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Z Á P I S N I C A 

z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 

dňa 19. januára 2017 v zasadačke Obecného úradu v Košeci 

 
Prítomní 

Bc. Radomír Brtáň, starosta obce  Mgr. Miroslava Švehlová, poslankyňa  

Mgr. Dana Bajzíková, poslankyňa  Ing. Jozef  Ďurech, poslanec 

Mária Kalamenová, poslankyňa  Ing. Janka Kantoríková, poslankyňa  

Dárius Kutej, poslanec   Pavol Ostrovský, poslanec   

Katarína Turzová    Alena Dobrodejová, HK    

Mgr. Zuzana Dianová, prednostka   

  

Neprítomní 

Radovan Kolembus 

Hostia 

Viď prezenčná listina 

R O K O V A N I E 

1/ Otvorenie 
Otvorenie dnešného plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva vykonal starosta obce 
Mgr. Radomír Brtáň a privítal hostí. Konštatoval, že z celkového počtu 9 poslancov sú 
prítomní 8 poslanci a preto uznal dnešné zasadnutie OZ za uznášaniaschopné. Zasadnutia OZ 
sa nezúčastnil p. Radovan Kolembus. 
 

2/ Schválenie programu rokovania 
Starosta sa spýtal poslancov, či sú z ich stany pripomienky k programu, ktorý bol uvedený na 
pozvánke. Ing. Ďurech navrhol doplniť ďalší bod do hlavných bodov rokovania ako Návrhy 
uznesení predložených poslancami OZ, starosta ho doplnil o: v tlačenej podobe priamo na 
zasadnutí OZ. 
 
Uznesenie č. 1/2017 
OZ  k o n š t a t u j e, že : 
Zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu na pozvánke s doplnením hlavného bodu ako 
bod č. 7.7 Návrhy uznesení predložených poslancami OZ Ing. Jozefom Ďurechom, Ing. Jankou 
Kantoríkovou, Dáriusom Kutejom, Pavlom Ostrovským a Katarínou Turzovou v tlačenej 
podobe priamo na zasadnutí OZ. 
Za: 5 (Ing. Ďurech, Ing. Kantoríková, p. Kutej, p. Ostrovský, p. Turzová) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 3 (Mgr. Bajzíková, p. Kalamenová, Mgr. Švehlová) 
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3/ Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
Starosta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie, ktorá prednesie návrh na uznesenie 
z dnešného zasadnutia: 
 
Predseda – Mgr. Miroslava Švehlová 
Člen – Mária Kalamenová 
Člen – Mgr. Dana Bajzíková 
 
Uznesenie č. 2/2017 
OZ  v o l í: 
Predseda – Mgr. Miroslava Švehlová 
Člen – Mária Kalamenová 
Člen – Mgr. Dana Bajzíková 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Za overovateľov zápisnice boli určení:  
1/ Pavol Ostrovský  
2/ Ing. Janka Kantoríková 
 
Písaním zápisnice poveril: Bc. Emíliu Laskovičovú 
 
4/ Kontrola plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení zodpovednými 
pracovníkmi 
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ vykonal starosta obce:  
 
Starosta postupne prešiel všetky uznesenia, ktoré boli schválené na predchádzajúcom 
zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 13.12.2016. 
 
Uznesenie č. 3/2017  
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení. 
 
5/ Názory občanov 
Starosta odovzdal slovo prítomným hosťom.  
 
p. Jakuš si všimol, že OcÚ začal využívať nový program eGov zastupiteľstvo na zvýšenie 
efektivity a chce vedieť, či ma OcÚ v pláne v tom aj naďalej pokračovať a či sa do toho budú 
zapájať aj poslanci a členovia komisií, keďže sú tam aj také položky. 
Starosta odpovedal, že po dvoch rokoch sme sa zapojili do tohto systému. Skúša urobiť 
zastupiteľstvo aj pre občanov atraktívnejšie tým, že v budúcnosti môžu získať všetky 
materiály, ktoré dostanú aj poslanci OZ k rokovaniu vopred, aby vedeli, o čom sa bude 
rokovať, samozrejme si budeme musieť dávať pozor na osobné údaje atď., ale cieľom tohto 
všetkého je, aby sme na jednom mieste aj pre poslancov OZ pripravili podklady, aby sa 
nemuseli „hrabať“ v jednotlivých mailových správach, ktoré dostanú v priebehu mesiaca 
niekedy aj dvoch do svojich mailových schránok, aby na nič nezabudli a po kliknutí na ten 
program dostali všetky informácie priamo pred seba. Tá možnosť pre občanov zatiaľ nie je 
spustená, aktivovaná, čiže videli dokumenty v rámci tejto prípravy iba poslanci OZ, ale dostali 
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ich samozrejme ešte aj prostredníctvom mailov, ako to bolo doteraz zaužívané. 
Veľkou výhodou tohto systému je, že tam budú zavedené aj všetky jednotlivé uznesenia, 
ktoré sa tam vložia a ktoré bude mať tak isto každý k dispozícii, plus hlasovanie poslancov pri 
jednotlivých uzneseniach. Ľudia, ktorí navštívia túto aplikáciu, tak získajú pomerne ucelený 
prehľad jednak o zastupiteľstve a je tam možnosť vkladať dokonca videá, takže audio 
a videonahrávky je celkom možné, že budú už súčasťou tejto aplikácie po tomto 
zastupiteľstve, ak sa to bude stíhať a podarí sa to všetko v blízkej dobe urobiť. 
Momentálne je dohodnutý na polročnom bezplatnom využívaní tejto aplikácie 
poskytovateľom, uvidíme, ako sa bude v nasledujúcich mesiacoch táto aplikácia vyvíjať. 
p. Jakuš ešte pochválil rozpočet, že tam tie zmeny v rámci skutočných hodnôt, ktoré neboli 
prenesené, dá sa efektívnejšie zohľadniť a porovnať najlepšia a najefektívnejšia pláca za tie 
služby. Dá sa ale aj vyčítať, že sa v rozpočte zatiaľ nepočíta s demografickou oblasťou – 
sociálnymi službami. Ešte navrhol, keby sa dalo dať aj rozpočty na tie skutočné hodnoty 
v minulosti, vie, že to je náročné, dá to veľa práce, ale dá sa to potom lepšie porovnať. 
Starosta poďakoval za postrehy, ale aj pochvalu, lebo to sa často nestáva. Zároveň poďakoval 
Evke Podmajerske, Zuzke Dianovej, Milke Laskovičovej a všetkým, ktorí na tom pracujú 
a ktorí sa to snažia pripraviť aj pre poslancov aj pre obyvateľov veľmi detailne a keď si to 
človek detailne prečíta, tak mu to zaberie niekoľko hodín času a nie tak o tom ešte aj 
uvažovať. Aj z toho dôvodu im chce aj takýmto spôsobom poďakovať za odvedenú prácu, 
nakoľko sme aj odkladali predloženie rozpočtu kvôli tomu, že sme mali rozpočtárku na PN, 
takže sme sa dohodli, že to bude pripravené v decembri na január s tým, že zabralo to 
niekoľko týždňov práce. 
 
Do tohto bodu za už nezapojil nikto z prítomných občanov, preto sa rokovanie posunulo 
k ďalším bodom. 
 
6/ Správa hlavného kontrolóra v súlade s § 18f zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 
v znení neskorších predpisov 
Hlavná kontrolórka obce p. Alena Dobrodejová predniesla Správu hlavného kontrolóra č. 
05/2016 – kontrola dokladovej inventarizácie účtov a inventúry majetku, súladu dokumentov 
účtovnej uzávierky s inventúrou za rok 2015 ZŠ s MŠ Košeca. 
 
Uznesenie  č. 4/2017 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo 
Správu hlavného kontrolóra č. 05/2016 – kontrola dokladovej inventarizácie účtov 
a inventúry majetku, súladu dokumentov účtovnej uzávierky s inventúrou za rok 2015 ZŠ 
s MŠ Košeca. 
B: Berie na vedomie 
Správu hlavného kontrolóra č. 05/2016 – kontrola dokladovej inventarizácie účtov 
a inventúry majetku, súladu dokumentov účtovnej uzávierky s inventúrou za rok 2015 ZŠ 
s MŠ Košeca. 
 
