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 Z Á P I S N I C A 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 

dňa 17. februára 2011 v zasadačke Obecného úradu v Košeci 

 

Prítomní 

p. Radomír Brtáň, starosta   Mgr. Miroslava Švehlová, poslankyňa  

Ing. Janka Kantoríková, poslankyňa   Bc. Pavol Ondrejka, poslanec 

Mgr. Júlia Palčeková, poslankyňa  Mária Kalamenová, poslankyňa 

Mgr. Helena Popovičová, poslankyňa  Katarína Turzová, poslankyňa 

Jozef Surový, poslanec   Ing. Jaroslav Gábel, hlavný kontrolór   

 

Neprítomní 

Mgr. Jaroslava Pajgerová, poslankyňa 

Hostia 

p. Jozef Bartoš, p. Magdaléne Belková 

 

R O K O V A N I E 

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  

8 poslancov a preto uznal dnešné zasadnutie OZ za uznášaniaschopné. Zo zasadnutia sa 

ospravedlnila Mgr. Jaroslava Pajgerová. 

 

2/ Schválenie programu rokovania 
K pozvánke boli zaslané dve pripomienky. Namiesto bodu schvaľovania štatútu obce navrhla 
Ing. Kantoríková vymeniť za bod Informácia starostu obce zo školenia o slobodnom prístupe 
k informáciám a k povinnosti zverejňovania zmlúv.  
Bc. Ondrejka – v rokovacom poriadku je písané že rokovacie podklady majú byť zaslané 5 dní 
pred OZ. Nedostali správu HK, ktorú má dnes prednášať.  
Starosta – HK je na dnešnom OZ zúčastnený zo zdravotných dôvodov len krátko. Navrhol 
preto aby sa k bodu č. 6 pridal aj bod číslo 7.6.  
 

Uznesenie č. 37 
OZ  k o n š t a t u j e, že : 
Zasadnutie OZ sa bude uberať podľa upraveného programu – zmena bodu 7.1 a zlúčenie 
bodov 6, 7.4 a 7.6. 
Za: 8 
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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: 
 

Katarína Turzová – predseda 
Jozef Surový – člen 
Mgr. Júlia Palčeková – člen 
 
Uznesenie č. 38 
OZ  v o l í: 
Návrhovú komisiu v zložení: 
Katarína Turzová – predseda 
Jozef Surový – člen 
Mgr. Júlia Palčeková – člen 
 
Za overovateľov zápisnice boli určení :  
1/ Bc. Ondrejka Pavol 
2/ Ing. Kantoríková Janka 
  
Písaním zápisnice bola poverená :  
Andrea Behanová 
 
4/ Kontrola plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení zodpovednými 
pracovníkmi 
 

Uznesenie č. 30 OZ odporúča 
Pozvať  bývalú predsedkyňu kultúrnej komisie p. Magdalénu Belkovú na najbližšie zasadnutie 
OZ za účelom predloženia dokladov k jednotlivým podujatiam organizovaným kultúrnou 
komisiou. 
p. Belková bola pozvaná a je prítomná na OZ. 
 
Uznesenie č. 31  OZ schvaľuje 
poskytnutie finančných príspevkov neziskovým organizáciám obce vo výške žiadostí 
jednotlivých organizácií: 

- FK Košeca   9.500,- 
- Turisti    1.355,- 
- Stolný tenis a aerobik     500,- 
- Únia žien   1.500,- 
- Záhradkári      300,- 
- Zdravotne postihnutí Ilava    200,- 
- Ostatné organizácie  1.300,- 
SPOLU:              14.655,-   

 
Uznesenie č.32  OZ schvaľuje 
rozpočet obce na rok 2011 nasledovne, kde sú zohľadnené zmeny oproti vyvesenému návrhu 
rozpočtu takto: 
- vo výdavkovej časti zohľadniť financovanie spoluúčasti na projektoch, neuhradené faktúry a 
investície spojené s dokončením prác ( osvetová beseda, komín) v celkovej výške 46.000€ 
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- v príjmovej časti navýšiť  položku 312 – Dotácie zo štátneho rozpočtu o sumu 20.000€  
- v príjmovej časti prehodnotiť navýšenie  položky Výnos dane FO pre obce v zmysle 
vyrovnaného rozpočtu, t.j. navýšenie o sumu 26.000,- € 
- príspevky neziskovým organizáciám v zmysle uznesenia č. 31/2011 
Rozpočet sa schvaľuje ako vyrovnaný s celkovým objemom príjmov vo výške 1.051.200,- € a 
výdavkov vo výške 1.051.200,- €. 
 
