
Uznesenie č. 97/2017  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca 

zo dňa 26. októbra 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 uvedeného na pozvánke . 

 

 
                                

Hlasovanie:    

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

Radovan Kolembus, Pavol Ostrovský, Katarína Turzová, Mgr. 

Miroslava Švehlová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Mgr. Dana Bajzíková, Dárius Kutej 

                

 

 

 

 

 

                                                                                                                

Mgr. Radomír Brtáň 

             starosta obce 

 

 

V Košeci, 02.11.2017 

 

 

 



Uznesenie č. 98/2017  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca 

zo dňa 26. októbra 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 –  Katarína Turzová 

Člen –   Radovan Kolembus 

Člen –   Ing. Jozef Ďurech 

 

 

 

 

 

Hlasovanie:    

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

Radovan Kolembus, Pavol Ostrovský, Katarína Turzová, Mgr. 

Miroslava Švehlová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Mgr. Dana Bajzíková, Dárius Kutej 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Radomír Brtáň 

             starosta obce 

 

 

V Košeci, 02.11.2017 



Uznesenie č. 99/2017  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca 

zo dňa 26. októbra 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, 02.11.2017 



Uznesenie č. 100/2017  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca 

zo dňa 26. októbra 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. 02/2017 – kontrola dodržiavania zákonných postupov 

a povinností pri verejnom obstarávaní za rok 2015-2016- Zákazky s nízkou hodnotou.  

 

 

B: Berie na vedomie 

 

Správu hlavného kontrolóra č. 02/2017 – kontrola dodržiavania zákonných postupov 

a povinností pri verejnom obstarávaní za rok 2015-2016- Zákazky s nízkou hodnotou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Radomír Brtáň 

             starosta obce 

 

 

V Košeci, 02.11.2017 

 



Uznesenie č. 101/2017  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca 

zo dňa 26. októbra 2017 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 7.1 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 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. 

 

 

 

Berie na vedomie 

 

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Košeca na rok 2017 a k návrhu 

viacročného rozpočtu obce Košeca na roky 2018 a 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Radomír Brtáň 

             starosta obce 

 

 

V Košeci, 02.11.2017 

 

 

 

 



Uznesenie č. 102/2017  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca 

zo dňa 26. októbra 2017 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 7.1 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 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 a schvaľuje 

 

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

ktoré poslanci zaslali dňa 24.10.2017  pred rokovaním OZ dňa 26.10.2017 na mailovú adresu:  

starosta@koseca.sk. Pozmeňujúce návrhy boli zaslané v časti bežných výdavkov kapitálových 

výdavkov predloženého návrhu rozpočtu obce Košeca. Uvedené návrhy sú neoddeliteľnou 

súčasťou tohto uznesenia a zápisnice zo zasadnutia OZ dňa 26.10.2017. 

              

B: Prerokovalo a schvaľuje 

 

Upravený rozpočet obce Košeca a rozpočtových organizácii obce na rok 2017 vrátane 

programov s pripomienkami poslancov podľa bodu A  tohto uznesenia predložených 

poslancami OZ Košeca.  

 

C: Prerokovalo a schvaľuje 

 

stanovenie položiek rozpočtu obce Košeca na rok 2017   v kapitálových výdavkoch, ktoré boli 

zmluvne dojednané, respektíve vo výstavbe ( ulica Za parkom, most ŠA, rekonštrukcia 

Železničnej ulice, kamerový systém a  ostatné)  zmenovým listom rozpočtu v skutočných 

hodnotách .                                                                                                                                                                                   

Zmenové  listy vypracuje  p. Podmajerská  do  07.11.2017 a zašle ich mailom poslancom. 

 

 

D: Berie na vedomie 

 

rozpočet obce Košeca a rozpočtových organizácií obce na výhľadové roky 2018  a 2019 

vrátane programov. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:starosta@koseca.sk


Hlasovanie:    

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

Katarína Turzová 

Proti: 3 Mária Kalamenová , Radovan Kolembus, Mgr. Miroslava 

Švehlová 

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Mgr. Dana Bajzíková, Dárius Kutej 

                

 

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 s viacerými platnými zákonmi, najmä však so  zákonom o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy.  