7/ Hlavné body rokovania 
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 
Návrh rozpočtu a návrh programového rozpočtu obce Košeca na rok 2017 a výhľadovo na 
roky 2018 a 2019 mala predložiť Ing. Eva Podmajerská, ekonómka a rozpočtárka obce.  
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Slova sa ujal starosta, nakoľko rozpočet obce a jeho návrh visel od 22.12.2016. Bol 
zverejnený aj na úradnej tabuli aj na webovej stránke obce www.koseca.sk s tým, že bol 
naozaj priestor aj prostredníctvom verejnosti a poslancov zaslať pripomienky. Poslanci využili 
toto právo, pripomienkoval návrh vyveseného rozpočtu. Poslali pripomienky v utorok večer 
po 19hod. tento týždeň. K pripomienkam sme sa dostali v stredu ráno, čo je včera, a mali 
sme pripraviť v rámci týchto návrhov nejaký relevantný dokument, o ktorom by sme tu teraz 
hlasovali, nakoľko tieto pripomienky poslali až piati poslanci OZ. My s Evkou sme sa snažili, 
nevie, ako sa dá ešte možno viac, ale nie je v našich silách, či už organizačných alebo iných, 
za jeden deň vyjadriť sa k pripomienkam, ktoré nám boli doručené teda pomaly 24hod. 
možno alebo 30 hod. pred zasadnutím OZ. Tie pripomienky boli natoľko závažné dokonca, že 
je tam návrh v bežných výdavkoch znížiť rozpočet obce o viac ako 100tisíc eur na r. 2017, 
pričom taká najdôležitejšia položka, ktorá tam je, sú samozrejme tarifné platy, čiže mzdy 
zamestnancov obecného úradu, ale aj ďalšie, ktoré jednoducho súvisia s bežným chodom 
a prevádzkou obce ako takej.  
Nakoľko sme nemali šancu tieto pripomienky vyhodnotiť, je to naša povinnosť, rozhodli sme 
sa nakoniec tento bod nepredložiť a stiahnuť ho z rokovania dnešného zastupiteľstva, 
nakoľko my vlastne nemáme možnosť ani porovnať dosah tých plánovaných zmien, ktoré 
boli predvčerom zaslané a ktoré ovplyvňujú aj programový rozpočet, ktorý bol tak isto 
nejakým spôsobom nastavený na tie pôvodné hodnoty. Nehovoriac o tom, že správa 
hlavného kontrolóra, ktorá bola vypracovaná, bola vypracovaná k tomu návrhu rozpočtu, 
ktorý visel. Momentálne nemáme k dnešnému dátumu ani správu hlavného kontrolóra, 
ktorá by obsahovala vyjadrenie k tým návrhom zmeny rozpočtu, ktoré boli zaslané piatimi 
poslancami v utorok večer o 19hod. prednostke úradu. Čiže v pracovnom čase sme sa k nim 
dostali včera ráno. Tento bod teda sťahujeme ako predkladatelia. Zároveň požiadal 
poslancov, aby túto informáciu zobrali na vedomie. Ešte doplnil, že ako náhle sa nám podarí 
urobiť vyhodnotenie, vyjadriť sa k tým pripomienkam, dostane vyhodnotenie každý poslanec 
do mailu. Budú zverejnené aj na našej webovej stránke a ako náhle to bude možné, bude 
rád, ak sa k nim potom vyjadrí následne aj finančná komisia, poprosil predsedu, aby zvolal čo 
najrýchlejšie finančnú komisiu, aby dala stanovisko k tomuto pozmenenému návrhu. 
A následne zvoláme OZ, ktoré sa bude teda konať v čo najbližšom čase ako nám organizačné 
a iné dôvody a schopnosti dovolia pripraviť dokument, ktorý od nás piati poslanci včera 
požadovali. 
 
Uznesenie č. 5/2017 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce Mgr. Radomíra Brtáňa, 
o stiahnutí bodu programu rokovania – Návrh rozpočtu na rok 2017 a výhľadové roky 2018 
a 2019 a Návrh programového rozpočtu na rok 2017 a výhľadové roky 2018 a 2019 z dôvodu 
zaslania rozsiahlych pripomienok k návrhu rozpočtu piatimi poslancami OZ. Pripomienky vo 
forme nového návrhu rozpočtu v časti bežné výdavky a kapitálové výdavky boli zaslané dňa 
17.01.2017 /t.j. v utorok/ vo večerných hodinách a nebolo možné tento nový návrh 
vyhodnotiť do konania zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 19.01.2017 
 
Starosta chcel pokračovať v rokovaní ďalej, dal priestor na vyjadrenie, nakoľko sa Ing. Ďurech 
hlásil o slovo. 
Ing. Ďurech sa chcel k tomu vyjadriť, pretože rozpočet bol vyvesený tesne pred Vianocami 
a on požadoval ešte nejaké doplnenie, pretože tam chýbali zdroje, bez ktorých sa nedá 
pripomienkovať, pretože nie je možné posúdiť, ktoré položky sú zo zdrojov obce, ktoré sú 
prenesené kompetencie a podobne. Tie dostal až v stredu minulý týždeň, to je jedna vec. 

http://www.koseca.sk/
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A druhá vec, čo sa týka pripomienkovania prípadne aj stanoviska hlavnej kontrolórky, hneď 
prvé ustanovujúce zasadanie v r. 2014 prebehlo tak, že tam boli priamo na zastupiteľstve 
zapracované pripomienky, zmeny v rozpočte a bolo to „bez problémov“ schválené, aj bez 
tých posudzovaní ďalšími osobami. Takže nevidí dôvod, prečo teraz to je tá podmienka. 
Mgr. Dianová zareagovala, že vtedy to boli dve zmeny a teraz je „prekopaný“ celý rozpočet. 
Ing. Ďurech odpovedal, že je jedno, či jedna zmena. Aj jedna zmena môže spraviť to, čo 
tvrdíte, že by mohlo niečo ovplyvniť. Tak potom sa dohodnime, ako do budúcna, dokedy sa 
môžu tie pripomienky dať, aby potom sa mohli vyjadriť trebárs hlavná kontrolórka atď. 
Pretože nikde nebolo stanovené, že pripomienka sa nemôže poslať týždeň, jeden deň pred 
zastupiteľstvom alebo priamo na zastupiteľstve ako sa to stalo v r. 2014. Takže to sú len 
technické záležitosti. 
Mgr. Dianová zareagovala, že keď vy nám bežné výdavky a kapitálové výdavky, spravíte 
úplne iný rozpočet aký nám visel a vy nám zoberiete 100tisíc a vynulujete kapitálové výdavky 
v niektorých položkách, tak nemôžete čakať, že my sa k tomu vyjadríme behom jedného dňa. 
To po prvé. A po druhé, tak isto s tým súvisí aj zmena programového rozpočtu a ten ste 
neposlali, ten tak isto treba spraviť. My sme nepovedali, že nemáte právo vznášať námietky, 
môžete nám dať aj teraz. My sme len povedali, že sťahujeme ako predkladatelia tento návrh 
a vyjadríme sa k tomu písomne, k vašim pripomienkam. 
Starosta ešte poprosil hlavnú kontrolórku obce, je asi najpovolanejší človek nám povedať 
dnes to najpodstatnejšie: je alebo bolo by zákonné rokovať o takto významných zmenách, 
videli ste ten návrh, predpokladám, ktoré úplne menia aj Vaše stanovisko a správu 
k rozpočtu k tomu návrhu, ktorý visel? Je možné sa vôbec o tom čo len baviť na 
zastupiteľstve? 
p. Dobrodejová odpovedala, že sa vo svojom stanovisku vyjadrovala k návrhu rozpočtu, ktorý 
visel, t. z., že ten bol pripravený. V podstate nebol nejakým spôsobom predložený ten 
rozpočet, ktorý je upravený, nebol v tej forme ucelený a jej predložený. Takže k tomuto sa 
nebude vyjadrovať. Vypracuje stanovisko ako náhle dostane do rúk vyhodnotenie 
pripomienok zo strany OcÚ. 
Starosta sa jej poďakoval za stanovisko. Vyjadruje to úplne všetko, čo k tomuto bodu 
môžeme dnes povedať. 
Ing. Ďurech má stále otázku, ako je možné, že v r. 2014 sme schválili rozpočet bez toho, aby 
bolo vyjadrenie hlavnej kontrolórky. Nebráni sa tomu, aby to bolo teraz odložené, ale vadí 
mu to, že raz je možné schváliť rozpočet bez nejakých pripomienok a inokedy nie a pritom 
ešte v tej dobe bola polovička zastupiteľstva úplne nová. A čo sa týka, že sa tam znížili bežné 
výdavky, tak na tom nevidí nič zlého. 
Ing. Podmajerská zareagovala, že to ale úplne mení programový rozpočet. 
Mgr. Dianová poprosila, že sme stiahli tento materiál, takže budete mať priestor sa k nemu 
vyjadriť, keď my vyhodnotíme vaše pripomienky. Predložíme správu, dáme ju vlastne verejne 
a potom sa o tom môžeme baviť. 
Starosta ako predsedajúci vystúpil, že má zastupiteľstvo viesť efektívne, udelil slovo, ale 
k tomuto bodu, nakoľko ho nepredkladáme nie je diskusia, preto prešiel k ďalšiemu bodu 
rokovania. 
 
