ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo
dňa 24. januára 2012 v zasadačke Obecného úradu v Košeci
Prítomní
Mgr. Miroslava Švehlová, poslankyňa

Katarína Turzová, poslankyňa

Ing. Janka Kantoríková, poslankyňa

Mária Kalamenová, poslankyňa

Mgr. Júlia Palčeková, poslankyňa

Bc. Pavol Ondrejka, poslanec

Jozef Surový, poslanec

Mgr. Jaroslava Pajgerová, poslankyňa

Mgr. Zuzana Dianová, prednostka

Ing. Katarína Mináriková, HK
Neprítomní

Mgr. Helena Popovičová, poslankyňa

Katarína Turzová, poslankyňa

Hostia
hostia sa OZ nezúčastnili

ROKOVANIE
1/ Otvorenie
Otvorenie dnešného riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vykonal starosta obce p.
Radomír Brtáň a privítal hostí. Konštatoval, že z celkového počtu 9 poslancov je prítomných
7 poslancov a preto uznal dnešné zasadnutie OZ za uznášaniaschopné. OZ sa nezúčastnili
Mgr. Helena Popovičová a Katarína Turzová.
2/ Schválenie programu rokovania
Starosta sa spýtal poslancov, či sú z ich stany pripomienky k programu, ktorý bol uvedený na
pozvánke. Návrh na doplnenie bodu 7.6 Návrh zmeny nájomnej zmluvy so Slovenskou
poštou – predkladá prednostka OcÚ.
Uznesenie č. 1/2013
OZ k o n š t a t u j e, že :
Zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu uvedeného na pozvánke s doplnením bodu
7.6 Návrh zmeny nájomnej zmluvy so Slovenskou poštou.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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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:
Jozef Surový - predseda
Mgr. Júlia Palčeková - člen
Bc. Pavol Ondrejka - člen
Uznesenie č. 2/2013
OZ v o l í:
Jozef Surový - predseda
Mgr. Júlia Palčeková - člen
Bc. Pavol Ondrejka - člen
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Za overovateľov zápisnice boli určení :
1/ Ing. Janka Kantoríková
2/ Mária Kalamenová
Písaním zápisnice poveril: Andreu Behanovú
4/ Kontrola plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení zodpovednými
pracovníkmi
S plnením uznesení z posledného OZ oboznámil poslancov starosta obce. Venoval sa
uzneseniam z dvoch zasadnutí v mesiaci december. Poslanci kontrolu vzali na vedomie.
Uznesenie č. 3/2013
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení
uznesení zodpovednými pracovníkmi.
5/ Názory občanov
Občania sa OZ nezúčastnili.
6/ Správa hlavného kontrolóra v súlade s §18f zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
v znení neskorších predpisov a práva o činnosti hlavného kontrolóra
HK obce Ing. Katarína Mináriková informovala o priebehu kontroly II. polroku 2012, prebieha
príprava účtovnej uzávierky. Komunikuje a spolupracuje s rozpočtárkou a účtovníčkou obce.
Uznesenie č. 4/2013
OZ berie na vedomie informácie hlavnej kontrolórky obce.
7/ Hlavné body rokovania:
7.1 Zhodnotenie roku 2012
Rok 2012 zhodnotil starosta obce. Zhodnotil čo nám prinesú prijaté uznesenia a čo nás na ich
základe čaká v budúcnosti. Najmä príprava nového územného plánu. Uspeli sme s podaním
malých projektov, napr. 4.000,- € pre malých futbalistov. Nepodarilo sa nám uspieť so
žiadosťou o modernizáciu knižnice, ktorú sme ale podali opäť. Rovnako sa nám nepodarilo
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získať dotáciu na modernizáciu osvetlenia popri hlavnej ceste. V tomto roku bude dokončený
zberný dvor. Ministerstvo schválilo verejné obstarávanie a bola podpísaná zmluva
s dodávateľom strojového a ostatného vybavenia. Ing. Kantoríková navrhla zamyslieť sa nad
monitorovaním tohto areálu z bezpečnostných dôvodov. Starosta požiadal o vyjadrenie
finančnú komisiu. Zopár ponúk prišlo mailom, pošle ich predsedníčke komisie.
V nasledujúcich troch rokoch nás čaká výstavba kanalizácie a vodovodu. Dnes boli na
obecnom úrade zástupcovia dodávateľa prác fy Váhostav a zástupca PVS. V našej obci
plánujú so začiatkom prác v marci tohto roku. Snahou OZ by malo byť hľadať možnosti na
rozšírenie vetiev do nových, v príprave projektov neplánovaných, častí obce.
Uznesenie č. 5/2013
OZ berie na vedomie zhodnotenie roku 2012.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7.2 Návrh hlavných úloh na rok 2013
Návrh hlavných úloh predniesol prítomným starosta obce. Dokument bol poslancom zaslaný
mailom. Starosta sa ospravedlnil za neskoré zaslanie. Plán je rozčlenený podľa fáz riešenia