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

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a tiež ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o 

rozpočtovej zodpovednosti.  
Pri zostavovaní rozpočtu má obec povinnosť prednostne zabezpečiť financovanie 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.  

V prípade, že je obec tak dlho v rozpočtovom provizóriu, ako je obec Košeca, je povinnosťou 

obecného zastupiteľstva prihliadať pri schvaľovaní rozpočtu na výdavky, ktoré boli 

vynaložené počas rozpočtového provizória. Predkladaný návrh rozpočtu tieto výdavky 

zohľadňuje, avšak schválenými pozmeňujúcimi návrhmi poslanci nielenže z návrhu spravili 

nezákonný (nezohľadnili výdavky už vynaložené počas provizória), ale rozhodli sa schváliť aj 

nulové položky vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu. Pritom tieto výdavky už boli 

z veľkej časti uskutočnené a vieme ich presnú výšku.  

 Nakoľko Obec Košeca nemá schválený rozpočet na rok 2017, (hospodári v zmysle 

§ 11 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy), Obecný úrad 

predkladal na zasadnutie obecného zastupiteľstva štvrtý návrh rozpočtu na rok 2017 :  

Prvý návrh rozpočtu bol vyvesený a zaslaný poslancom OZ dňa 22.12.2016. Rozpočet v 

predkladanom znení bol odporučený na schválenie hlavnou kontrolórkou obce. Návrh 

rozpočtu bol predložený na rokovanie OZ dňa 19.1.2017, kde bol starostom obce stiahnutý z 

bodov rokovania, z dôvodu zaslania viac ako 100 poslaneckých pripomienok k návrhu 

rozpočtu dva dni pred rokovaním. Prvý návrh rozpočtu na rok 2017 bol po vyhodnotení 

pripomienok schvaľovaný na zasadnutí OZ dňa 15.3.2017, kde uznesenie č. 26/2017 nebolo 

schválené. Uznesením č. 27/2017 bol schválený upravený návrh rozpočtu predložený piatimi 

poslancami – výkon uznesenia bol starostom pozastavený, nakoľko schválený rozpočet bol v 

rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (§ 10 ods. 2 ).  

Druhý návrh rozpočtu bol vyvesený a zaslaný poslancom dňa 4.4.2017. K predmetnému 

návrhu boli opätovne zaslané pripomienky a pozmeňujúce návrhy poslancov. Návrh rozpočtu 

bol predložený na rokovanie OZ dňa 20.04.2017, kde uznesenie č. 47/2017 nebolo 

schválené. Uznesením č. 48/2017 bol schválený upravený návrh rozpočtu predložený piatimi 

poslancami – výkon uznesenia bol starostom pozastavený, nakoľko schválený rozpočet bol v 

rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (§ 10 ods. 2 ).  

Tretí návrh rozpočtu bol vyvesený a zaslaný poslancom dňa 23.05.2017. K predmetnému 

návrhu boli opätovne zaslané pripomienky a pozmeňujúce návrhy poslancov. Návrh rozpočtu 



bol predložený na rokovanie OZ dňa 08.06.2017, kde uznesenie č. 64/2017 nebolo 

schválené. Uznesením č. 65/2017 bol schválený upravený návrh rozpočtu predložený piatimi 

poslancami – výkon uznesenia bol starostom pozastavený, nakoľko schválený rozpočet bol v 

rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (§ 10 ods. 2 ). Na 

základe vyššie uvedených skutočností obce Košeca nemá na rok 2017 stále schválený 

rozpočet a hospodári v rámci rozpočtového provizória. Stav rozpočtového provizória nie je 

stavom, ktorý je prirodzený, ale je to len zákonom dočasne riešená situácia, ktorej by sa 

samospráva v snahe zachovania rozvoja mala vyhnúť. 

UPOZORNENIE STAROSTU POSLANCOM OZ:  
V zmysle § 11 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. obec má zákonnú povinnosť 

schváliť rozpočet na príslušný kalendárny rok najneskôr do 31. decembra bežného roka.  