7.2 Žiadosti týkajúce sa nakladania s majetkom obce 
Žiadosti týkajúce sa nakladania s majetkom obce predložil starosta obce Bc. Radomír Brtáň. 
 
Žiadosť o odpredaj pozemku KNC 382/17 o výmere 31 m2, KNC 382/18 o výmere 12 m2,  KNC 
1091/6 o výmere 65 m2, KNC 1091/7 o výmere 29 m2 z dôvodu zabratia tejto časti v rámci 
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stavby Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava  
Uznesenie č. 6/2017 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu schvaľuje 
A:  

Prevod nehnuteľností vo vlastníctve obce Košeca a to pozemkov: 
- Pozemok KNC 382/17 zastavaná plocha o výmere 31 m2 a pozemok KNC 382/18 

zastavaná plocha o výmere 12 m2, odčlenené GP č. IL14/2016 ,vyhotoveným GeoID 

s.r.o., Horná Maríková, zo dňa 18.04.2016, overený Okresným úradom Ilava, 

katastrálny odbor, pod číslom 261/2016 z pozemku parc. č. KNE 343 ostatné plochy 

o výmere 21 761 m2 

- Pozemok KNC 1091/6 zastavaná plocha o výmere 61 m2 a pozemok KNC 1091/7 

o výmere 29 m2, odčlenené GP č. IL15/2016, vyhotoveným GeoID s.r.o., Horná 

Maríková, zo dňa 31.03.2016, overený Okresným úradom Ilava, katastrálny odbor, 

pod číslom 208/2016 z pozemku parc. č. KNE 1140/501 ostatné plochy o výmere 818 

m2 

- Pozemok KNC 1091/6 zastavaná plocha o výmere 4 m2, odčlenený GP č. IL15/2016, 

vyhotoveným GeoID s.r.o., Horná Maríková, zo dňa 31.03.2016, overený Okresným 

úradom Ilava, katastrálny odbor, pod číslom 208/2016 z pozemku parc. č. KNE 

968/502 záhrady o výmere 152 m2 

nachádzajúce sa v k.ú. Košeca, zapísané na LV č. 3447 a LV č. 1, kupujúcemu Považská 
vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Nová 133, 017 46 Považská Bystrica, IČO: 36 672 076, 
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 € /m2, t.j. v celkovej výške 2.740,00 EUR  
Poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci.  
Zámer previesť nehnuteľnosť bol schválený uznesením č. 154/2016 a bol zverejnený dňa 
03.01.2017. 
Odôvodnenie osobitného zreteľa:  Obec pozemky dlhodobo nevyužíva, slúžia ako verejná 
zeleň. Na pozemkoch sa nachádzajú prečerpávacie stanice novovybudovanej kanalizácie. 
Jedná sa pozemky menšej výmery, na ktorých sa nachádzajú stavby vo verejnom záujme, 
ktoré sú zamerané na zlepšenie a ochranu životného prostredia. Vlastník stavby si 
odkúpením pozemkov dovysporiada právne vzťahy pod týmito inžinierskymi stavbami. 
B:  
Kúpnu zmluvu, ktorej predmetom je prevod nehnuteľností vo vlastníctve obce Košeca a to 
pozemkov:  

- Pozemok KNC 382/17 zastavaná plocha o výmere 31 m2 a pozemok KNC 382/18 

zastavaná plocha o výmere 12 m2, odčlenené GP č. IL14/2016 ,vyhotoveným GeoID 

s.r.o., Horná Maríková, zo dňa 18.04.2016, overený Okresným úradom Ilava, 

katastrálny odbor, pod číslom 261/2016 z pozemku parc. č. KNE 343 ostatné plochy 

o výmere 21 761 m2 

- Pozemok KNC 1091/6 zastavaná plocha o výmere 61 m2 a pozemok KNC 1091/7 

o výmere 29 m2, odčlenené GP č. IL15/2016, vyhotoveným GeoID s.r.o., Horná 

Maríková, zo dňa 31.03.2016, overený Okresným úradom Ilava, katastrálny odbor, 
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pod číslom 208/2016 z pozemku parc. č. KNE 1140/501 ostatné plochy o výmere 818 

m2 

- Pozemok KNC 1091/6 zastavaná plocha o výmere 4 m2, odčlenený GP č. IL15/2016, 

vyhotoveným GeoID s.r.o., Horná Maríková, zo dňa 31.03.2016, overený Okresným 

úradom Ilava, katastrálny odbor, pod číslom 208/2016 z pozemku parc. č. KNE 

968/502 záhrady o výmere 152 m2 

nachádzajúce sa v k.ú. Košeca, zapísané na LV č. 3447 a LV č. 1, kupujúcemu Považská 
vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Nová 133, 017 46 Považská Bystrica, IČO: 36 672 076, 
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. 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

 
Žiadosť p. Marty Poliakovej, trvale bytom Pod hájom 1084, Dubnica nad Váhom, zo dňa 
5.1.2017, zaevidovaná dňa 5.1.2017 pod číslom 35/2017 vo veci prenájmu pozemku KNC 
683/10 pod stavbou Novinový stánok, Košeca 
Uznesenie č. 7/2017 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo 
Žiadosť p. Marty Poliakovej, trvale bytom Pod hájom 1084, Dubnica nad Váhom, zo dňa 
5.1.2017, zaevidovanú dňa 5.1.2017 pod číslom 35/2017 vo veci prenájmu pozemku KNC 
683/10 pod stavbou Novinový stánok, Košeca. 
B: Odporúča  
OcÚ osloviť nájomcu p. Bartoša, bytom Košecké Podhradie č. 340 vo veci ukončenia 
nájomnej zmluvy zo dňa 28.9.2012 v zmysle dodatku č. 1. 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 8/2017 
Obecné zastupiteľstvo  
A: Prerokovalo 
Prípustné spôsoby prevodu vlastníctva  - nehnuteľného majetku a to pozemku parc. č. KNC 
1283/1 záhrada o výmere 436 m2, odčleneného geometrickým plánom č. 71/2016, zo dňa 
20.06.2016, vyhotoveným Ing. Gabrielom Vankom ml., úradne overeným Okresným úradom 
Ilava, Katastrálnym odborom pod číslom 399/2016 z pozemku KNC 1283/1 záhrada o výmere 
732 m2 vo vlastníctve obce Košeca, nachádzajúci sa v k.ú. Košeca, zapísaný na LV č. 1. 
B: Schvaľuje: 
Spôsob prevodu nehnuteľného majetku a to pozemku parc. č. KNC 1283/1 záhrada o výmere 
436 m2, odčleneného geometrickým plánom č. 71/2016, zo dňa 20.06.2016, vyhotoveným 
Ing. Gabrielom Vankom ml., úradne overeným Okresným úradom Ilava, Katastrálnym 
odborom pod číslom 399/2016 z pozemku KNC 1283/1 záhrada o výmere 732 m2 vo 
vlastníctve obce Košeca, nachádzajúci sa v k.ú. Košeca, zapísaný na LV č. 1 formou 
osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
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v znení neskorších predpisov. 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
7.3 Vyhodnotenie činností komisií OZ za rok 2016 
Vyhodnotenie činností komisií za rok 2016 predložili predsedovia komisií pri OZ. 
 
Uznesenie č. 9/2017 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vyhodnotenie činností komisií OZ za rok 2016. 
 
7.4 Plán práce komisií OZ na rok 2017 + presný harmonogram plánovaných podujatí 
Plán práce komisií OZ na rok 2017 s presným harmonogramom plánovaných podujatí 
predložili predsedovia komisií pri OZ. 
 
Uznesenie č. 10/2017 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plán práce zriadených komisií podľa predložených 
návrhov. 
 
