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Z Á P I S N I C A 
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 

dňa 27. januára 2007 v Kultúrnom dome v Košeci 
 
 

Prítomní: 
 
Radomír Brtáň,  starosta     p. Belková Magdaléna , poslankyňa 
p. Brtáň Ladislav, poslanec    Ing. Fúsek Vladimír, poslanec 
p. Jakuš Róbert, poslanec    Ing. Janke Ivan, poslanec 
Ing. Jurčáková Zuzana,poslankyňa   Ing. Kantoríková Janka, poslankyňa 
p. Štepanovičová Miroslava, poslankyňa  Mgr. Švehlová Miroslava, poslankyňa 
Ing. Gábel Jaroslav, hlavný kontrolór 
 
 
      H o s t i a 
 
Mgr. Alexandra Palčeková – predseda miestnej volebnej komisie 
Dľa  prezenčnej listiny 
 
 

J E D N A N I E 
 

1. Otvorenie 
Otvorenie dnešného riadneho zasadnutia OZ vykonal starosta obce p. Radomír Brtáň. 
Konštatoval, že je prítomných všetkých 9 poslancov a preto uznal dnešné zasadnutie OZ 
za uznášaniaschopné. 
 
Starosta sa spýtal poslancov, či sú z ich strany pripomienky k programu, ktorý bol uvedený na 
pozvánke. 
K uvedenému programu poslanci nemali žiadne pripomienky. 
 
Za overovateľov zápisnice určil pp. Belkovú Magdalénu a Štepanovičovú Miroslavu. 
Písaním zápisnice poveril sl. Pavlíkovú Helenu. 
 
Návrhová komisia 
Do návrhovej komisie starosta obce navrhol schváliť: 
Mgr. Miroslava Švehlová  - predseda 
Ing. Zuzana Jurčáková  - člen 
p. Brtáň Ladislav   - člen 
 
Poslanci členov návrhovej komisie jednohlasne zvolili. 
 

2. Sľub poslanca Róberta Jakuša 
Novozvolený poslanec Obecného zastupiteľstva p. Róbert Jakuš zložil zákonom predpísaný 
sľub. Po jeho zložení mu predsedkyňa Miestnej volebnej komisie Mgr. Alexandra Palčeková 
odovzdala osvedčenie o zvolení za poslanca OZ. Zložením sľubu sa p. Jakuš ujal funkcie 
poslanca OZ. 
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3. Zriadenie stavebnej komisie 
Nakoľko na prvom slávnostnom zasadnutí OZ nebola zriadená stavebná komisia, starosta 
obce predniesol poslancom návrh na jej zriadenie. 
Zriadenie stavebnej komisie poslanci jednohlasne odsúhlasili. 
 

4. Voľba  predsedu a členov stavebnej komisie 
Nakoľko bola zriadená stavebná komisia starosta predniesol poslancom návrh na voľbu 
predsedu tejto komisie a jej členov. 
Za predsedu stavebnej komisie navrhol p. Róberta Jakuša a za členov pp. Rafajová Janka, 
Kunc Róbert a Suchár Miroslav st.  
Poslanci OZ predsedu stavebnej komisie a jej členov jednohlasne zvolili. 
Starosta obce predniesol súčasne i návrh na rozšírenie komisie pre rozvoj, podnikanie 
a cestovný ruch a to o p. Róberta Jendrola. Poslanci p.Jendrola Róberta jednohlasne zvolili za 
člena komisie pre rozvoj, podnikanie a cestovný ruch. 
 
5/ Kontrola uznesenia 
Na minulom zasadnutí OZ bod G bolo starostovi obce doporučené posúdiť vnútorné normy 
obce. 
Tento bol nebol splnený nakoľko sa jedná o veľký počet vnútorných noriem. Tento bod bude 
prerokovávaný na zasadnutí OZ v mesiaci február 2007. 
 
6/ Interpelácia 
Do interpelácie sa neprihlásil nikto. 
 