V prípade neschválenia zákonného rozpočtu sa obec dopúšťa porušenia povinnosti 

vyplývajúcej jej z predmetného zákona. Za porušenie povinnosti môže byť obci 

Ministerstvom financií uložená pokuta až do výšky 33 000 EUR!!! 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Radomír Brtáň 

             starosta obce 

 

 

V Košeci, 02.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 103/2017  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca 

zo dňa 26. októbra 2017 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 7.1 Návrh rozpočtu na rok 2017 a výhľadové roky 2018 a 2019 a Návrh 

programového rozpočtu na rok 2017 a výhľadové roky 2018 a 2019 
 

Poslanci Obecného zastupiteľstva p. Švehlová, p. Kalamenová a p. Kolembus 

predložili návrh na schvaľovanie pôvodne predloženého návrhu rozpočtu vyveseného dňa 

4.10.2017 bez pozmeňujúcich návrhov 5 poslancov.  

 

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 

Návrh rozpočtu obce Košeca a rozpočtových organizácií obce na rok 2017 a výhľadové roky 

2018 a 2019 vrátane programov.  

B: Schvaľuje 

Rozpočet obce Košeca a rozpočtových organizácií obce na rok 2017 vrátane programov.  

 

C: Berie na vedomie 

Rozpočet obce Košeca a rozpočtových organizácií obce na výhľadové roky 2018 a 2019 

vrátane programov. 

 

 

Hlasovanie:    

Za: 3 Mária Kalamenová , Radovan Kolembus, Mgr. Miroslava 

Švehlová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 4 Ing. Jozef Ďurech, Ing. Janka Kantoríková, Pavol Ostrovský, 

Katarína Turzová 

Neprítomní: 2 Mgr. Dana Bajzíková, Dárius Kutej 

                

 

Uznesenie nebolo schválené. 

 

 

 

 

Mgr. Radomír Brtáň 

             starosta obce 

 

V Košeci, 02.11.2017 

 



Uznesenie č. 104/2017  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca 

zo dňa 26. októbra 2017 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 7.2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2017, ktorým sa zrušuje 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2009 o verejnom poriadku 

 

   

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a § 27 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v z.n.p. 

 

 

A1: Prerokovalo 
Protest prokurátora č. Pd 159/17/3309-5, zo dňa 09.08.2017, zaslaný Okresnou prokuratúrou 

Trenčín, vo veci zrušenia všeobecne záväzného nariadenia obce Košeca č. 3/2009 o verejnom 

poriadku.  

A2: Prerokovalo 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2017, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné 

nariadenie č. 3/2009 o verejnom poriadku. 

B1: Schvaľuje 

Protest prokurátora č. Pd 159/17/3309-15, zo dňa 09.08.2017, zaslaného Okresnou 

prokuratúrou Trenčín vo veci zrušenia všeobecne záväzného nariadenia obce Košeca č. 

3/2009 o verejnom poriadku. Protestu prokurátora sa vyhovuje v celom rozsahu.  

B2: Schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie č. 

3/2009 o verejnom poriadku.  

 

 
                                

Hlasovanie:    

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

Radovan Kolembus, Pavol Ostrovský, Katarína Turzová, Mgr. 

Miroslava Švehlová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Mgr. Dana Bajzíková, Dárius Kutej 

                

 

 

 

 

                                                                                                                

Mgr. Radomír Brtáň 

             starosta obce 

V Košeci, 02.11.2017 



Uznesenie č. 105/2017  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca 

zo dňa 26. októbra 2017 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 7.3. 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  

 

 

A1: Prerokovalo 

 

Žiadosť Stredoslovenská energetika – Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, zo 

dňa 14.08.2017, doručenú dňa 16.08.2017, zaevidovanú pod číslom 1605/2017 o 

majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľnosti pod energetickým zariadením vo vlastníctve 

SSE, ktoré sa nachádza na časti pozemku vo vlastníctve obce Košeca a to pozemku KNE č. 

343 o výmere 21 761 m2, ostatné plochy , nachádzajúci sa v k.ú. Košeca, zapísaný na LV č. 

3447.  

A2: 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 žiadosti – Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. 

Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151, doručenej dňa 16.08.2017, 

zaevidovanej pod podacím číslom 1605/2017.  

