými ustanoveniami  zákona č. 

583/2004 Z.z., ako aj v rozpore so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.. 

 

Úpravy rozpočtu zo strany poslancov vznikli hlavne z neprimeraného narastania bežných 

výdavkov za posledné 2 roky. Bežné výdavky v obci Košeca v predchádzajúcich rokoch : 

2014 -  418 347 eur 

2015 – 406 087 eur 

2016 – 446 189 eur 

2017 -  502 894 eur 

Požiadavka na rok 2018 - 588 631 eur 

Úpravy poslancov na rok 2018 – 507 431 eur , predpokladaná úspora 81 200 eur 

 

Ušetrené prostriedky by mohli byť použité na kapitálové výdavky napr. rozšírenie ZŠ, 

chodníky , miestne komunikácie.... 

 

B. Ukladá obecnému úradu 

1. Konkretizovať,  ktoré pozmeňujúce návrhy poslancov na úpravu rozpočtu na rok 2018 sú 

v rozpore s menovanými zákonmi a to presne , v ktorých  paragrafoch 

2. Konkretizovať, ktoré pozmeňujúce návrhy poslancov na úpravu rozpočtu na rok 2018 sú 

pre obec nevýhodné. 

3. Zaslať informácie z bodov 1. A 2. Poslancom OZ mailom do 20.4.2018 

 

Zodpovedný : prednosta obce Košeca 

Termín: 20.4.2018 

 

Hlasovanie:    

Za: 4 Ing. Jozef Ďurech, Ing. Janka Kantoríková, Pavol Ostrovský, 

Katarína Turzová 

Proti: 3 Mária Kalamenová , Mgr. Miroslava Švehlová, Mgr. Dana 

Bajzíková 

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Radovan Kolembus, Dárius Kutej 

    Starosta obce Mgr. Radomír Brtáň využil právo veta tohto uznesenia a nepodpísal ho.  



Odôvodnenie:  Uvedené schválené uznesenie považujem za nezákonné z nasledujúcich 

dôvodov:  

- § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. vymedzuje kompetenciu 

OZ, ktorá je daná jeho právomocou a pôsobnosťou v určitých oblastiach. Z výkladu 

ustanovenia § 11 ods. 4 nevyplýva, aby OZ mohlo vykonávať pôsobnosť zamestnávateľa, 

resp. nariadeného pracovníka s právomocou voči prednostovi alebo zamestnancom 

obecného úradu. Zamestnancov obce riadi starosta, preto im priame úlohy OZ nemôže 

ukladať a to ani uznesením ani inou formou. V zmysle § 13 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

je starosta štatutárnym orgánom obce, a preto výlučne starosta, alebo iné osoby uvedené 

v pracovnej zmluve, môžu zamestnancovi obce vydávať konkrétne pokyny a úlohy na 

vykonávanie práce.  

- Uznesenie č. 35/2018 sa vzťahuje na nepodpísanie uznesenia č. 22/2018 starostom obce. 

Zákon o obecnom zriadení v § 13 ods. 6 dáva starostovi právomoc (tzv. sistačné právo) 

pozastaviť výkon schváleného uznesenia, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre 

obec zjavne nevýhodné a to tým, že uznesenie nepodpíše v lehote 10 dní od jeho 

schválenia. V odôvodnení nepodpísania uznesenia je jasne uvedená nezákonnosť ako aj 

konkrétny paragraf, pre objasnenie uvádzam citáciu z odôvodnenia nepodpísania:  

„Obec je povinná pri zostavovaní rozpočtu postupovať podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z.z.“) a 

tiež ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.  

V zmysle § 10 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. je obec pri zostavovaní rozpočtu povinná 

prednostne zabezpečiť krytie všetkých záväzkov, ktoré pre ne vyplývajú z plnenia 

povinností ustanovených osobitnými predpismi.  

Nemôže nastať situácia, že obec zostaví rozpočet, v ktorom nebudú zabezpečené výdavky 

na úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej správy, na výkon samosprávnych 

pôsobností obce ale aj na úhradu záväzkov vyplývajúcich z uplatnenia osobitných 

predpisov 

5 poslanci pozmeňujúcimi návrhmi k zverejnenému návrhu rozpočtu na rok 2018 znížili bez 

dostatočného odôvodnenia navrhované bežné výdavky o 78 400 EUR a kapitálové 

výdavky o 86 500 EUR, čím sa opätovne ako aj v roku 2017 snažia o znemožnenie 

normálneho chodu samosprávy a nevyhnutného rozvoja obce.“ 

 

Na základe uvedeného je bezpredmetné, aby OZ ukladalo zamestnancovi obce konkretizovať 

nezákonnosť a nevýhodnosť nepodpísania uznesenia, ktoré je vo výhradnej kompetencii 

starostu obce a zvlášť v prípade, keď starosta nezákonnosť jasne uviedol. 

 

Na záver je potrebné uviesť, že konkrétne paragrafy zákona o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy, ako aj zákona o obecnom zriadení, ktoré podľa mojej mienky boli 

porušené boli poslancom v priebehu minulého roka ako aj tohto roka už niekoľkokrát 

uvedené písomne ako aj ústne. Rovnako tak nezákonnosť a zjavná nevýhodnosť 

poslaneckých pripomienok k návrhu rozpočtu na rok 2018 s uvedením konkrétnych 

paragrafov a zákonov bola prezentovaná na pracovnej porade k návrhu rozpočtu dňa 

7.3.2018.  

 


