Uznesenie č. 57/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 08.júna 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 so zmenou bodu 6.
Správa hlavného kontrolóra, ktorý sa mení na Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky na II. polrok 2017.

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

7
0
0
2

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

Mgr. Dana Bajzíková, Pavol Ostrovský

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce

V Košeci, 13.06.2017

Uznesenie č. 58/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 08.júna 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 –
Mária Kalamenová

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

7
0
0
2

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

Mgr. Dana Bajzíková, Pavol Ostrovský

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce

V Košeci, 13.06.2017

Uznesenie č. 59/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 08.júna 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, 13.06.2017

Uznesenie č. 60/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 08.júna 2017
___________________________________________________________________________
K bodu 6 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca v zmysle príslušných ustanovenia § 18f ods. 1
písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

A: Prerokovalo
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017.
B: Schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017.

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

7
0
0
2

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

Mgr. Dana Bajzíková, Pavol Ostrovský

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce

V Košeci, 13.06.2017

Uznesenie č. 61/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 08.júna 2017
___________________________________________________________________________
K bodu 7.1. Predloženie žiadosti o NFP na budovanie a zlepšenie technického stavu
vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu
v základných školách
Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca v zmysle príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
A: Schvaľuje
- predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu
„Odborné učebne a školská knižnica ZŠ Košeca“ realizovaného v rámci Výzvy na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie
technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební
rôzneho druhu v základných školách /kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13/, ktorého
ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce
Košeca,
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytovania pomoci,
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci – povinné spolufinancovanie bude vo výške
9.495,78 EUR,
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

7
0
0
2

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

Mgr. Dana Bajzíková, Pavol Ostrovský

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce
V Košeci, 13.06.2017

Uznesenie č. 62/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 08.júna 2017
___________________________________________________________________________
K bodu 7.1. Predloženie žiadosti o NFP na budovanie a zlepšenie technického stavu
vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu
v základných školách

OZ na svojom zasadnutí dňa 08.06.2017 prerokovalo a konštatuje výtku voči
spôsobu práce starostu obce Košeca R. Brtáňa a Obecného úradu v Košeci za nekvalitnú
a neúplnú prípravu podkladov pre rozhodovanie poslancov OZ k podaniu Žiadosti
o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Odborné učebne a školská
knižnica ZŠ Košeca“.
1. Bol zmenený termín zasadnutia OZ na skorší bez konzultácie s poslancami.
(Starosta obce kvôli svojej súkromnej dovolenke posunul termín zasadnutia OZ a prezentoval
to, že je to nutné z dôvody termínu na podanie žiadosti).

2. Poslanci dostali chybnú ( zavádzajúcu ) informáciu o termíne na doručenie žiadosti
tejto výzvy.
3. Podklady boli zaslané poslancom dňa 29.5.2017 neúplné, absentoval najdôležitejší
dokument - Projektový zámer : Odborné učebne a školská knižnica ZŠ Košeca.
4. Starosta obce, Riaditeľka ZŠ neoslovili na spoluprácu pri spracovaní podkladov
a žiadosti odborné komisie a poslancov, aby sa k návrhom mohli vyjadriť pred
zaslaním žiadosti.
Hlasovanie:
Za:

4

Proti:

3

Zdržal sa:
Neprítomní:

0
2

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

Starosta obce Mgr. Radomír Brtáň využil právo veta tohto uznesenia a nepodpísal ho.
Odôvodnenie: Uznesenie vnímam ako zjavne nevýhodné pre obec z dôvodu, že znevažuje
starostu obce, ktorý sa snaží vo veľmi neľahkej situácii robiť svoju prácu v prospech celej
obce, pričom neustále naráža na neochotu, účelové nepochopenie a prekrúcanie faktov zo