 

B: Schvaľuje 

 

spôsob prevodu v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov a zámer odpredať časť nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce 

Košeca a to:  

- pozemok KNC 410/13 zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m
2
,  

- pozemok KNC 410/14 zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m
2 

, 

odčlenené GP č. 178-1/2016, vyhotoveným GEOMER Žilina, s.r.o, zo dňa 13.01.2017 z 

pozemku parc. č. KNE 343 ostatné plochy o výmere 21 761 m2, nachádzajúci sa v k.ú. 

Košeca, zapísaný na LV č. 3447, kupujúcemu Stredoslovenská energetika – Distribúcia a.s., 

Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151, 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 EUR/m
2
.  

Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Košeca ako prípad hodný osobitného zreteľa 

bude zverejnený najmenej na 15 dní pred schvaľovaním kúpnej zmluvy na úradnej tabuli obce 

a na internetovej stránke obce.  



Odôvodnenie osobitného zreteľa: Na prevádzaných pozemkoch sa nachádza energetické 

zariadenie vo vlastníctve SSE a predmetná časť pozemku preto nemôže byť využívaná iným 

spôsobom. Odpredajom pozemkov dôjde k zosúladeniu právneho vzťahu pozemku s právnym 

vzťahom k stavbe, ktorá sa na pozemku nachádza. 

 
                                

Hlasovanie:    

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

Radovan Kolembus, Pavol Ostrovský, Katarína Turzová, Mgr. 

Miroslava Švehlová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Mgr. Dana Bajzíková, Dárius Kutej 

                

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

Mgr. Radomír Brtáň 

             starosta obce 

V Košeci, 02.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 106/2017  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca 

zo dňa 26. októbra 2017 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 7.3. 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  

 

 

A1: Prerokovalo 

 

Žiadosť Stredoslovenská energetika – Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, zo 

dňa 14.08.2017, doručenú dňa 16.08.2017, zaevidovanú pod číslom 1606/2017 o 

majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľnosti pod energetickým zariadením vo vlastníctve 

SSE, ktoré sa nachádza na časti pozemku vo vlastníctve obce Košeca a to pozemku KNE č. 

966/1 o výmere 7 849 m2, zastavané plochy a nádvoria , nachádzajúci sa v k.ú. Košeca, 

zapísaný na LV č. 1.  

A2: 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 žiadosti – Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. 

Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151, doručenej dňa 16.08.2017, 

zaevidovanej pod podacím číslom 1606/2017.  

 

B: Schvaľuje 

 

spôsob prevodu v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov a zámer odpredať časť nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce 

Košeca a to:  

- pozemok KNC 1149/17 zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m
2
,  

- pozemok KNC 1149/18 zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m
2
, 

odčlenené GP č. 71/2016, vyhotoveným Ing. Jozefom Pažickým, zo dňa 06.10.2016 z 

pozemku parc. č. KNE 966/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 7 849 m2, nachádzajúci 

sa v k.ú. Košeca, zapísaný na LV č. 1, kupujúcemu Stredoslovenská energetika – Distribúcia 

a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151, 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/m
2
.  

Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Košeca ako prípad hodný osobitného zreteľa 

bude zverejnený najmenej na 15 dní pred schvaľovaním kúpnej zmluvy na úradnej tabuli obce 

a na internetovej stránke obce.  

 



Odôvodnenie osobitného zreteľa: Na prevádzaných pozemkoch sa nachádza energetické 

zariadenie vo vlastníctve SSE a predmetná časť pozemku preto nemôže byť využívaná iným 

spôsobom. Odpredajom pozemkov dôjde k zosúladeniu právneho vzťahu pozemku s právnym 

vzťahom k stavbe, ktorá sa na pozemku nachádza. 

 
                                

Hlasovanie:    

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

Radovan Kolembus, Pavol Ostrovský, Katarína Turzová, Mgr. 