a realizácií jednotlivých bodov. Požiadal o prerokovanie na jednotlivých komisiách a zaslanie
pripomienok či ďalších podnetov.
Uznesenie č. 6/2013
OZ berie na vedomie návrh hlavných úloh na rok 2013.
7.3 Plán práce komisií OZ
O plánoch práce jednotlivých komisií na rok 2013 informovali ich predsedovia. Plán práce
nepredložili neprítomné poslankyne a Ing. Kantoríková, ktorej komisia zatiaľ nezasadala a tak
plán práce neschvaľovala. Predložené plány sú v písomnej forme prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 7/2013
OZ berie na vedomie plán práce komisií OZ.
7.4 Návrhy transferov z rozpočtu obce na rok 2013 na základe žiadostí
Dokument s prehľadom žiadostí a vyjadrenie finančnej komisie posielala poslancom
v príprave na OZ prednostka obecného úradu. Bc. Ondrejka navrhol schváliť žiadosti podľa
schváleného rozpočtu. Nepoužitý zostatok ponechať v prípade potreby v priebehu roka.
Navrhol zmeniť spôsob schvaľovania týchto dotácií. Ing. Kantoríková – počas svojho
pôsobenia v obci sa podaril postup v podávaní žiadostí a ich vyúčtovaní. Navrhla, aby
žiadatelia predniesli OZ svoje požiadavky osobne a oboznámili ich so svojou činnosťou.
Uznesenie č . 8/2013
Obecné zastupiteľstvo:
A: Prerokovalo
Žiadosti o pridelenie dotácií z rozpočtu obce Košeca na rok 2013 nasledujúcich subjektov:
Klub dôchodcov Košeca
Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Základná organizácia Ilava
Únia žien Slovenska, Základná organizácia Košeca
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Združenie záhradkárov Košeca
Športový klub Nozdrovice
Futbalový klub Košeca
Odbor klubu Slovenských turistov Košeca
B: Schvaľuje
Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Košeca na rok 2013 nasledovne:
B1: Klub dôchodcov Košeca, so sídlom Košeca č. 521, 018 64 Košeca vo výške 500,- EUR
B2: Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Základná organizácia Ilava, so sídlom Košecká
ulica 41/14, Ilava, vo výške 100,- EUR
B3: Únia žien Slovenska, Základná organizácia Košeca, Sadová ulica 157/41, Košeca, vo výške
1500,- EUR
B4: Združenie záhradkárov Košeca, so sídlom Dolný Majer 743, Košeca, vo výške 400,- EUR
B5: Športový klub Nozdrovice, so sídlom Košeca – Nozdrovice 854/6, vo výške 500,- EUR
B6: Futbalový klub Košeca, vo výške 9025,- EUR
B7: Odbor klubu Slovenských turistov Košeca, so sídlom Školská 291/52, Košeca, vo výške
1000,- EUR
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7.5 Návrh štatútu ZPOZ
Návrh Štatútu ZPOZ bol poslancom zaslaný mailom. S jeho znením oboznámil prítomných
predsedníčka Komisie sociálnej a ZPOZ p. Kalamenová. Pripomienkovala sumy v bode III.
A požiadala schváliť zvýšenie súm v bode 4. z 15 na 20,- € a v bode 5. z 8 na 12,- €.
Bc. Ondrejka navrhol, aby sa tento materiál na tomto OZ neschvaľoval a aby bola
vypracovaná správa za rok 2012 z činnosti ZPOZu, aby o tom mali poslanci prehľad. Ing.
Kantoríková pripomienkovala formu štatútu. Navrhla niekoľko zmien. Poslanci prediskutovali
a navrhli dokument prepracovať. Dokument bude po prepracovaní predložený na zasanutí
obecného zstupiteľsva v mesiaci február.
Uznesenie č. 9/2013
OZ schvaľuje presunutie bodu Návrh štatútu ZPOZ na februárové OZ.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7.6 Návrh zmeny nájomnej zmluvy so Slovenskou poštou
Návrh bol poslancom zaslaný len deň pred OZ, nemohol však byť zaslaný skôr, nakoľko
zmluva od Pošty prišla až včera a o zmenách nás vopred neinformovali. Zmeny sa týkajú
BOZP, požiarnych smerníc.
Uznesenie č . 10/2013
Obecné zastupiteľstvo:
Prerokovalo predložený návrh zmeny zmluvy o nájme nebytových priestorov schválenej dňa
13.12.2012, uznesením č. 219/2012.
Schvaľuje zmenu zmluvy o nájme nebytových priestorov schválenej dňa 13.12.2012,
uznesením č. 219/2012 nasledovne:
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Menia sa ustanovenia čl. VI. Práva a povinnosti zmluvných strán, body 6, 11, 12, 15 a 20
nasledovne:
6. Na konci sa dopĺňa veta: Nájomca zodpovedá za vykonávanie odborných prehliadok
a skúšok vlastných technických zariadení v prenajatých priestoroch v zmysle vyhlášky č.
508/2009 Z.z. .
11. Nájomca sa zaväzuje v zmysle právnych predpisov platných v SR a Slovenských
technických noriem (STN) v prenajatých priestoroch zabezpečovať a pravidelne vykonávať