strany niektorých poslancov, ktorých jedinou náplňou práce je neustále účelové a ničím
nepodložené kritizovanie práce starostu a zamestnancov obecného úradu. Kvôli tejto situácii
sa výrazne zhoršuje vnímanie obce a jej fungovania občanmi Košece a Nozdrovíc.
Pri tvorbe uznesenia 4 poslanci vychádzali z klamstiev a domnienok založených na
neoverených informáciách od neznámych zdrojov /ako to interpretovala poslankyňa
Kantoríková na OZ/.
Starosta obce neposúval termín zasadnutia OZ z dôvodu jeho súkromnej plánovanej
dovolenky, ale z dôvodu, že riadiaci orgán pôvodne stanovil termín na predloženie žiadosti na
deň 15.6.2017, čo by nebolo možné stihnúť (ak by bol termín zasadnutia OZ v rovnakom
termíne t.j. vo štvrtok 15.6.2017) a žiadosť by sme nepodali. Riadiaci orgán potom síce
posunul termín podania žiadosti na 26.6.2017, ale starosta po skúsenostiach so schvaľovaním
uznesenia pre podanie žiadosti na získanie dotácie pre vypracovanie nového územného plánu
radšej navrhol zmenu termínu zasadnutia OZ – posun o týždeň skôr.
Starosta obce má nárok na čerpanie dovolenky na zotavenie tak, ako ktorýkoľvek iný
zamestnanec. Starosta chápe tieto účelovo ladené uznesenia ako snahu niektorých poslancov
znížiť jeho vážnosť v očiach obyvateľov a snahu vytvoriť dojem, že si nerobí svoju prácu
kvalitne a zodpovedne. Namiesto takýchto aktivít poslancov starosta očakáva, že sa konečne
postavia priamo pred občanov a začnú s nimi komunikovať – najmä však fakticky
argumentovať, prečo je ich postoj k rozvoju obce zväčša negatívny a prečo tým trpí obec a jej
obyvatelia.

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce
V Košeci, 13.06.2017

Uznesenie č. 63/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 08.júna 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 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: Schvaľuje
A) pozmeňujúce návrhy poslancov k návrhu rozpočtu Obce Košeca na rok 2017.
Ide o návrhy, ktoré poslanci zaslali dňa 06.06.2017 pred rokovaním OZ dňa
08.06.2017.
na mailovú adresu: podatelna@koseca.sk
Pozmeňujúce návrhy boli zaslané v časti bežných výdavkov a kapitálových výdavkov
predloženého návrhu rozpočtu obce Košeca.
Ide o tie isté návrhy, ktoré boli zaslané predkladateľovi rozpočtu dňa 19.04.2017 + 2
nové zmeny v BV na ktoré bol predkladateľ rozpočtu upozornený, čiže predkladateľ
mal dostatok času sa s nimi oboznámiť.
V časti bežných výdavkov boli pripomienky zaslané aj so zdrojmi rozpočtu, ktoré je
nutné dodržať v zmysle návrhu.
Uvedené návrhy sú neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia a zápisnice zo zasadnutia
OZ dňa 08.06.2017
B) OZ týmito pozmeňujúci návrhmi schvaľuje 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
Hlasovanie:
Za:

4

Proti:

3

Zdržal sa:
Neprítomní:

0
2

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

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) 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.

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce

V Košeci, 13.06.2017

Uznesenie č. 64/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 08.júna 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.
B: Schvaľuje
Rozpočet obce Košeca a rozpočtových organizácii 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.
Uznesenie nebolo schválené.

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

3
2
1
2
1

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

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce

V Košeci, 13.06.2017

Radovan

Uznesenie č. 65/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 08.júna 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.
63/2017 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. 63/2017
predložených poslancami OZ Košeca. Rozpočet obce Košeca a rozpočtových organizácií obce
na výhľadové roky 2018 a 2019 vrátane programov.

Hlasovanie:
Za:

4

Proti:

3

Zdržal sa:
Neprítomní:

0
2

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

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.
Starosta obce nechápe snahu poslancov znižovať výdavky na personálnu oblasť, nakoľko na
verejnom vypočutí v máji padol jasný a faktický argument, že náklady Košece na túto rozpočtovú
oblasť sú najnižšie z troch podobne veľkých susediacich obcí. Z výsledku porovnania sa to

dokonca v Košeci javí ako obrovské poddimenzovanie financovania, čo sa už aj negatívne
prejavuje na kvalite a kvantite služieb, ktoré poskytuje obec občanom. Ak si uvedomíme rozsah
povinností obce vyplývajúci z platnej legislatívy, bez kvalitných ľudí sa táto práca nedá stíhať a
nedá sa robiť zodpovedne. Ak je cieľom návrhu poslancov znížiť objem finančných prostriedkov
napr. na mzdy zamestnancov, je ich cieľom vlastne znefunkčnenie chodu úradu a s tým aj
prípadne vzniknuté problémy s neplnením si zákonných povinností obce. To starosta obce nemôže
a nechce dopustiť.

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce

V Košeci, 13.06.2017

Uznesenie č. 66/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 08.júna 2017
___________________________________________________________________________
K bodu 7.3. Návrh Záverečného účtu obce Košeca za rok 2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 16 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. a § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

A: Prerokovalo
Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky a výročnej správy k 31.12.2016 obce
Košeca a súladu výročnej správy s účtovnou závierkou.

