Uznesenie č. 109/2016
z neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 30. augusta 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 doplnením bodu 4.2 Návrhy
uznesení predložené poslancami OZ, čím sa posunie číslovanie ostatných bodov.

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

8
1
0
0

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

Bc. Radomír Brtáň
starosta obce

V Košeci, 9.9.2016

Uznesenie č. 110/2016
z neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 30. augusta 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 – Ing. Jozef Ďurech
Člen – Mária Kalamenová
Člen – Katarína Turzová

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

9

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

0
0
0

Bc. Radomír Brtáň
starosta obce

V Košeci, 9.9.2016

Uznesenie č. 111/2016
z neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 30. augusta 2016
___________________________________________________________________________
K bodu 4.1 Úver vo výške 300 000 EUR na investičné aktivity obce /výstavba
a rekonštrukcia ciest a chodníkov/
Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca
berie na vedomie
informáciu starostu obce 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 s výstavbou
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.
Je zrejmé, že úver vo výške 300.000,- nepokryje všetky investičné aktivity obce uvedené
v uznesení o prijatí úveru v plnej výške (aj keď očakávame, že v súťaži dodávateľov sa ceny
oproti projektovým rozpočtom môžu znížiť). Konečná finančná náročnosť investícií bude
obci známa až po vykonaní verejných obstarávaní týchto investícií a ich realizácii. Preto je
potrebné určiť poradie, v ktorom sa k obstarávaniu pristúpi. V súčasnosti môžeme
obstarávanie spustiť pre dve z uvedených investícií, na ktoré má obec spracované projektové
dokumentácie. Sú nimi cesta na ulici Za parkom v Nozdroviciach a most na ulici Športovcov.
Pre cestu na Železničnej ulici a chodník na Zliechovskej (resp. chodník na Hlavnej) ulici bude
možné s obstarávaním začať až po dodaní projektových dokumentácií pre vydanie stavebného
povolenia.
Bc. Radomír Brtáň
starosta obce
V Košeci, 9.9.2016

Uznesenie č. 112/2016
z neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 30. augusta 2016
___________________________________________________________________________
K bodu 4.1 Úver vo výške 300 000 EUR na investičné aktivity obce /výstavba
a rekonštrukcia ciest a chodníkov/
Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 17 ods. 14 zákona 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p

berie na vedomie
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Košeca k prijatiu návratných zdrojov
financovania.

Bc. Radomír Brtáň
starosta obce

V Košeci, 9.9.2016

Uznesenie č. 113/2016
z neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 30. augusta 2016
___________________________________________________________________________
K bodu 4.1 Úver vo výške 300 000 EUR na investičné aktivity obce /výstavba
a rekonštrukcia ciest a chodníkov/
Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n .p.
schvaľuje:
1) prijatie návratných zdrojov financovania – úveru vo výške 300.000,- EUR (slovom:
tristotisíc euro), ktorý bude poskytnutý Slovenskou sporiteľnou, a.s., IČO: 00 151 653
za účelom financovania rekonštrukcie alebo výstavby nových ciest, chodníkov
a mostu (ďalej ako „úver“) na 12 rokov
2) zabezpečenie úveru vo forme vystavenia vlastnej blankozmenky obce Košeca na rad
Slovenskej sporiteľne, a.s., ohľadom ktorej bude medzi obcou a Slovenskou
sporiteľňou podpísaná zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve k blankozmenke
3) návratné zdroje financovanie budú použité na nasledovné investičné akcie:
- vybudovanie miestnej komunikácie v Nozdroviciach – Ulica Za parkom podľa
vydaného stavebného povolenia
- vybudovanie miestnej komunikácie na ul. Železničná v zmysle projektovej
dokumentácie
- vybudovanie chodníka na ul. Zliechovskej v zmysle projektovej dokumentácie
- vybudovanie mostu na ulici Športovcov podľa vydaného stavebného povolenia.