Uznesenie č. 33    

a) OZ berie na vedomie 
Predložené návrhy rozpočtov ZŠ, MŠ, ZUŠ, ŠJ, ŠK na roky 2011, 2012 a 2013 

b) OZ odročuje 
schválenie rozpočtu  ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠK, ZUŠ  na roky 2011, 2012, 2013  po predložení jeho 
upravenej podoby (prepočet s aktuálnymi koeficientmi). 
 
Uznesenie č. 34  OZ schvaľuje 
Zvýšenie rodičovského príspevku pre Školský klub detí, zvýšenie príspevku na stravné 
(prechod z prvého finančného pásma do druhého finančného pásma), zvýšenie rodičovského 
príspevku pre materskú školu podľa predloženej žiadosti nasledovne: 
Príspevok pre ŠKD – zvýšenie z 2 € na 3 €/mesačne 
Príspevok pre MŠ – zvýšenie z 5 € na 10 €/mesačne 
Príspevok na stravné – prechod z prvého do druhého finančného pásma 
Uznesenie bude platné od marca 2011. 
 
Uznesenie č. 39  OZ  berie na vedomie 
kontrolu plnenia uznesení OZ v Košeci. 
 
5/ Názory občanov 
Starosta odovzdal slovo hosťom. Spýtal sa na ich pripomienky.  
p. Belková požiadala o slovo vo veci, kvôli ktorej bola na dnešné OZ pozvaná. 
p. Belkovú mrzia invektívy z minulého OZ, keď sa na ňu útočilo bez jej prítomnosti. 
Pri začatí práce v kultúrnej komisii neprevzala od predchádzajúceho predsedu vôbec nič 
a komisiu vybudovali spolu s členkami sami. Kroje si zabezpečili svojpomocne a sponzorsky. 
Kroje späť od nikoho nepýtala. P. Hrbáčková jej dala tri náhradní kroje.  
Pripomienky mali k tomu, že zábavy nevyúčtovávali. Ani jednu akciu nerobili preto, aby na 
nej zarobili. Zábavy a ostatné akcie sa robili pre obec a nie pre zárobok. Tovar predávali 
s minimálnym ziskom.  
Myslí si, že  krik okolo toho bol zbytočný. Mohli sa jej prísť spýtať osobne alebo ju zavolať 
skôr a nešíriť klebety po dedine. 
P. Turzová na nikoho neútočila, na OZ povedala len toľko, že jej nikto neodovzdal podklady 
z predchádzajúcej kultúrnej komisie. Pozvať ju na OZ nebolo z jej hlavy, vzniklo to z návrhu 
aby zisk zo zábav zostával komisiám. Ona len požiadala aby bola dokumentácia odovzdaná 
na obecný úrad, kde si ju ona vyzdvihne. 
Starosta poslal požiadavku na odovzdanie podkladov všetkým bývalým poslancom. Do 
budúcnosti chce tomu predísť tým, že dokumentácie komisií sa budú spravovať na obci.  
p. Belková si je vedomá, že táto situácia vznikla aj preto, že bola dlhodobo odcestovaná. 
p. Turzová má len podklady z roku 2008. 
Mgr. Popovičová tiež žiadala dokumentáciu od Ing. Jurčákovej, dnes dostala SMS že bola PN 
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a dokumentáciu nechá v priebehu budúceho týždňa na Obecnom úrade. 
Ing. Kantoríková – v žiadnom dokumente obce  nie je na túto tému nič písané. Určite by bolo 
vhodné nastaviť od tohto volebného obdobia úlohy, vzory zápisnice. Je zbytočne sa v tom 
vŕtať, je potrebné to nastaviť a dodržiavať. Druhá vec je finančná stránka.  
Starosta – v zmysle toho čo bolo povedané je na poslancoch aby si všetky interné dokumenty 
nastavili tak, aby to bolo všetkým jasné a aby všetkým vyhovovali. 
Ing. Kantoríková – na nete máme kolonku poslanci OZ kde sú zahrnutí aj starosta a hlavný 
kontrolór. Chýbajú tam mailové adresy a plány práce jednotlivých komisií.  
Starosta – presne to je v pláne v priebehu mesiaca marec bude web stránka upravená. 
Plánuje tam zverejňovať aj podklady zo zasadnutí jednotlivých komisií.  
Bc. Ondrejka si myslí, že niektoré údaje zo zápisnice jeho komisie by nebolo vhodné 
zverejňovať. Rovnako aj z komisie sociálnej. 
p. Jozef Bartoš sa spýtal kto povoľuje výrez stromov, tri mladé stromy boli zrezané pri areáli 
bývalej tehelne. Stromy sa vysadili ešte za bývalého vedenia obce.  
HK stromy boli vysadené z dotácie za výrub stromov a zeleň pod diaľnicou.  
Starosta požiadal aby prišiel za ním na Obecný úrad a v prípade neoprávneného zrezania 
bude vec riešiť. 
p. Bartoš sa ďalej spýtal kto platí ľudí, ktorí separujú odpad v tehelni. Starosta ho informoval, 
že ľudí platí firma, ktorá  od  nás takto vyseparovaný odpad odoberie.  
 