7.5 Správa o prevádzkovaní nájomnej bytovky 
Správu o prevádzkovaní nájomnej bytovky predložil starosta obce Bc. Radomír Brtáň. 
 
Uznesenie č. 11/2017 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o prevádzkovaní nájomnej bytovky. 
 
7.6 Správa o činnosti hlavného kontrolóra 
Hlavná kontrolórka obce p. Alena Dobrodejová predniesla Správu – výročnú o kontrolnej 
činnosti hlavnej kontrolórky obce Košeca za rok 2016, ktorú predkladá v zmysle §18f ods. 1 
písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
Uznesenie č. 12/2017 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu – výročnú o kontrolnej činnosti hlavnej 
kontrolórky  obce Košeca za rok 2016. 
 
7.7 Návrhy uznesení predložených poslancami OZ Ing. Jozefom Ďurechom, Ing. Jankou 
Kantoríkovou, Dáriusom Kutejom, Pavlom Ostrovským a Katarínou Turzovou v tlačenej 
podobe priamo na zasadnutí OZ 
Vypracovanie možností umiestnenia obecnej knižnice v obci Košeca  
Uznesenie č. 13/2017 
Obecné zastupiteľstvo ukladá Obecnému úradu v Košeci vypracovať možnosti umiestnenia 
obecnej knižnice  v obci Košeca. Požadujeme najmä nasledovné informácie: 

a) Aktuálny stav voľných priestorov v budovách v majetku obce Košeca 

b) Predpokladaná cenová náročnosť úpravy pre možnosť prevádzky knižnice  

c) Možnosti získania nenávratných finančných zdrojov na zriadenie resp. prevádzku 

obecnej knižnice 

d) Prehľad doterajších nákladov (energie, kúrenie) prevádzky obecnej knižnice po rokoch 

za obdobie (2014,2015,2016) 



9 

 

Termín písomného predloženia poslancom OZ v mailovej forme do: 31.01.2017 
Zodpovedný: Prednostka OcÚ Košeca 
Za: 5 (Ing. Ďurech, Ing. Kantoríková, p. Kutej, p. Ostrovský, p. Turzová) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 3 (Mgr. Bajzíková, p. Kalamenová, Mgr. Švehlová) 
 
Informácia o stave spracovania nového Územného plánu obce Košeca  
Uznesenie č. 14/2017 
Obecné zastupiteľstvo ukladá Obecnému úradu v Košeci vypracovať aktuálnu informáciu 
o stave spracovania nového územného plánu obce Košeca.  
Požadujeme najmä nasledovné informácie: 

a) Aký je aktuálny priebeh a stav vypracovania ÚP 
b) Ako sú spracované jednotlivé etapy 
c) Koľko nás po jednotlivých etapách a rokoch stálo spracovanie ÚP vo finančnom 

vyjadrení 
d) Aké sa ešte predpokladajú náklady na dopracovanie podľa jednotlivých etáp 
e) Predložiť min tri orientačné cenové ponuky na dokončenie 
f) Možnosti získania nenávratných finančných zdrojov 

Termín písomného predloženia poslancom OZ v mailovej forme do: 31.01.2017 
Zodpovedný: Prednostka OcÚ Košeca 
Za: 5 (Ing. Ďurech, Ing. Kantoríková, p. Kutej, p. Ostrovský, p. Turzová) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 3 (Mgr. Bajzíková, p. Kalamenová, Mgr. Švehlová) 
 
Výstavba MK na ulici Za parkom v Nozdroviciach 
Uznesenie č. 15/2016 
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí, aby sa pri výstavbe cestnej komunikácie v Nozdroviciach na 
ulici Za parkom realizovali nájazdy/vjazdy k jednotlivým rodinným domom z obecných 
finančných prostriedkov. 
Ide o nájazdy/vjazdy o výmere cca 500 m2, na súkromných pozemkoch jednotlivých 
vlastníkov nehnuteľností a nie je ich možné financovať z obecných prostriedkov. 
Aj pri realizácií iných cestných telies alebo ich rekonštrukcia si tieto nájazdy/vjazdy 
financovali samotní vlastníci nehnuteľností z vlastných zdrojov. 
Za: 5 (Ing. Ďurech, Ing. Kantoríková, p. Kutej, p. Ostrovský, p. Turzová) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 3 (Mgr. Bajzíková, p. Kalamenová, Mgr. Švehlová) 
 
8/ Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov 
Ing. Ďurech by chcel na vysvetlenie k rozpočtu za minulé roky a priebežné predkladanie 
plnenia, lebo narazil pri študovaní toho rozpočtu na jeden technický nedostatok. Keď sa 
schvaľoval rozpočet na r. 2016, tak boli položky v kapitálových výdavkoch nazvané: 
Rekonštukcia, modernizácia Dolný majer, Rekonštrukcia, modernizácia Školská, Železničná 
ulica. Ako náhle bol predložený rozpočet na r. 2017, tak tieto položky boli premenované, kde 
už sú len všeobecné ako Rekonštrukcia a modernizácia. Má za to, že pokiaľ bol schvaľovaný 
rozpočet na r. 2016, tak jednotlivé finančné prostriedky, ktoré boli alokované na tieto 
aktivity, tak boli určené práve na jednotlivé ulice nie všeobecne. Potom to môžeme urobiť 
tak, že bude len jeden balík v tom rozpočte. Prečo sa to zmenilo a v tomto predkladanom 
návrhu, kde je aj plnenie a predpokladaná skutočnosť za r. 2016, vypadli tie názvy 
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jednotlivých ulíc. 
Ing. Podmajerská odpovedala, pretože na r. 2017 niektoré tie akcie z r. 2016 boli 
zrealizované a ak ten rozpočet niekoľko stĺpcov, je tam r. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 
a 2019, tak ten riadok sa nedá nazvať, aby bol spoločný pre všetky tie roky, tak preto tam je 
všeobecný názov. V konkrétnom roku, keď máte rozpočet za r. 2016, tak tam je nazvaný ako 
sa schvaľoval. 
Starosta doplnil, keďže fungujeme na báze jednoročného rozpočtu, tak veci, ktoré boli v r. 
2016 sú v r. 2017. Pokiaľ sa nebudú realizovať, nevidí zmysel toho, prečo by sme to nemohli 
v r. 2017 v rozpočte navrhnúť. Je samozrejme na vás, v akom rozpoložení a v akých 
položkách schválite na nasledujúcom zastupiteľstve rozpočet, takže venujme sa tomu naozaj 
poprípade v príprave, ak budete chcieť vedieť konkrétnejšie, môžete sa zastaviť za Evkou. 
Ing. Ďurech chcel len odpoveď na to, lebo v minulosti pokiaľ takéto niečo bolo, tak sa založila 
nová položka a tá stará zostala tak ako bola, pretože ešte raz, pokiaľ v 2016 boli tie peniaze 
určené na Školskú, Železničnú a bola tam nejaká suma v rozpočte, tak potom v nejakom 
skutočnom plnení by nemal byť zmenený ten názov. 
Ing. Podmajerská to uviedla na príklade: napr. v r. 2016 je položka na ulicu Za parkom, je to 
717001, je tam zdroj 41. Ak v r. 2017 tá položka je taká istá, ale je s iným zdrojom, je tam 
viacej riadkov, tie roky v podstate, možno to nevie dobre vysvetliť, ale nie je to vždy v tom 
istom roku na rovnakom riadku. A preto, aby sme ten rozpočet nemali toľko riadkov a toľko 
zdrojov, tak ten zdroj je tam len raz, raz je tam názov položky, ale už predpokladala, že sme 
informovaní o tom, že v tom r. 2016 kde to bolo, v tom r. 2017 je to v inom riadku, tak to 
tam trebárs už  nie je napísané. 
 