B: Berie na vedomie
Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky a výročnej správy k 31.12.2016 obce
Košeca a súladu výročnej správy s účtovnou závierkou.

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce

V Košeci, 13.06.2017

Uznesenie č. 67/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 08.júna 2017
___________________________________________________________________________
K bodu 7.3. Návrh Záverečného účtu obce Košeca za rok 2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 16 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. a § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

A: Prerokovalo
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce Košeca za rok 2016.

B: Berie na vedomie
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce Košeca za rok 2016.

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce

V Košeci, 13.06.2017

Uznesenie č. 68/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 08.júna 2017
___________________________________________________________________________
K bodu 7.3. Návrh Záverečného účtu obce Košeca za rok 2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 16 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. a § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

A: Prerokovalo
Záverečný účet obce Košeca za rok 2016.
B1: Schvaľuje
Záverečný účet obce Košeca a celoročné hospodárenie obce Košeca za rok 2016 bez výhrad.
B2: Schvaľuje
Prebytok hospodárenia za rok 2016 vo výške 189 887,43 EUR
B3: Schvaľuje
V zmysle § 15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške 10 % z prebytku hospodárenia,
tzn. tvorbu rezervného fondu vo výške 18 988,74 EUR.
B4: Schvaľuje
Tvorbu fondu prevádzky, údržby a opráv v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na
rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. vo výške 6 576 EUR.

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

6

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

0
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2

Dárius Kutej
Mgr. Dana Bajzíková, Pavol Ostrovský

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce

V Košeci, 13.06.2017

Uznesenie č. 69/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 08.júna 2017
___________________________________________________________________________
K bodu 7.3. Návrh Záverečného účtu obce Košeca za rok 2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 16 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. a § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

A: Prerokovalo
Použitie zostatku finančných prostriedkov z prebytku hospodárenia za rok 2016 vo výške
170 898,69 EUR a použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu z minulých rokov vo
výške 220 800 EUR na rekonštrukciu miestnej komunikácie na ulici Železničná, Košeca.
B: Schvaľuje
Použitie zostatku finančných prostriedkov z prebytku hospodárenia za rok 2016 vo výške
170 898,69 EUR a použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu z minulých rokov vo
výške 220 800 EUR na rekonštrukciu miestnej komunikácie na ulici Železničná, Košeca.

Uznesenie nebolo schválené.

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

3
2
2
2

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

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce

V Košeci, 13.06.2017

Uznesenie č. 70/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 08.júna 2017
___________________________________________________________________________
K bodu 7.4. Žiadosti týkajúce sa nakladania s majetkom obce
Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Košeca
schvaľuje
A:
Prenájom pozemku parc. č. KNC 683/10 zastavané plochy o výmere 16 m2 , ktorý vznikol
zameraním pozemku parc. č. KNC 683/1 zastavané plochy o celkovej výmere 4671 m2,
nachádzajúci sa v k.ú. Košeca /podľa predloženého geometrického plánu/, zapísaný na LV č.
1 vo vlastníctve obce Košeca, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia §
9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
a v zmysle čl. 7 bod 5 písm. a) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Košeca pre
nájomcu p. Marta Poliaková, trvale bytom Pod hájom 1084/39, 018 41 Dubnica nad Váhom
a to za účelom prevádzkovania novinového stánku.
B:
Nájomnú zmluvu medzi Obcou Košeca, ako prenajímateľom a p. Martou Poliakovou, trvale
bytom Pod hájom 1084/39, 018 41 Dubnica nad Váhom, ktorej predmetom je prenájom
pozemku parc. č. KNC 683/10 zastavané plochy o výmere 16 m2 , ktorý vznikol zameraním
pozemku parc. č. KNC 683/1 zastavané plochy o celkovej výmere 4671 m2, nachádzajúceho
sa v k.ú. Košeca, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1 . Nájomná zmluva sa
uzatvára na dobu neurčitú, za účelom využívania pozemku na prevádzkovanie novinového
stánku. Nájomné bolo stanovené vo výške 100 EUR/ročne, a bude splatné vždy k 31.01.
bežného roka. Nájomné za rok 2017 bude hradené v pomernej výške 50 EUR. Nájomná
zmluva bude uzatvorená v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle čl. 7 bod 5 písm. a) Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom obce Košeca ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Zámer prenájmu pozemku obce Košeca ako prípad hodný osobitného zreteľa bol zverejnený
dňa 15.05.2017 na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.
Nájomná zmluva bude podpísaná najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa jej schválenia.
Odôvodnenie osobitného zreteľa:
Žiadateľ na prenajatom pozemku poskytuje verejnú službu – a to prevádzkovanie novinového
stánku, čím napomáha zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb pre obyvateľov na území obce
Košeca. Pozemok v súčasnosti obec nevyužíva.