7/ Schválenie rozpočtu obce za rok 2006 
Predsedkyňa finančnej komisie Ing. Kantoríková Janka oboznámila poslancov s plnením 
rozpočtu obce za rok 2006. K prednesenému splneniu rozpočtu neboli zo strany poslancov 
vznesené žiadne pripomienky. 
Rozpočet obce za rok 2006 poslanci jednohlasne schválili. 
 
8/ Preschválenie rozpočtu obce na rok 2007 schváleného 27.11.2006 
Predsedkyňa  finančnej komisie Ing. Kantoríková Janka oboznámila poslancov s rozpočtom 
obce na rok 2007. K prednesenému rozpočtu neboli zo strany poslancov vznesené žiadne 
pripomienky. 
Rozpočet obce na rok 2007 poslanci jednohlasne schválili. 
 
9/ Schválenie rozpočtu ZŠ s MŠ 
Predsedkyňa FK Ing. Kantoríková Janka oboznámila poslancov s rozpočtom ZŠ s MŠ na rok 
2007.  
K prednesenému rozpočtu neboli zo strany poslancov vznesené žiadne pripomienky. 
Rozpočet ZŠ s MŠ na rok 2007 poslanci jednohlasne schválili. 
 
10/ Schválenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov 
Starosta obce predniesol poslancom návrh na schválenie komisie na ochranu verejného 
záujmu pri výkone verejných funkcionárov – schválenie tejto komisie vyplýva z Ústavného 
zákona č. 357/2004. Nakoľko uvedený zákon ustanovuje osobiné požiadavky na zloženie tejto 
komisie: /môže byť zložená len z poslancov, musí mať najmenej 3 členov, po jednom 
zástupcovi z nej musí mať každá politická strana alebo politické hnutie zastúpené 

http://www.koseca.sk


  © 2007 www.koseca.sk 

v zastupiteľstve/ starosta navrhol: Ing. Vladimír Fúsek – za ĽS HZDS, Ing. Ivan Janke – 
SMER a p. Brtáň Ladislav – SMER. 
Komisiu na ochranu verejného záujmu a jej zloženie poslanci jednohlasne schválili. 
 
11/ Prerokovanie ponuky na vývoz pevného domového odpadu – vyhlásenie výberového 
konania a prerokovanie možnosti separovania zberu a vytvorenie zberného dvora 
V našej obci v súčasnej dobe zabezpečujú vývoz PDO Technické služby mesta Trenčianske 
Teplice. Nakoľko obec Košeca v blízkej budúcnosti chce zaviesť separovaný zber odpadu, je 
nutné, aby bola vybratá spoločnosť, ktorá by túto činnosť zabezpečovala. 
Starosta obce p. Brtáň oboznámil poslancov s ponukou na vývoz PDO, ktorú nám zaslali 
Technické služby mesta Trenčianske Teplice, ktoré zabezpečujú separovaný zber a Technické 
služby mesta Ilava, ktoré separovaný zber nezabezpečujú. . Vývoz PDO bude prerokovávaný 
na zasadnutí OZ v mesiaci február 2007. 
 