Ing. Kantoríková požiadala Ing. Podmajerskú pripraviť do mailu materiál, ako bola táto 
položka čerpaná. Táto položka bola v r. 2016 Rekonštrukcia, modernizácia ul. Železničná 
a Školská, bolo tam narozpočtovaných 20tisíc. Tak ju prosia, aké bolo čerpanie tejto položky 
presne detailne, aby k tomu predložila tie faktúry a tie veci, čo sa z toho uhrádzali. Lebo si 
myslí, že táto položka je inak naplnená. 
Ing. Podmajerská sa chcela vyjadriť, Ing. Kantoríková ju prerušila, že jej stačí, keď im to pošle 
písomne. 
Mgr. Dianová zareagovala, že až po skončení ročnej uzávierky, niekedy vo februári.  
 
p. Ostrovský začal s informáciou, že prebehlo výberové konanie na ulicu Za parkom, pričom 
ho prerušila Ing. Kantoríková, ktorá chcela do zápisnice uviesť, že požiadali s tou požiadavkou 
Ing. Podmajerskú, aby sa písomne vyjadrila v čo najkratšom čase do ďalšieho zasadnutia, aby 
to potom mohli v rozpočte zahrnúť. 
P. Ostrovský pokračoval, že doteraz nevie, v akej cene boli. 
Starosta odpovedal, že tí, čo sú zbehnutní v počítačoch, nemajú problém nájsť si na stránke 
verejného obstarávania, štátnej, uvo.gov.sk, náš profil verejného obstarávateľa. Ide o dve 
zákazky. Jedna zákazka je ten most a druhá je ulica Za parkom. Verejného obstarávania sa 
zúčastnilo, to môže povedať, už je to zverejnené, 12 subjektov. Tak isto je zverejnené 
poradie uchádzačov, prvá ponuka, ktorá je po vyhodnotení, je od Cestných stavieb Liptovský 
Mikuláš, potom sú zverejnené aj ďalšie (následne ich prečítal). Toto je vlastne informácia 
o výsledku vyhodnotenia ponúk vo verejnom obstarávaní podlimitnej zákazky bez využitia 
elektronického trhoviska. Teraz plynie čas na to, aby sa nám vrátili doručenky od 
jednotlivých subjektov, ktorých sme o tomto oboznámili s tým, ako náhle budeme mať tieto 
doručenky všetky k dispozícii, ukončí sa prakticky proces verejného obstarávania výzvou na 
podpísanie zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom. Čo sa týka ceny, nechcel to nejakým 
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spôsobom predbiehať, nakoľko sa môže stať čokoľvek a treba povedať, že v rámci tejto 
zákazky sme sa dostali na úsporu oproti projektovanej cene v rozmedzí 30-40%. Takže to je 
taká dôležitá informácia pre vás. 
Pri moste sme sa tiež dostali v rámci obstarávania do relatívne tiež výraznej úspory na to, že 
to je menšia zákazka. Tam je víťazom a teda na prvom mieste CS, s.r.o. Trnava a ďalších 
10uchádzačov, spolu sa teda zapojilo 11. O všetkých ďalších postupoch budú poslanci 
informovaní. Proces sa ukončí až podpisom zmluvy. 
p. Ostrovský sa pýtal preto, pretože voči vyprojektovanej cene a cenou v rámci tejto súťaže 
je určitý rozdiel. Osobne chce a dúfa, že aj ostatní poslanci, nielen piati, že aby sa tieto 
peniaze použili zas na ďalšie investičné zákazky. V poradí má nasledovať ulica Železničná. 
Keď už je pri tej Železničnej, mali by sme vedieť, kedy budú zhotovené projekty. 
Starosta odpovedal, že samozrejme vnímame ten stav, ktorý tam je, sú tu ľudia aj zo 
Železničnej ulice, bol tam určitý čas, pokiaľ sa nezačal topiť sneh, relatívne dobrý, nakoľko sa 
neprášilo, nebolo blato, chodilo sa po snehu. Už teraz je ten stav v jednom úseku veľmi zlý. 
Čo sa týka postupnosti. Už minulý rok sme sa bavili aj na zastupiteľstvách o tom a schválili 
ste vy ako obecné zastupiteľstvo štyri investičné aktivity, do ktorých pôjdeme v blízkej dobe. 
Nakoľko sme samozrejme závislí od toho, že treba prejsť určitým procesom, ten proces 
obsahuje prípravu projektovej dokumentácie pre Železničnú, tak ako bola predtým 
pripravená projektovka na Za parkom a most. Čo sa týka tejto projektovej dokumentácie, tak 
Železničná ulica by mala byť naprojektovaná aj s rozpočtom koncom februára. Pracujú už na 
tom architekti, pracujú na tom ľudia, ktorí majú čo do činenia s projektmi na to, čo sa tam 
vlastne v rámci aj tej štúdie a tých všetkých stretnutí s ľuďmi, projektantmi, vlastne ukázalo 
ako dosť podstatné. Ľudia žiadali, aby sa spevnila určitá časť toho brehu s tým, že projektanti 
naozaj aj po stretnutí, ktoré sme absolvovali so zástupcami Povodia Váhu a projektantskou 
kanceláriou uznali, že určitú časť tam je potrebné takýmto spôsobom zaopatriť. 
Čo sa týka realizácie Železničnej, samozrejme, treba zdupľovať, čo ste povedali, že minulý rok 
ste schvaľovali štyri investičné akcie, z ktorých dve sú v procese obstarania dodávateľa tesne 
pred zazmluvnením. Zostávajú nám teda dve, Železničná bude spracovaná ako tretia v poradí 
a následne bude nasledovať ulica Zliechovská s chodníkom. 
p. Ostrovský – tieto projekty sú v určitej cene. Teraz nadviaže na ten rozpočet, nemôžeme 
my stanoviť, aby sme odsúhlasili nejakú presnú sumu, keď ešte nevieme, koľko nás tieto 
diela budú stáť. 
Starosta mu odpovedal, že to urobili minulé zastupiteľstvo. 
p. Ostrovský povedal, že nerátali s tou rozpočtovanou cenou. Táto realizačná cena, tam už 
vidíme, že je čosi iné, že je tam min. 30% nižšia. Určite budeme robiť všetko pre to, aby sme 
sa do toho balíka zmestili a za takých podmienok, aby sme tu nemuseli rozpredávať obecný 
majetok. To je prvoradé a malo by to byť v záujme všetkých nás, nielen určitých ľudí. To je asi 
všetko, čo chcel. 
Starosta odpovedal, že ich na to upozornil. Toto je podľa neho logické vyústenie situácie, 
ktorá nastala, kedy minule na zastupiteľstve a predtým sa snažili obec okresať výdavky 
kapitálové na určité hodnoty, čo teda nepodpísal a potom sa ani neprelomilo veto tohto 
uznesenia. Je to presne o tom, v prípade, že chceme všetky tieto štyri investície urobiť, nikto 
v živote nepovedal a netvrdil, že ich ideme robiť za najdrahšie peniaze. Práve preto, že sa 
robí verejné obstarávanie a aj dôkaz je toho, že sa napr. obstarávanie ulice Za parkom 
dokázalo urobiť tak, ako sa urobilo. A konečná, výsledná, cena víťaznej ponuky je naozaj 
s daňou, to môže prezradiť, v prípade, že podpíšeme zmluvy s víťazmi, tak sa v rámci 
kapitálových výdavkov hýbeme tesne pár tisíc nad hranicou 300tisíc, most aj ulica Za 
parkom. A to ešte nie je konečná cena, tak isto upovedomil o tom, že ulica Za parkom 
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obsahuje klauzulu, v prípade, že skúšky únosnosti podložia, ktoré bude musieť zhotoviteľ 
vykonávať a náš stavebný dozor si dá na to pozor, preukážu, že tá cesta je v takom stave, že 
nie je potrebné vybrať 60cm vrstvu podložia, tak na tomto sa dá ušetriť ďalších zopár tisíc, 
možno až desaťtisíc - pätnástisíc, je to predbežné, ale to tak isto nie je úplne konečná cena. 
Chápe to tak aj v súvislosti s tým, čo dnes schválili, samozrejme tie vstupy atď., nikto 
netvrdil, že ich bude financovať obec, ale však dali ste to do uznesenia. 
Každopádne, ako náhle v marci pominú mrazy a ukáže sa lepšie počasie, ktoré bude priať 
stavebným činnostiam a ak už budeme mať podpísané zmluvy s dodávateľmi na tieto dve 
investície, tak v marci sa spúšťa, príp. v apríli, ak nedovolí počasie, ulica Za parkom, ktorej 
termín zhotovenia je pri víťaznej ponuke niečo cez 30dní, pri moste je to viac ako 40dní. 
Ak v apríli začneme, tak máme v máji, najneskôr v júni, obidve investície ukončené s tým, že 
ak budeme mať projekty pre Železničnú ulicu v priebehu februára, t.z., v marci môže začať 
proces verejného obstarávania na zhotoviteľa. Keď prebehne verejné obstarávanie, tak je 
celkom reálne možné, pomedzi to aj stavebné konanie, že túto investíciu môžeme začať 
v priebehu leta. T.z., Železničná, ak padne jún – júl by eventuálne mohla byť započatá, čo sa 
týka jej výstavby, rekonštrukcie tak, ako bude projekt stanovovať. 
Čo sa týka Zliechovského chodníka, tak tam sa prakticky začne pracovať na projektových 
dokumentáciách v zmysle štúdie, ktorá bola vypracovaná a následne uvidíme, čo ďalej. Tam 
sa určia rozpočty a potom sa rozhodneme. 
Treba povedať, že na všetky tieto investície obec má zdroje aj pokiaľ by sme rátali naozaj 
sumy vyššie ako boli vysúťažené, keďže úver, ktorý ste schválili je 300tiscí, prebytky z r. 2016 
sa nám ukazujú na úrovni 196tisíc eur a zvyšok z rezervného fondu a z predchádzajúcich 
rokov tam máme ešte dostatočne tak isto vysoký, takže netreba sa obávať toho, že by sme 
nevedeli zvládnuť všetky štyri investície, tak ako ste sa obávali. 
 