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:

7
0
1
0
1

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

Bc. Radomír Brtáň
starosta obce

V Košeci, 9.9.2016

Uznesenie č. 114/2016
z neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 30. augusta 2016
___________________________________________________________________________
K bodu 4.2 Návrhy uznesení predložené poslancami OZ
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
Potrebu spracovania interného auditu verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu obce Košeca
B: Ukladá
Obecnému úradu vypracovať interný audit verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu obce
Košeca vo vlastnej réžii zamestnancov Obecného úradu
V správe z auditu, ktorá bude predložená poslancom OZ bude uvedený najmä: počet všetkých
svietidiel a ampliónov miestneho rozhlasu, počet a umiestnenie vymenených svietidiel
a ampliónov za roky 2015, 2016, počet a umiestnenie nefunkčných svietidiel a ampliónov,
počet a umiestnenie svietidiel a ampliónov, ktoré budú v horizonte dvoch rokov potrebovať
rekonštrukciu /výmenu, zoznam ulíc bez osvetlenia a ampliónov a požadovaný počet
svietidiel a ampliónov, prípadne iné požiadavky na opravy a výmeny, svietidiel, ampliónov,
stĺpov, vedení a pod./
Ako prílohy priložiť FA za výmeny a opravy VO a miestneho rozhlasu v rokoch 2015, 2016.
Termín do 25.9.2016
Zodpovedný: prednosta OcÚ

Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:

0
3

Neprítomní:

0

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

Bc. Radomír Brtáň
starosta obce

V Košeci, 9.9.2016

Uznesenie č. 115/2016
z neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 30. augusta 2016
___________________________________________________________________________
K bodu 4.2 Návrhy uznesení predložené poslancami OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca
dopĺňa
uznesenie č. 103/2016 zo dňa 18.8.2016 o bod
C: Výber zhotoviteľa kanalizačných pripojení schváli OZ.
Termín vyhlásenia výzvy (aj na www.koseca.sk) do 16.09.2016, zodpovedný: starosta obce
Košeca.
Termín na zasielanie výziev do 27.09.2016, zodpovedný: starosta obce Košeca
Termín na zaslanie zoznamu priamo oslovených firiem zaslať poslancom do 20.09.2016,
zodpovedný: starosta obce Košeca
Termín na výber zhotoviteľa projektu 29.09.2016 – zasadnutie OZ, zodpovední: poslanci obce
Košeca.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5
3
1
0

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

Starosta obce Bc. Radomír Brtáň využil právo veta tohto uznesenia a nepodpísal ho.
Odôvodnenie: postupnosť a procesy pri výbere dodávateľov na realizované práce v obci jasne určuje
príslušná legislatíva. Zákon o verejnom obstarávaní nepozná možnosť, kedy poslanci obecného zastupiteľstva
ako kolektívny orgán obce vyberajú zhotoviteľa. V zmysle príslušných ustanovení zákona o verejnom
obstarávaní je verejný obstarávateľ povinný zriadiť na vyhodnotenie ponúk komisiu. Výber členov komisie je
výlučne v kompetencii starostu obce ako štatutárneho orgánu verejného obstarávateľa. Za celý priebeh
výberu dodávateľov nesie zodpovednosť obec a jej štatutár, takže starosta chápe toto uznesenie ako rozporné
so zákonom a inými predpismi a smernicami obce. Ide tu o zásah obecného zastupiteľstva do výhradnej
právomoci štatutára, ktorému podľa Zákona o obecnom zriadení prináleží rozhodovať o všetkých veciach
správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

Bc. Radomír Brtáň
starosta obce
V Košeci, 9.9.2016

Uznesenie č. 116/2016
z neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 30. augusta 2016
___________________________________________________________________________
K bodu 4.2 Návrhy uznesení predložené poslancami OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca
dopĺňa
uznesenie č. 106/2016 zo dňa 18.8.2016 o bod
C: Výber dodávateľa projektovej dokumentácie na ulicu Železničná schváli OZ.
Termín vyhlásenia výzvy (aj na www.koseca.sk) do 06.09.2016, zodpovedný : starosta obce
Košeca.
Termín na zasielanie výziev do 20.09.2016, zodpovedný: starosta obce Košeca.
Termín na zaslanie zoznamu priamo oslovených firiem zaslať poslancom do 10.09.2016,
zodpovedný: starosta obce Košeca.
Termín na výber zhotoviteľa projektu 29.09.2016 – zasadnutie OZ, zodpovední: poslanci obce
Košeca.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5
3
1
0