12/ Zriadenie inventarizačných komisií na vykonanie inventúr majetku obce 
Predsedkyňa finančnej komisie predložila poslancom návrh na zloženie inventarizačných 
komisií. 
Hlavná inventarizačná komisia: Ing. Janka Kantoríková – predseda, p. Eckertová Ľudmila – 
člen, Ing. Fúsek Vladimír – člen, Ing. Janke Ivan – člen 
Majetok OcÚ + sklad CO: p. Brtáň Ladislav – predseda,  Ing. Pápy Jaroslav – člen, p.Helena 
Pavlíková – člen. 
Kultúra: Dom smútku, Osvetová beseda, Ľudová knižnica, kultúrny dom: p. Belková 
Magdaléna – predseda, p. Kalamenová Mária – člen, p. Kozáková Ľudmila – člen, p. Otru- 
bová Jarmila – člen. 
Majetok prevádzky OcÚ: Fanta, s.r.o., pálenica: Ing. Gábel Jaroslav – predseda, Mgr. 
Švehlová Miroslava – člen, Ing. Kantoríková Janka – člen. 
Požiarna zbrojnica: p. Jakuš Róbert – predseda, p. Štepanovičová Miroslava – člen, p. 
Bugala Pavol – člen, p. Gábel Vojtech – člen. 
ZŠ s MŠ: Ing. Jurčáková Zuzana – predseda, p. Sláviková Jana – člen, Mgr. Palčeková 
Alexandra – člen, p. Doskočilová Eva – člen, Mgr. Švehlová Miroslava – člen. 
Likvidačná komisia: Mgr. Švehlová Miroslava – predseda, Ing. Kantoríková Janka – člen, 
Ing. Gábel Jaroslav – člen. 
Uvedené komisie poslanci jednohlasne schválili. 
 
13/  Schválenie odmeny zástupcu starostu 
Predsedkyňa finančnej komisie Ing. Janka Kantoríková  predniesla poslancom návrh na 
schválenie odmeny pre zástupcu starostu obce. Navrhla, aby Mgr. Švehlová dostávala  
mesačnú odmenu vo výške 3.000,- Sk /hrubá mzda/. 
Poslanci s návrhom Ing. Kantoríkovej súhlasili a odmenu zástupcovi starostu obce vo výške 
3.000,- Sk/mesačne jednohlasne schválili. 
 
14/ Schválenie členov do Rady školy  
Základná škola s materskou školou v Košeci zaslali na Obecný úrad žiadosť o doplnenie 
dvoch nových členov Rady školy pri ZŠ s MŠ v Košeci, nakoľko sa zmenilo zloženie 
obecného zastupiteľstva.  
Starosta predniesol poslancom návrh, aby v Rade školy pracovali: Ing. Jurčáková Zuzana 
a Mgr. Švehlová Miroslava.  
K prednesenému návrhu poslanci menali žiadne pripomienky a návrh starostu jednohlasne 
odsúhlasili. 
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15/ Prerokovanie ďalšej činnosti FK Slovlak Košeca, spol. s.r.o. 
Nakoľko sa jedná o záležitosť, ku ktorej je potrebné aj odborné stanovisko právnika, ktoré 
sme doposiaľ neobdržali, týmto bodom sa bude zaoberať zasadnutie obecného zastupiteľstva 
v mesiaci február 2007. 
 
16/ Plán práce Obecného zastupiteľstva na rok 2007 
Starosta oboznámil poslancov s Plánom práce OZ na rok 2007. Obecné zastupiteľstvo bude 
zasadať pravidelne každý mesiac vo štvrtok o 17. oo hod.  okrem mesiaca júl, kedy OZ 
nebude zasadať. 
Plán práce OZ na rok 2007 poslanci jednohlasne odsúhlasili. 
 
17/ VZN o prideľovaní nájomných bytov v 12 b.j.  
Každý poslanec obdržal návrh VZN o prideľovaní nájomných bytov. Po jeho oboznámení sa  
s ním sa týmto bude zaoberať OZ na svojom zasadnutí v mesiaci marec 2007. 
 