K tejto téme ešte vystúpila p. Letková so slovami: ako Radko nehnevaj sa, ale tá ulica Za 
parkom, ten úplne prvotný, jej prišiel, ako keby sme robili diaľničný privádzač Nozdrovíc. 
Starosta sa jej spýtal, či myslí ten spomínaný „bulvár“. 
p. Letková – to nie je bulvár. 
Starosta – lebo to sa tu tak povedalo minule. 
p. Letková – ale jej to tak prišlo. 
Starosta sa jej spýtal, či videla ten projekt, na čo p. Letková odpovedala, že nevidela. Tak 
chcel starosta vedieť, ako to môže posúdiť, keď nevidela projekt. Ďalej sa pýtal, či vie akú 
širokú cestu tam naplánovali projektanti? No, tak to vôbec nie je diaľnica ani bulvár. To je 
najnižšia možná šírka. 
p. Letková – ale cenovo, ako keby sme išli robiť diaľničný privádzač, nejde sa tu hádať. 
Starosta odpovedal, že tu nejde o hádanie, tu ide o fakty, lebo evidentne nemá fakty z tej 
prvej ruky a máš ich z druhej. 
p. Letková odpovedala, že teraz je spokojná , že sa spravilo. Pozrela si verejné obstarávanie, 
videla to, takže je spokojná. 
Starosta odpovedal, že tak ho treba nechať robiť a všetci budú spokojní. Len potrebuje kľud 
pre svoju prácu.  
 
p. Ostrovský ešte nadviazal na ten most. Nevie, či sú nejaké možnosti z environmentálnych 
fondov získať nejaké peniaze, lebo ten most do toho zapadá. Ide nad ten potok Dolinský a aj 
v správe z povodňovej komisie na to poukazovali. 
Starosta odpovedal tak ako je. Aj minulý rok sme sa chystali v rozpočte vyčleniť prostriedky 
na to, aby sa nejaké prostriedky dali použiť na obstaranie firmy, ktorá pripraví žiadosti, 
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pretože práve toto naozaj nie je v našich silách pripraviť žiadosť na protipovodňové 
opatrenia. Aktuálne informácia o možnosti získania na protipovodňové aktivity, kde 
pravdepodobné výzvy vyjdú o pár týždňov a budú naozaj trvať veľmi krátko s tým, že 
samozrejme, máme tri potoky: Košecký, Nozdrovický a Podhradský, sa treba zamerať na to, 
čo vlastne chceme. Už veľmi dávno pripomínal, že toto sú naše možnosti, toto môžeme 
v našej obcí získať takéto zdroje. Je to len na vás. Aj akým spôsobom rozhodnete o rozpočte, 
pretože aj v rozpočte ste vyčiarkli všetky peniaze v kapitáloch na projektové dokumentácie 
vo vašom návrhu, ktorý ste nám zaslali.  
Takže treba si získať najskôr informácie pred tým ako idete niečo pripomienkovať a ako sa 
rozhodnete škrtať tam, kde sme mysleli na tieto veci v návrhu rozpočtu. A to sa netýka len 
protipovodňových opatrení. To sa týka aj v rámci návrhu rozpočtu, rátali sme s tým, boli sme 
úspešní s projektom, ktorý obec podala, na prevenciu kriminality, na inštalovanie ďalších 
10kamier na území obce. Kde síce sme žiadali takmer 12tisíc dotačných, celkový rozpočet 
projektu bol nejakých 14 900eur s daňou očakávaný. Samozrejme, že sme dostali dotáciu 
krátenú. Dostali sme 5tisíc, pritom povinná spoluúčasť je tam 20%. Tak isto ste škrtli 
v návrhu, ktorý sme vám poslali, peniaze, ktoré by sme aj na túto spoluúčasť mohli použiť. 
Toto sú presne tie veci, o ktorých sa bavím dva roky. Ak chceme spolupracovať a ak chceme 
navzájom vedieť všetky veci, treba si pre tie informácie prísť. My vám ich bez problémov, tak 
ako vám ich Evka poskytla v pondelok, poskytneme. Treba ma naozaj volať na zasadnutia 
komisií. Sú veci, ktoré bez toho, aby nejaké poradné orgány „predžuli“ určité veci pre vás, 
aby to rozhodovanie potom bolo jednoduchšie, tak my sa nepohneme ani o krok ďalej. 
Jednoducho bude to stále stáť. 
 
p. Ostrovský sa vyjadril, že čo sa týka potokov, hneď na tej prvej komisii ako nastúpil bol 
starosta tam a povedal, že je to program na 20rokov. Vybral si z troch projektov, ktoré už 
boli spravené, bol tam Košecký a Nozdrovický potok, a aj tam dali návrh. Čiže si nemyslí, že 
poradné orgány nepracujú. Pracujú, len si ich nikto nevšíma. To bolo pred dvoma rokmi.  
Navrhli tam, starosta všetko mal napísané, kde a koho osloviť a bohužiaľ sa to neudialo. 
A boli tam aj sumy. Ten projekt má on aj starosta a ten projekt bol bohužiaľ v šuplíku. 
Starosta zareagoval, že to znamená, že niekoľko projektov máme v šuplíku. To, o čom teraz 
p. Ostrovský rozprával, sú hlavne vode zádržné opatrenia priamo nad dedinou v lesoch. 
Nevidel výzvu, ešte ani nevyšla, či toto budú práve oprávnené aktivity. Práve pre to povedal, 
že ak protipovodňovky vyjdú, budeme mať na to naozaj veľmi krátku dobu, aby sme 
spracovali jednak žiadosť a jednak asi k tomu budú potrebovať aj iné projektové 
dokumentácie. Opäť sa vráti k tomu, že treba rozmýšľať pri zmenách rozpočtu a tieto veci 
brať do úvahy. 
 
Ing. Ďurech sa vyjadril, že čo sa týka tých projektov a žiadostí, našťastie bola urobená jedna 
zmena, ktorá by mala platiť už od januára 2017, že na väčšinu dotácií nebude potrebné 
predkladať projektové dokumentácie. Pretože konečne sa tu zbadali a zistili, že obce dávajú 
robiť projektové dokumentácie, dávajú do toho peniaze a nakoniec nedostanú žiadnu 
dotáciu a obce si to už ďalej nemohli dovoliť. T.z., že väčšina tých žiadostí by mala ísť aj bez 
toho, aby sa najskôr urobila projektová dokumentácia. Nie všetky, ale väčšina. 
Starosta potvrdil slová Ing. Ďurecha. Áno, presadili sa v rámci predkladania žiadostí na 
získanie dotácií tzv. dvojkolové výzvy. T.z., že v prvom kole je potrebné dať naozaj iba nejaký 
zámer, ktorý neobsahuje nič viac okrem nejakej štúdie, nejakých predbežných odhadovaných 
nákladov, ale aj textovej časti, ktorá je tiež dosť podstatná, aby bola spracovaná dobre. 
A potom v rámci toho, že vás posunú do druhého kola, tak už pripravujete tie projektové 
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dokumentácie. Obáva sa, že protipovodňové opatrenia budú jednokolová výzva. Čiže na toto 
nebudeme mať naozaj potom čas. 
 