Miroslava Švehlová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Mgr. Dana Bajzíková, Dárius Kutej 

                

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

Mgr. Radomír Brtáň 

             starosta obce 

V Košeci, 02.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 107/2017  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca 

zo dňa 26. októbra 2017 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 7.3. 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  

 

 

 Prerokovalo 

 

Žiadosť PD Košeca, a.s., Zliechovská cesta 384, 018 64 Košeca, doručenú dňa 6.10.2017, 

zaevidovanú pod číslom 1933/2017 o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce Košeca a to 

pozemok parc. č. KNE 469/505 ostatné plochy o výmere 396 m2, zapísaný na LV č. 3447. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

Mgr. Radomír Brtáň 

             starosta obce 

V Košeci, 02.11.2017 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 108/2017  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca 

zo dňa 26. októbra 2017 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 7.3. 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  

 

 

Prerokovalo 

 

Žiadosť p. Boženy Balážovej, Košeca a ostatných vlastníkov bytov, zaevidovanú dňa 

13.10.2017 pod č. 1993/2017 o odkúpenie pozemku pod bytovým domom súp. číslo 317 do 

podielového spoluvlastníctva. 

 

B: Odporúča 

 

Prípravu odpredaja predmetného pozemku vlastníkom bytov a nebytových priestorov domu 

súp. č. 317. 

 

 

 
                                

Hlasovanie:    

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

Radovan Kolembus, Pavol Ostrovský, Katarína Turzová, Mgr. 

Miroslava Švehlová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Mgr. Dana Bajzíková, Dárius Kutej 

                

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

Mgr. Radomír Brtáň 

             starosta obce 

V Košeci, 02.11.2017 

 



Uznesenie č. 109/2017  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca 

zo dňa 26. októbra 2017 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 7.3. 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  

 

 

Prerokovalo 

 

Žiadosť p. Adriány Kováčovej, Košeca, predsedu SVB č. 318 a ostatných vlastníkov bytov, 

zaevidovanú dňa 19.10.2017 pod č. 2034/2017 o odkúpenie pozemku pod bytovým domom 

súp. číslo 318 do podielového spoluvlastníctva. 

 

 

B: Odporúča 

 

Prípravu odpredaja predmetného pozemku vlastníkom bytov a nebytových priestorov domu 

súp. č. 318. 

 

 

 
                                

Hlasovanie:    

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

Radovan Kolembus, Pavol Ostrovský, Katarína Turzová, Mgr. 

Miroslava Švehlová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Mgr. Dana Bajzíková, Dárius Kutej 

                

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

Mgr. Radomír Brtáň 

             starosta obce 

V Košeci, 02.11.2017 



Uznesenie č. 110/2017  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca 

zo dňa 26. októbra 2017 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 7.3. 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  

 

 

Prerokovalo 

 

Žiadosť o údržbu svahu Na Hlavnej ulici, pod evanjelickým kostolom, ktorá bola doručená p. 

Hrbáčkovou dňa 8.6.2017, zaevidovaná pod č. 1119/2017. 

 
 

 

B: Ukladá 

 

Komisii výstavby, územného plánovania a životného prostredia aby pripravila návrh riešenia 

úpravy, spevnenia a údržby svahu pod evanjelickým kostolom. 

 

 

 
                                

Hlasovanie:    

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

Radovan Kolembus, Pavol Ostrovský, Katarína Turzová, Mgr. 

Miroslava Švehlová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Mgr. Dana Bajzíková, Dárius Kutej 

                

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

Mgr. Radomír Brtáň 

             starosta obce 

V Košeci, 02.11.2017 



Uznesenie č. 111/2017  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca 

zo dňa 26. októbra 2017 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 7.3. 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  

 

 

Prerokovalo 

 

Dodatok k vyjadreniu ku kúpnej zmluve č. 2/2017/KZ, doručený dňa 06.10.2017, 

zaevidovaný pod číslom 1930/2017 od p. Jaroslava Zemanoviča, Dolný Majer 724/1, 018 64 

Košeca vo veci odpredaja pozemku KNC 1283/1 záhrada o výmere 436 m2 , zapísaného na 

LV č. 1. 

 
B: Odporúča 

 

Obecnému úradu osloviť ešte raz p. Zemanoviča na kúpu pozemku v zmysle schválenej 

zmluvy uznesením č. 71/2017. Ak táto ponuka nebude akceptovaná, obecné zastupiteľstvo 

podá návrh na zrušenie uznesení týkajúcich sa odpredaja predmetného pozemku p. 

Zemanovičovi a ponúkne pozemok na odpredaj v zmysle zákona o majetku obcí. 