18/ R ô z n e  
Ing. Kantoríková – 9.2.2007 končí prolongácia vkladu v Slovenskej sporiteľni. Nakoľko na 
bežnom účte vo VÚB je väčší obnos finančných prostriedkov, finančná komisia navrhla  časť 
z nich  presunúť na termínovaný vklad. Zároveň FK navrhla zriadiť 3 termínované vklady 
s rôznou dobou viazanosti s celkovým vkladom 2,300 tis. Sk. 
K prednesenému návrhu neboli zo strany poslancov vznesené žiadne pripomienky. Zriadenie 
3 termínovaných vkladov s rôznou dobou viazanosti s celkovou čiastkou 2,300.tis Sk poslanci 
jednohlasne odsúhlasili. 
Starosta : Obecný úrad v Košeci obdržal žiadosť Stolnotenisového klubu v Nozdroviciach na 
prenájom Osvetovej besedy v Nozdroviciach. Táto žiadosť bola prerokovávaná i na zasadnutí 
finančnej komisie a bolo navrhnuté, aby Osvetová beseda  patrila pod správu Obecného 
úradu. Ing. Ivan Janke navrhol, aby správcom Osvetovej besedy v Nozdroviciach bola p. 
Jarmila Otrubová, ktorá by bola zodpovedná za prenajímane OB. Za to, aby p. Otrubová bola 
správcom Osvetovej besedy hlasovali všetci poslanci. 
Starosta : doporučil poslancom, aby zobrali na vedomie  vyhlásenie výberového konania na 
vykonanie finančného auditu.  
Ing. Kantoríková – v rozpočte obce na rok 2007 je uvažované aj s poskytovaním finančných 
príspevkov pre organizácie pôsobiace v našej obci ale i mimo nej, pokiaľ sú v nej aj občania 
z našej obce. Fin. príspevok bude poskytnutý Únii žien Slovenska, Klubu dôchodcov , Klubu 
slovenských turistov. Ostatným organizáciam bude poskytnutý príspevok po predložení ich 
rozpočtu na rok 2007.  
Za poskytnutie finančného príspevku Únii žien Slovenska vo výške 30.000,- Sk, Klubu 
dôchodcov Košeca vo výške 10.000,- Sk a Klubu slovenských turistov vo výške 30.000,-Sk. 
hlasovali všetci poslanci.   
Starosta: Obecný úrad v Košeci obdržal od fy Georeal Bratislava žiadosť o odpredaj pozemku 
p.č. KN 1149/3 o výmere 1697 m2 pre výstavbu nadjazdu nad železničné priecestie v rámci 
modernizácie železničnej trate.  
Poslanci s odpredajom uvedeného pozemku súhlasili a jeho odpredaj jednohlasne schválili. 
Starosta: Nakoľko obec má zriadený združený účet vo VÚB, ktorý nepoužíva, starosta 
navrhol poslancom, aby bol tento zrušený a finančné prostriedky prevedené na bežný účet vo 
VÚB. Poslanci s návrhom starostu obce súhlasili a zrušenie uvedeného účtu a presun 
finančných prostriedkov jednohlasne odsúhlasili. 
Starosta – nakoľko obec Košeca nie je vlastníkom služobného automobilu a tento je pre 
činnnosť a chod Obecného úradu potrebný, navrhol poslancom, aby zobrali na vedomie  
vypísanie výberového konania na zakúpenie služobného vozidla. 
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Starosta – nakoľko voľbami do orgánov samosprávy obcí vzišlo nové zloženie OZ a komisií, 
doporučil poslancom, aby si prevzali agendu od odstupujúcich predsedov komisií. 
 
19/ Diskusia 
Ing. Janke Ivan – je potrebné, aby boli vypracované Zásady poskytovania a prenajímania 
priestorov v Osvetovej besede v Nozdroviciach. 
p. Magdaléna Belková – predseda kultúrnej komisie oboznámila poslancov s pripravovanou 
fašiangovou zábavou, ktorá sa uskutoční dňa 17.2.2007. Na túto zároveň pozvala všetkých 
poslancov.  
p. Koňuch – bolo by dobré, aby pojazdná predajňa ktorá chodí predávať tovar pravidelene do 
Košece každý piatok určitý čas predávala i v Nozdroviciach.  
p. Janke Silvester – občania, ktorí sa zasadnutia OZ zúčastnili dobre nepočuli o čom sa 
rozprávalo, nakoľko DK nebol ozvučený. 
 
20/ Uznesenie 
 
Obecné zastupiteľsto 

A. Konštatuje, že 
Zvolený poslanec Obecného zastupiteľstva Róbert Jakuš zložil zákonom predpísaný sľub 
poslanca Obecného zastupiteľstva. 
 