Starosta ďalej informoval, že je možné získať momentálne dotácie aj na vybavenie učební 
základnej školy. Toto bude práve dvojkolová výzva. Toto bude práve výzva, kde my môžeme 
získať dotáciu, a tuto sme v tom koeficiente, ktorý je určený riadiacim orgánom, strašne 
vysoko. Je tam potrebných možno 8%, my máme niečo cez 40% koeficient pre túto výzvu. 
V rámci tejto dvojkolovej výzvy plánuje podať zámer aj po dohode s p. riaditeľkou aj po 
konzultáciách s nimi, čo vlastne potrebujú.  
V rámci dvojkolových výziev sú aj výzvy, o ktorých hovoril v minulosti, sú to napr. rozšírenia 
materských škôl. Tu ten koeficient, ktorý sme dosiahli ako obec Košeca je 11,45%, pre 
Trenčiansky kraj bol požadovaný 15%. Je to vyraďovací koeficient, t.z., že aj keby sme podali 
tú žiadosť, tak automaticky nás vyradia z ďalšieho posudzovania, čiže sme ju ani 
nespracovávali. V rámci MŠ je možné, keďže nie sme oprávnení v tejto výzve na prístavbu, 
nadstavbu, ktorú už máme v štúdii spracovanú, existujú ešte dve výzvy, do ktorých sa 
môžeme zapojiť. Je to environmentálny fond a je to irop-ka oblasť životného prostredia. Sú 
to výzvy, kde môžeme žiadať, ale kvázi iba na zateplenie atď., prístavba ako taká nie je 
oprávneným výdavkom.  
 
Ing. Ďurech mal ďalšiu otázku. V návrhu rozpočtu je 80tisíc položka na zakúpenie 
kompostérov a prekopávačov. Či by sa mu mohol poslať ten materiál, aké sú tam tie 
podmienky tej dotácie, či náhodou by tam nebola možnosť toho zafinancovať časť toho 
mosta, keďže to je most k zbernému dvoru? Čo sa bytostne týka triedeného odpadu a pod. 
a tým pádom by tie finančné prostriedky zostali na ďalšie ulice. 
Ing. Podmajerská informovala že cca 74tisíc je jedna časť a 6tisíc druhá časť. V prípade 
otázok sa treba obrátiť na p. Kurinca. 
Ing. Ďurech – keby sa dal poslať ten materiál príp. aj s vysvetlením, či to je vyslovene len na 
tie kompostéry.  
Ing. Podmajerská odpovedala, že to je na biologický odpad. Je to presne účelovo určená 
dotácia v súvislosti so zákonom o odpadoch, ktorý platí asi od tohto roka a obec má 
povinnosť separovať aj ten biologický odpad a zneškodňovať ho, tak to súvisí s tým. 
Starosta vysvetlil, že ten zákon o triedení bioodpadu platí už od r. 2010, je to taký starší 
s tým, že ale obec má povinnosť na svojom území vymyslieť systém ako nakladať s týmto 
záhradným odpadom, pretože kuchynský odpad nemôžeme zbierať podľa zákona.  
Takže pre nás, tým že sme mali zazmluvnených viac ako 50% domácností na domáce alebo 
komunitné kompostovanie, je tento systém úplne najvhodnejší a táto žiadosť, ktorá bola 
podaná v rámci tejto výzvy práve sleduje to, aby sme doplnili kompostéry do domácností (či 
už do zazmluvnených ak prejavia záujem alebo do tých, ktorý sa ešte nezapojili) za 
zvýhodnených podmienok, tak aby sa to kompostovanie naozaj začalo robiť čo najviac. 
Pretože bio zložka je v odpadoch stále najväčšia zložka a zaťažuje obecný rozpočet veľmi 
veľa, nakoľko sa vyváža na skládku a nemá tam čo robiť. Toto je naša snaha o úsporu jednak 
týchto nákladov, ale samozrejme v rámci žiadosti a našej relatívne malej spoluúčasti, ktorá 
tam bola vyrátaná na nejakých 5tisíc, je práve o tom, že v prípade, že bude ten projekt 
úspešný, budeme vedieť tým ľuďom zabezpečiť aj takúto službu a budú mať to 
kompostovanie jednoduchšie.  
 
p. Palček upozornil, že treba robiť niečo s vývodmi, ktoré sú po dedine, ktoré ústia na naše 
komunikácie. Nevie, prečo je to tak. Dosť ľudí, hlavne čo bývajú pri ceste blízko alebo 
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dokonca pri chodníku na hlavnej ceste, tak majú jednoducho trativod spravený na naše 
komunikácie, či to je chodník alebo či to je cesta. Ešte vrchol drzosti je, keď zavolá niekto 
starostovi, má tam vyvedené dve ríny, spraví tam klzisko, aby sme to išli posypať. Bol by rád, 
keby sa to nejako riešilo. 
Starosta odpovedal, že tí ľudia, ktorí to tak majú, to majú na čierno, pretože to je v rozpore 
so zákonom. Pretože zákon jasne ustanovuje, že dažďové vody zo striech a z pozemkov 
nemožno vypúšťať na verejné komunikácie. Oni jednoducho porušujú zákon. Dostaneme sa 
k tomu určite v priebehu roka. Výzvy prídu aj do rozhlasu po tých skúsenostiach, ktoré sme 
mali tento týždeň. Tí ľudia ani nevedia, ako si sami robia zle. To je na tom najhoršie, že oni 
vlastne sa nepozrú 5m vedľa, že čo to vlastne spôsobuje ten stav. Spomínal už aj v súvislosti 
so Železničnou, že takýto stav máme na tom najhoršom mieste. Sú tam práve dve ríny 
vyústené z tej nehnuteľnosti, z toho domu najbližšieho, a keď tam stečie tá voda, aj keď to 
bolo udlapané, tak to vymyla. Jediné, čo môžeme urobiť a teraz môžeme poďakovať počasiu 
a zajtra tam nabehneme, dovezieme sneh, zahádžeme to snehom, nech to dobre zmrzne, 
nech tam tie jamy, keď celodenne mrzne, nie sú. 
 
Ing. Ďurech chcel vedieť ako dopadol ten prípad s túlavými psami, či sa našiel nejaký majiteľ. 
Starosta odpovedal, že nevie, mal nejaké stretnutie, nevie či Silvia volala Jarovi, ale asi nie, 
chalani mali inú robotu. Čo sa týka túlavých psov, tak isto problematika, momentálne sme 
v takom stave, že dokonca máme jedného odchyteného psíka ešte stále v koterci na 
zbernom dvore, nakoľko sa majiteľ nenašiel a v útulku boli plní, takže nám ho nedokázali 
zobrať. Staráme sa o neho, je na tom dobre, chodí sa s ním aj na prechádzky, má krmivo, 
vodu. 
 