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:
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Mária Kalamenová,
Radovan Kolembus, Mgr. Miroslava
Švehlová Katarína Turzová, Dárius Kutej, Ing. Jozef Ďurech

Mgr. Dana Bajzíková, Pavol Ostrovský
Ing. Janka Kantoríková

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce

V Košeci, 13.06.2017

Uznesenie č. 71/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 08.júna 2017
___________________________________________________________________________
K bodu 7.4. Žiadosti týkajúce sa nakladania s majetkom obce
Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Košeca
schvaľuje
A:
Prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Košeca a to pozemku:
- 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 15 € /m2, t.j. v celkovej výške 6.540,00 EUR
Poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci.
Zámer previesť nehnuteľnosť bol schválený uznesením č. 31/2017 a bol zverejnený dňa
31.03.2017. Uznesením č. 49/2017 bola znížená kúpna cena z 20 EUR/m2 na 15 EUR/m2
a opätovne bol dňa 15.05.2017 zverejnený zámer odpredaja.
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 nehnuteľností. Predmetný pozemok priamo susedí s pozemkom žiadateľa. Žiadateľ má
záujem využívať pozemok ako súčasť rodinného domu. Využíva ho od začiatku trvalého
pobytu vo svojom rodinnom dome a odvádza za neho daň po celú dobu užívania pozemku.
Zveľadil pozemok a trvale ho udržiava.

B:
Kúpnu zmluvu, ktorej predmetom je prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Košeca a to
pozemku:
- 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 zmluva bude podpísaná najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa jej schválenia.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
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Ing. Jozef Ďurech, Mária Kalamenová, Ing. Janka Kantoríková,
Radovan Kolembus, Dárius Kutej, Katarína Turzová, Mgr.
Miroslava Švehlová

Mgr. Dana Bajzíková, Pavol Ostrovský

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce

V Košeci, 13.06.2017

Uznesenie č. 72/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 08.júna 2017
___________________________________________________________________________
K bodu 7.4. Žiadosti týkajúce sa nakladania s majetkom obce
Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

A: Prerokovalo
Žiadosť p. Ivana Sabadku, Pod Hôrkou 362/17, Košeca o poskytnutie dotácie na
prevádzkovanie kúpaliska zo dňa 12.5.2017, zaevidovanú pod číslom 953/2017 a 954/2017.
B: Schvaľuje
Zabezpečenie spoluúčasti na prevádzkovaní letného kúpaliska vo forme preplatenia výdavkov
súvisiacich s poskytovaním služieb občanom obce, deťom, mládeži do výšky 2 000 EUR.
Podmienkou preplatenia týchto výdavkov je prevádzkovanie kúpaliska min. od 01.07.2017 do
31.08.2017.

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5

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

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce

V Košeci, 13.06.2017

Uznesenie č. 73/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 08.júna 2017
___________________________________________________________________________
K bodu 7.4. Žiadosti týkajúce sa nakladania s majetkom obce
Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Košeca

A: Prerokovalo
Žiadosť spoločnosti CAST IRON vodárenské tvarovky, s.r.o., Jána Zemana 50/2366, Trenčín
o odkúpenie nehnuteľnosti - pozemku vo vlastníctve obce Košeca zo dňa 24.5.2017,
zaevidovanú pod číslom 1026/2017.
B: Berie na vedomie
Žiadosť spoločnosti CAST IRON vodárenské tvarovky, s.r.o., Jána Zemana 50/2366, Trenčín
o odkúpenie nehnuteľnosti - pozemku vo vlastníctve obce Košeca zo dňa 24.5.2017,
zaevidovanú pod číslom 1026/2017.