B. Zriaďuje 
Stavebnú komisiu 
 

C. Volí 
Predsedu stavebnej komisie p. Róberta Jakuša a jej členov: pp. Rafajová Janka, Kunc Róbert, 
Suchár Miroslav st. 
p. Róberta Jendrola za člena komisie pre rozvoj, podnikanie a cestovný ruch. 
 

D. Berie na vedomie 
l. Informáciu o ponukách na vývoz pevného domového odpadu. 
2. Informáciu o FK Slovlak Košeca, spol. s.r.o. 
3. Informáciu o VZN o prideľovaní nájmmných bytov v 12 b.j. 
4. Informáciu o výberovom konaní na vykonanie auditu. 

5. Intormáciu o výberovom konaní na zakúpenie služobného vozidla. 
6. Informáciu o rozpočte obce na rok 2008 a 2009. 

 
E. Schvaľuje 

l. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
2. Návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Miroslava Švehlová, Ing. Zuzana Jurčáková, p. Ladislav 
Brtáň. 
3. Zapisovateľku: sl. Helenu Pavlíkovú. 
4. Overovateľov zápisnice: pp. Štepanovičovú Miroslavu a Belkovú Magdalénu. 
 
5. Uznesenie č. 2 
Plnenie rozpočtu obce za rok 2006 
 
6. Uznesenie č. 3 
Rozpočet obce na rok 2007. 
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7. Uznesenie č. 4 
Rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2007. 
 
8. Uznesenie č. 5 
Komisiu na ochranu verejného  záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v zložení: 
Ing. Fúsek Vladimír, Ing. Janke Ivan, p. Brtáň Ladislav. 
 
9. Uznesenie č. 6 
Zriadenie inventarizačných komisií na vykonanie inventúr majetku obce. 
 
10. Uznesenie č. 7 
Odmenu zástupcovi starostu vo výške 3.000,- Sk /hrubá mzda/. Odmena bude vyplácaná 
mesačne. 
 
11. Uznesenie č. 8 
Členov Rady školy: Mgr. Miroslavu Švehlovú a Ing. Zuzanu Jurčákovú. 
 
12. Uznesenie č. 9 
Plán práce Obecného zastupiteľstva na rok 2007. 
 
13. Uznesenie č. 10 
Zriadenie 3 terminovaných vkladov s rôznou dobou viazanosti, s celkovou finančnou  
čiastkou 2,300 tis. Sk. 
 
14. Uznesenie č. 11 
Správcu Osvetovej besedy v Nozdroviciach p. Jarmilu Otrubovú. 
 
15. Uznesenie č. 12 
V zmysle schváleného rozpočtu obce na rok 2007 poskytnutie finančného príspevku: 
a/ Únii žien Slovenska v Košeci vo výške 30.000,- Sk 
b/ Klubu dôchodcov v Košeci vo výške 10.000,- Sk 
c/ Klubu turistov Košeca vo výške 30.000,- Sk 
 
16. Uznesenie č. 13 
Zrušenie združeného účtu vo VÚB. 
 
17. Uznesenie č. 14 
Odpredaj pozemku p.č. 1149/3 o výmere 1697 m2 za účelom vybudovania nadjazdu nad 
železničné priecestie. 
 
F. Ukladá                 
Predsedom komisií prevzatie agendy od odstupujúcich predsedov komisií. 
    Z: predsedovia komisií 
    T: 22.2.2007 
 
Vypracovanie Zásad poskytovania a prenajímania priestorov v OB Nozdrovice. 
    Z: Ing. Janka Kantoríková 
    T: 22.2.2007 
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G. Splnomocňuje 
Starostu obce podľa potreby meniť Plán práce obecného zastupiteľstva. 
 
 
Uznesenie poslanci jednohlasne schválili. 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................... 
 
 
 
.................................................................... 
 
                       overovatelia 
 
 
 
 
        Radomír   B r t á ň 
             starosta obce 
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