Ing. Kantoríková čítala na stránke oznam z PVS, že je potrebné skontrolovať si vodovodné 
šachty, z čoho vyplynul ten oznam. 
Starosta odpovedal, že keďže máme vodojem a zo skupinového vodojemu ide určitý objem 
do neho a potom sa samozrejme ten objem z vodojemov dostáva do rozvodov obce, tak 
zistili, že zrazu má obec omnoho väčšiu spotrebu vody ako bolo tomu za predchádzajúce 
obdobia. Napadlo ich, že buď je niekde porucha a na svojom vedení ju nenašli, takže mohla 
byť už na rozvodoch, ktoré patria tým ľuďom alebo sa len zbytočne zľakli, nakoľko ten vyšší 
odber vody môže byť spôsobený rôznymi spôsobmi. Nevie zatiaľ výsledok, každopádne sme 
o tom informovali obyvateľov, aby si to skontrolovali a dávali na to pozor. 
Ing. Kantoríková chcela vedieť, či sú ešte nejaké sťažnosti na ten zápach, začínajú si 
uvedomovať, že to začína v nejakých pravidelných intervaloch. 
Starosta – ak áno, treba si to odsledovať, že v ktorých. Skúste si urobiť evidenciu, kedy ste 
takéto problémy mali, urobte si do kalendára poznámku a raz za mesiac mi to dajte vedieť. 
Samozrejme, my sme v tejto veci oslovili aj PVS, dali nám odpoveď. Aj Ilave dali odpoveď, 
keďže mali takýto istý problém. Na prečerpávačke poruchu nenašli. Odôvodnili to tým, ako aj 
my v minulosti, že niektorí ľudia zneužívajú situáciu a nemajú ešte urobenú oficiálnu prípojku 
kanalizácie, ale majú žumpu, z ktorej jednorazovo prečerpajú obsah žumpy do kanalizácie, 
a keď tam prečerpáte tri, päť, osem kubíkov, tá žumpa obsahuje hnilobný zápach, pretože tá 
voda tam hnije. Samozrejme, zápach sa šíri všetkými smermi, takže vy to môžete cítiť aj na 
ulici Školskej, ale môže to spôsobovať dajme tomu niekto z prepojenej časti. 
V tomto prípade jedine apelácia na všetkých, ktorí toto robia. Naozaj síce možno usporia 
40eur za 8m3 vývozu, ale narobia toľko problémov všetkým ostatným ľuďom, že sa im o tom 
ani nesníva. 
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Ing. Košút sa spýtal ohľadom nájazdov, čo sa týka rodinných domov, na ulici Za parkom. 
Podľa projektu bude upravená komunikácia, čiže asfaltová, potom je tam dažďová 
kanalizácia a nájazdy na rodinné domy nie vždy sú hraničné, čo sa týka vlastníckych práv 
k pozemku. Môžu si ako obyvatelia urobiť nájazdy podľa svojho alebo bude dané, že musí byť 
betónový, zámková dlažba alebo čo? To je prvá otázka. Druhá otázka: nie je to na jeho 
pozemku. 
Starosta odpovedal, že všetky nájazdy, ktoré obsahuje projektová dokumentácia, sú 
zakreslené aj s hranicami katastrálnymi, teda máme prekryté projekty v rámci určitej vrstvy 
vrstvou katastrálnych máp. Vieme veľmi jednoducho zistiť, či ten prístup – prístupová cesta 
alebo lávka alebo čo to bude, je na pozemku obce alebo je na pozemku súkromnom. 
Nechajme to na osobné obhliadky priamo na mieste pred začatím prác, kde určite každého 
oslovíme, pôjdeme za ním s projektantom, stavebným dozorom a zapíšeme do zápisnice, 
akým spôsobom bude ten nájazd riešený. V prípade, ak si bude chcieť človek doplniť ten 
nájazd aj na svojom pozemku tak, aby pokračoval z pozemku obecného, tak určite bude 
možnosť dohodnúť sa na spôsobe, či dodrží ten asfaltový koberec, čo by bolo optimálne, za 
určitých okolností, nie je to samozrejme typizovaná vec. 
 
Ing. Ďurech sa spýtal, či je možné poslať ten projekt na kamerové systémy, na ktorý sme 
dostali tú dotáciu. 
Starosta odpovedal, že je aj so žiadosťou a s mapkou zverejnený na webovej stránke. 
 
Ing. Ďurech mal ešte dotaz. Už viackrát sme sa tu bavili, a to je prechod pre chodcov príp. 
inteligentný semafor v Nozdroviciach. Stále sa to odsúva, že bolo by dobré začať tam robiť, 
tam tie dôvody, že to tam nemôže byť, že by to spomaľovalo, alebo že je to za nejakým 
horizontom už padá úplne. Lebo teraz tam už momentálne máme nejakú firmu, ktorá tam 
prevádzkuje autodopravu, vychádzajú tam kamióny, verejne cez plnú čiaru. Zasypali rigol 
vedľa cesty, voda nemá kam odtekať. Takže si myslí, že je to ešte horšie, ako keby tam ten 
prechod bol a znova bol svedkom toho, ako tam tie autá rýchlo „letia“, že ohrozujú ľudí, ktorí 
idú na zastávku. Či by už nebolo vhodné osloviť, ktoré dávajú povolenie na to a začať na tom 
robiť, pretože tá situácia je niekedy neúnosná.  
Starosta odpovedal, že máme k tomu spracovaný projekt síce na tú spodnú časť, tak isto je 
to otázka, sadnime si spolu, dohodnime sa, ak budem chcieť stanovisko orgánu, potrebujem 
na to nejakú projektovú dokumentáciu, na tú vrchnú časť nemáme spracovanú. Vie, že to 
môže byť jednoduchý nákres, ale jednoducho nemáme zatiaľ. Ak to vyplynie z toho, že 
chcete riešiť prechod nie dolu, ale hore, tak isto v súvislosti s tým budeme musieť vymyslieť  
nejaký chodník, ktorý tam bude treba urobiť, aspoň na tej časti, kde teraz tá zastávka je, lebo 
inak vám nikto nedá súhlasné stanovisko, musíte spojiť dva chodníky. Toto je vec, ktorú si 
pripravme, posúďme, poďme priamo na miesto, dáme jednoduchý projekt dokopy. Oslovil už 
ODI aj Slovenskú správu, o tejto problematike s nimi hovoril.  
p. Letková k tým prechodom pre chodcov, pokiaľ by sa takáto vec riešila, keď si tak prejdete 
Košecu, tak od Nozdrovíc od zastávky nie je prechod pre chodcov, až tu pri krčme. Vie, že 
pred Vianocami bola taká akcia, že všetkých chodcov policajti zastavovali, ktorí neprechádzali 
cez prechod. 
Starosta odpovedal, že môžu zastavovať policajti, ale žiaľ, pokiaľ nemá chodec inú možnosť. 
Ale ani v Nozdroviciach nemáme prechod, od Tunežíc nie je prechod pre chodcov. Súhlasí 
s p. Letkou, na obhliadke s ODI a SSC sme sa dohodli, že kvôli frekventovanosti tohto úseku 
bude najideálnejšie urobiť a naprojektovať prechod pre chodcov priamo pred poštou. Tak 
isto je to o tom, pripraviť jednoduchý projekt 
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p. Chalupka sa ešte spýtal ohľadom hlavnej cesty od obecného úradu po Nozdrovice, že čo 
by sa dalo urobiť s tými autami, čo stávajú na chodníku? Napr. ženy s kočíkom musia vyjsť na 
cestu, auto obísť a vrátiť sa na chodník. Nedá sa tam dať zákaz zastavenia alebo ako 
majiteľov tých áut donútiť? Lebo vyhláška niečo hovorí, ako má byť chodník. 
Starosta sa vyjadril, že si práve odpovedal. Pretože zákon je vyhláška a treba zavolať 158, keď 
už nepomôže dohovor. A ľudia sa naučia, keď dvakrát trikrát dostanú pokutu. 
p. Kutej zareagoval, že volať políciu asi nebude najlepšia možnosť, odporučil mu, aby to 
nafotil, podal to písomne na úrad a jeho komisia sa tým bude zaoberať. 
 
p. Jakuš sa tiež v tomto zmysle vyjadril aj k vychádzaniu z ulice Za parkom v Nozdroviciach, že 
tam porušíte zákon, museli by sta sa otáčať a ísť naspäť. 
Starosta odpovedal, že tam boli dokonca aj udelené pokuty za výjazd z ulice Za parkom 
doľava na Košecu, nakoľko je tam teda plná čiara, aj keď na našej miestnej komunikácii nie je 
prikázaný smer jazdy, je tam stopka. 
 
p. Bugala chcel vedieť, či je na tento rok naplánované bagrovanie a čistenie Košeckého 
potoka, lebo je to dosť podstatné a potrebné. 
Starosta odpovedal, že to, čo p. Bugala hovorí, je v súlade s tým, že sme tu mali aj Povodie 
Váhu počas konzultácií s projektantmi v tej časti, kde sa potok stáča doľava, tak sme sa o tom 
rozprávali. Tam je samozrejme asi najhorší stav od Železničného mosta smerom hore po 
prakticky hlavnú cestu a ten spád, ktorý je tam ešte nad hlavnou cestou. V r. 2009 sme prišli 
robiť na tri týždne, žiadame, aj sme žiadali minulý rok, aby prišli vyčistiť potoky z Povodia 
Váhu. Oni majú na starosti niekoľko stoviek kilometrov potokov a riek vo svojom úseku a tak 
isto sú veľmi závislí na rozpočte, na ľuďoch a na strojoch. 
 
9/ Rôzne – dôležité údaje a informácie starostu a účastníkov rokovania 
V rámci tohto bodu neprebehla žiadna diskusia.  
 
10/ Interpelácia poslancov – diskusia 
V rámci tohto bodu neprebehla žiadna diskusia.  
 
11/ Ukončenie zasadnutia 
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Mgr. Radomír Brtáň, ktorý 
poďakoval prítomným za účasť. (19:11 hod.) 
 
Starosta obce: Mgr. Radomír Brtáň    Zapisovateľ: Bc. Emília Laskovičová 
 
Prednosta obce: Mgr. Zuzana Dianová 
  
Overovatelia: 
 
 

       __________________________          ________________________ 
      Pavol Ostrovský            Ing. Janka Kantoríková 
 
 

V Košeci,  6.3.2017 