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

Starosta obce Bc. Radomír Brtáň využil právo veta tohto uznesenia a nepodpísal ho.
Odôvodnenie: postupnosť a procesy pri výbere dodávateľov na realizované práce v obci jasne určuje
príslušná legislatíva. Zákon o verejnom obstarávaní nepozná možnosť, kedy poslanci obecného zastupiteľstva
ako kolektívny orgán obce vyberajú zhotoviteľa. V zmysle príslušných ustanovení zákona o verejnom
obstarávaní je verejný obstarávateľ povinný zriadiť na vyhodnotenie ponúk komisiu. Výber členov komisie je
výlučne v kompetencii starostu obce ako štatutárneho orgánu verejného obstarávateľa. Za celý priebeh
výberu dodávateľov nesie zodpovednosť obec a jej štatutár, takže starosta chápe toto uznesenie ako rozporné
so zákonom a inými predpismi a smernicami obce. Ide tu o zásah obecného zastupiteľstva do výhradnej
právomoci štatutára, ktorému podľa Zákona o obecnom zriadení prináleží rozhodovať o všetkých veciach
správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

Bc. Radomír Brtáň
starosta obce
V Košeci, 9.9.2016

Uznesenie č. 117/2016
z neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 30. augusta 2016
___________________________________________________________________________
K bodu 4.3 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 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p

A: Prerokovalo
Návrh zmien rozpočtu podľa zmenového listu č. 10

B: Berie na vedomie
Zmeny rozpočtu podľa zmenového listu č. 10 v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z.
v z.n.p., ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.

Bc. Radomír Brtáň
starosta obce

V Košeci, 9.9.2016

Uznesenie č. 118/2016
z neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 30. augusta 2016
___________________________________________________________________________
K bodu 4.3 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
Vopred pripravený návrh zmien rozpočtu podľa zmenového listu č. 11
B: Schvaľuje
Zmeny rozpočtu podľa zmenového listu č. 11, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto
uznesenia

Uznesenie nebolo schválené.

Hlasovanie:
Za:

4

Proti:

5

Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0

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

Bc. Radomír Brtáň
starosta obce

V Košeci, 9.9.2016

Uznesenie č. 119/2016
z neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 30. augusta 2016
___________________________________________________________________________
K bodu 4.3 Zmeny rozpočtu
Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca
schvaľuje
od 19.15hod. 10min. prestávku.

Hlasovanie:
Za:

5

Proti:

3

Zdržal sa:
Neprítomní:

1
0

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

Bc. Radomír Brtáň
starosta obce

V Košeci, 9.9.2016

Uznesenie č. 120/2016
z neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 30. augusta 2016
___________________________________________________________________________
K bodu 4.3 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
Návrh zmien rozpočtu podľa zmenového listu č. 12 predložený Ing. Ďurechom, Ing.
Kantoríkovou, p. Kutejom, p. Ostrovským a p. Turzovou.
B: Schvaľuje
Zmeny rozpočtu podľa zmenového listu č. 12 predložený Ing. Ďurechom, Ing. Kantoríkovou,
p. Kutejom, p. Ostrovským a p. Turzovou, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:

4

Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0

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

Bc. Radomír Brtáň
starosta obce
V Košeci, 9.9.2016

Uznesenie č. 121/2016
z neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 30. augusta 2016
___________________________________________________________________________
K bodu 4.3 Zmeny rozpočtu
Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca

berie na vedomie
informáciu starostu o tom, že autori návrhu uznesenia č. 120/2016 – návrh zmien rozpočtu
podľa zmenového listu č. 12/2016, ktoré bolo vytvorené na obecnom zastupiteľstve, sú
zodpovední za jeho obsah, formu, tak ako to v Rokovacom poriadku pre rokovania obecného
zastupiteľstva aj je napísané. Čiže autor návrhu uznesenia je zodpovedný za jeho správnosť.

Bc. Radomír Brtáň
starosta obce

V Košeci, 9.9.2016