odborné prehliadky /OP, odborné skúšky (OS) a revízie svojich vlastných vyhradených
technických zariadení (VTZ), ktoré boli ním nainštalované a slúžia pre potreby jeho
podnikania. Odborné prehliadky, odborné skúšky a revízie zabudovanej elektroinštalácie
(rozvádzače a rozvodnice, stabilné elektrické rozvody a inštalácie po príslušnú zásuvku alebo
prípojné miesto, pevné osvetlenie jednotlivých miestností a pod.) bude v prenajatých
priestoroch zabezpečovať a pravidelne vykonávať prenajímateľ a z týchto revízií odstráni
všetky závady a nedostatky, ktoré budú zistené. Prenajímateľ je povinný na základe
požiadania povereného pracovníka nájomcu predložiť zápis, alebo kópiu zápisu z týchto
kontrol, OP,OS alebo revízií.
12. Nájomca si vo vlastnom mene zabezpečí nakladanie s odpadom (nebezpečným,
ostatným, komunálnym) podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, vyhlášok MŽP-SR č.
283/2001 Z.z. a č. 384/2001 Z.z. . Nájomca pri prevádzkovaní prenajatých priestorov bude
dodržiavať zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
15. Prenajímateľ odovzdá nájomcovi v kópii aktuálnu dokumentáciu ochrany pred požiarmi:
požiarne poplachové smernice, požiarny evakuačný plán s grafickým vyznačením
evakuačných ciest podlaží, na ktorých má nájomca prenajaté priestory (v prípade, že PEP je
pre objekt vypracovaný), pokyny na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v mimopracovnom
čase.
20. Prenajímateľ súhlasí s vybavením predmetu nájmu prostriedkami ochrany proti
neoprávnenému vniknutiu osôb do priestorov tvoriacich predmet nájmu inštaláciou
technických zariadení – elektrickým zabezpečovacím systémom a kamerovým systémom na
vlastné náklady nájomcu.
Zmluva o nájme nebytových priestorov schválená uznesením č. 219/2012 v znení vyššie
uvedených zmien bude podpísaná do 15 dní odo dňa schválenia tohto uznesenia.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
8/ Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov
Návrhy a podnety predložené neboli.
9/ Rôzne – dôležité údaje a informácie starostu obce a účastníkov rokovania
Mgr. Palčeková – na komisii prerokovávali žiadosť p. Šuleka o zámenu pozemkov vo
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vlastníctve obce. Žiadosť poslancom prečítala. Zámenu pozemkov žiada z dôvodu presunu
svojej prevádzky zo súčasných priestorov do areálu bývalej tehelne. Komisia sa žiadosti
venovala no konečné rozhodnutie. Navrhla stretnutie so stavebnou komisiou a so
žiadateľom. Ing. Kantoríková – na poslednom zasadnutí stavebnej komisie sa venovali aj
areálu tehelne. Navrhli spracovať overovaciu štúdiu obecných budov a areálu tehelne, ich
potreby a možnosti využívania. Mgr. Palčeková navrhla začať sa reálne zaoberať využitím
tohto areálu. Starosta prezentoval svoju predstavu s využitím tohto areálu na HBV a IBV.
Poslanci súhlasili s návrhom vypracovania overovacej štúdie. Ing. Kantoríková dohodne
stretnutie s Ing. Arch. Remšíkom.
Mgr. Palčeková – finančná komisia navrhla pred sezónou vybaviť detské ihriská mobiliárom –
koše, lavičky. Ďalej komisia navrhla, aby bola každá akcia financovaná z rozpočtu obce
podložená správou o jej realizácii. Podobne ako predkladajú zúčtovanie organizácie. Komisia
navrhla i zakúpenie svetelných meračov rýchlosti. Poslanci požiadali o predloženie cenových
ponúk. Ďalším návrhom komisie je rozšírenie kamerového systému v obci.
Ing. Kantoríková pripravovala tabuľku odmeňovania. Svoj návrh zašle mailom a požiadala
o vyjadrenie.
Mgr. Švehlová – informovala o pláne zorganizovať zájazd do parlamentu pre občanov, ktorí
sa aktívne podieľajú na živote v obci. Požiadala o možnosť uhradiť dopravu – prenájom
autobusu z rozpočtu obce. Poslanci požiadali o zaslanie celodenného programu
a predbežného zoznamu občanov.
Mgr. Pajgerová pozvala v mene kultúrnej komisie všetkých na fašiangovú zábavu, ktorá bude
9.2.2013.
10/ Interpelácia poslancov – diskusia
11/ Ukončenie zasadnutia
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Radomír Brtáň, ktorý poďakoval
prítomným za účasť. (19:00 hod.)

Starosta obce: Radomír Brtáň

Zapisovateľ: Andrea Behanová

Prednosta obce: Mgr. Zuzana Dianová
Overovatelia:
__________________________
Ing. Janka Kantoríková

________________________
Mária Kalamenová

V Košeci, 25. 01. 2013
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