 
        

                         

Hlasovanie:    

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

Radovan Kolembus, Pavol Ostrovský, Katarína Turzová, Mgr. 

Miroslava Švehlová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Mgr. Dana Bajzíková, Dárius Kutej 

                

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

Mgr. Radomír Brtáň 

             starosta obce 

V Košeci, 02.11.2017 

 



Uznesenie č. 112/2017  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca 

zo dňa 26. októbra 2017 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 7.4. Vyhodnotenie TOZ „Dni zvýšenej pracovnej aktivity“ 
 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca  

 

A: Prerokovalo 

 

Vyhodnotenie „Dní zvýšenej pracovnej aktivity“. 

 

 

B: Berie na vedomie 

 

Vyhodnotenie „Dní zvýšenej pracovnej aktivity“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Radomír Brtáň 

             starosta obce 

 

 

V Košeci, 02.11.2017 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 113/2017  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca 

zo dňa 26. októbra 2017 

___________________________________________________________________________ 

 

 

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

   

Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 140 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch 

a prísediacich v z.n.p. 

 

Prerokovalo 

 

Návrh starostu obce na prísediacich Okresného súdu Trenčín na volebné obdobie rokov 2017-

2021.  

 
B: Schvaľuje 

 

Prísediacich Okresného súdu Trenčín na volebné obdobie rokov 2017-2021 v zložení:  

 

1. Mária Kalamenová, Školská ulica 274/65, 018 64 Košeca 

2. Mgr. Miroslava Švehlová, Zliechovská ulica 427/10, 018 64 Košeca 

 
        

                         

Hlasovanie:    

Za: 4 Mária Kalamenová, Radovan Kolembus, Pavol Ostrovský, 

Katarína Turzová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 2 Ing. Jozef Ďurech , Ing. Janka Kantoríková 

Neprítomní: 2 Mgr. Dana Bajzíková, Dárius Kutej 

Nehlasoval: 1  Mgr. Miroslava Švehlová 

                

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

Mgr. Radomír Brtáň 

             starosta obce 

V Košeci, 02.11.2017 

 

 

 



Uznesenie č. 114/2017  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca 

zo dňa 26. októbra 2017 

___________________________________________________________________________ 

 

 

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

   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

 

 
Schvaľuje 

 

Termín najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva na deň 07.12.2017 o 17:30 hod. 

v zasadačke Obecného úradu v Košeci na 1. poschodí. 

 

 

 
        

                         

Hlasovanie:    

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

Radovan Kolembus, Pavol Ostrovský, Katarína Turzová, Mgr. 

Miroslava Švehlová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Mgr. Dana Bajzíková, Dárius Kutej 

                

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

Mgr. Radomír Brtáň 

             starosta obce 

V Košeci, 02.11.2017 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 115/2017  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca 

zo dňa 26. októbra 2017 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 9. Rôzne – dôležité údaje a informácie starostu a účastníkov rokovania 

   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Košeca  

 

A: Prerokovalo 

 

Informáciu o vyplatení došlých faktúr DF2017/44 v sume 900 EUR a DF2017/45 v sume 900 

EUR firme Simbia s.r.o.  bez objednávky a príkaznej zmluvy.  

 

B: Ukladá 

 

Hlavnej kontrolórke skontrolovať správnosť a zákonnosť prijatia a uhradenia došlých faktúr 

DF2017/44 v sume 900 EUR a DF2017/45 v sume 900 EUR zo dňa 27.2.2017 pre firmu 

Simbia s.r.o..  

C: Ukladá 

 

Skontrolovať a predložiť súpis vykonaných prác na web stránke koseca.sk v rokoch 2016 

a 2017. 

Termín:   do 31.10.2017. 

Zodpovedný: HK obce Košeca 

 

 
        

                         

Hlasovanie:    

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

Katarína Turzová,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 3 Mária Kalamenová, Radovan Kolembus, Mgr. Miroslava 

Švehlová 

Neprítomní: 2 Mgr. Dana Bajzíková, Dárius Kutej 

                

 

 

 

 

                                                                                                                

Mgr. Radomír Brtáň 

             starosta obce 

V Košeci, 02.11.2017 

 



 