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce

V Košeci, 13.06.2017

Uznesenie č. 74/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 08.júna 2017
___________________________________________________________________________
K bodu 7.4. Žiadosti týkajúce sa nakladania s majetkom obce
Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Košeca

A: Prerokovalo:
Žiadosť Strediska Evanjelickej Diakonie v Košeci o spoločnú investíciu zo dňa 1.6.2017,
zaevidovanú pod číslom 1077/2017.
B: Schvaľuje:
Spoločnú investíciu do opravy prístupovej komunikácie k MŠ a SED a osadenie brány v línii
jestvujúceho oplotenia na základe stanoviska komisie výstavby, územného plánovania
a životného prostredia , ktoré bude predložené na Obecný úrad do 30.06.2017.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
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Ing. Jozef Ďurech, Mária Kalamenová, Ing. Janka Kantoríková,
Radovan Kolembus, Dárius Kutej, Katarína Turzová, Mgr.
Miroslava Švehlová

Mgr. Dana Bajzíková, Pavol Ostrovský

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce

V Košeci, 13.06.2017

Uznesenie č. 75/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 08.júna 2017
___________________________________________________________________________
K bodu 7.4. Žiadosti týkajúce sa nakladania s majetkom obce
Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Košeca

A: Prerokovalo
Žiadosť Základnej školy s materskou školou Košeca, zo dňa 2.6.2017, zaevidovanú pod
číslom 1090/2017 o navýšenie rozpočtu miezd na nové pracovné miesto asistenta pre dieťa
v MŠ na obdobie do 4.9.2017 do 31.12.2017 vo výške 3.280,00 EUR.
B: Berie na vedomie:
Žiadosť Základnej školy s materskou školou Košeca, zo dňa 2.6.2017, zaevidovanú pod
číslom 1090/2017 o navýšenie rozpočtu miezd na nové pracovné miesto asistenta pre dieťa
v MŠ na obdobie do 4.9.2017 do 31.12.2017 vo výške 3.280,00 EUR.

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce

V Košeci, 13.06.2017

Uznesenie č. 76/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 08.júna 2017
___________________________________________________________________________
K bodu 9. Rôzne
Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca
A: Berie na vedomie:
Informácie starostu obce o dianí v obci a o práci Obecného úradu a to nasledovne:
-

-

-

výsledky verejného vypočutia občanov, ktoré sa uskutočnilo dňa 21.05.2017 a ktoré sú
zverejnené na stránke obce
začatie prác na stavebnom objekte – Ulica Za Parkom – bolo odovzdané stavenisko predpoklad ukončenia prác cca do jedného mesiaca
začatie prác na stavebnom objekte – Most na Ulici Športovcov – bolo odovzdané
stavenisko, kde je predpoklad ukončenia prác cez 50 dní
vyhlásenie verejného obstarávania na rekonštrukciu miestnej komunikácie – ul.
Železničná podľa vypracovanej projektovej dokumentácie – prvé vyhodnotenie by
malo byť 4.7.2017
boli podané žiadosti o dotáciu na Úrad vlády SR, program rozvoja športu, kde sa
uchádzame o dva podprogramy /1 a 4/ – a to žiadosť o finančné prostriedky na
vybudovanie multifunkčného ihriska v areáli Základnej školy a vybavenie pre
športovcov a žiadosť podaná Základnou školou na zakúpenie pomôcok na telesnú
výchovu
informácia o prácach na územnom pláne obce – zhotoviteľ začal pracovať na príprave
územného plánu. Máme už aj oficiálnu odpoveď na našu žiadosť o poskytnutie
finančných prostriedkov na dokončenie územného plánu. Žiadosť bola vyradená,
nakoľko chýbalo uznesenie Obecného zastupiteľstvo, respektíve uznesenie s kladným
stanoviskom.
Informácia o príprave monografie obce, ktorá sa momentálne blíži k realizácii, pričom
textová časť je vypracovaná p. Pajgerovou a na budúci týždeň bude pripravená
fotografická časť a následne bude monografia zaslaná do tlače
Informácia o príprave hodových slávností a oslavy 745. výročia prvej písomnej
zmienky o obci, ktoré pripadnú na 19. a 20. augusta so sprievodným programom aj
21.8.2017. Pri stretnutí s futbalovým klubom FK Košeca bola podaná informácia, ako
budú prebiehať oslavy aj v spolupráci s FK Košeca, pričom budú oslovené aj ostatné
organizácie pôsobiace v obci ohľadom participácie na slávnostiach. Samotný program
začne v sobotu 19.8.2017 a to dňom s MUFUZOU /mužstvo futbalových zázrakov/,
ktoré zabezpečí kompletný program v rámci soboty, vrátane vystúpenia spevákov,
oldies party, programu pre deti, ženy a všetkých športovcov. Program bude so
vstupným.
Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce

V Košeci, 13.06.2017