6/ Správa hlavného kontrolóra v súlade s §18f zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 
v znení neskorších predpisov. Správa hlavného kontrolóra za rok 2010 /podľa zákona SNR 
č. 369/1990 Z.z., do 60 dní od ukončenia roku/. Správa o kontrole NKÚ za 4. kvartál 2010. 
Správy predniesol hlavný kontrolór obce Ing. Jaroslav Gábel. Poslanci požiadali o zaslanie 
správy.  
Poslanci požiadali o zaslanie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra, aby mohol byť 
vyvesený v zmysle zákona a zaslaný poslancom (do 2. 3. 2011) 
 
Uznesenie č. 40  OZ   

a)  berie na vedomie 
správu hlavného kontrolóra v súlade s §18f zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení 
neskorších predpisov. Správu o kontrole NKÚ za 4. kvartál 2010. 

b) ukladá 
pripraviť plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2011 do 2.3.2011 a predložiť správu 
hlavného kontrolóra za rok 2010 /podľa zákona SNR č. 369/1990 Z.z., do 60 dní od ukončenia 
roku/ na pripomienkovanie.  
Za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0 
 
7/ Hlavné body rokovania určené Plánom práce OZ a predchádzajúcimi uzneseniami OZ, 

1. Informácia starostu obce zo školenia o slobodnom prístupe k informáciám 
a o ochrane osobných údajov v praxi (zákony č. 211/2000 Z.z. a zákon č. 428/2002 
Z.z.) 

Na školení sa zúčastnila aj Ing. Kantoríková. Starosta ju požiadal o spoluprácu ak niečo 
dôležité zabudne. Oboznámil poslancov s najdôležitejšími údajmi a povinnosťami obce. 
Informoval o opatreniach, ktoré obec v tejto súvislosti prijme.  
Ing. Kantoríková odporučila poslancom aby sa s týmto zákonom oboznámili, myslí si, že je to 
dôležitá a zároveň náročná téma. 
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Uznesenie č. 41 OZ berie na vedomie 
Informácia starostu obce zo školenia o slobodnom prístupe k informáciám a o ochrane 
osobných údajov v praxi. 
 

2. Správa o hospodárení obce za rok 2010 
Predsedkyňa komisie Mgr. Palčeková na úvod informovala poslancov o tom, že celkovú 
správu o hospodárení prednesie poslancom na najbližšom OZ. Z dôvodu časovej 
zaneprázdnenosti nie je kompletne pripravené percentuálne čerpanie jednotlivých kapitol 
rozpočtu. Informovala poslancov o zostatkoch na úveroch, zostatku pokladne a o zostatkoch 
na účtoch ku koncu roka 2010. Najväčším dlžníkom je firma Štrkopiesky Hrubá Borša. 
Starosta oboznámil poslancov s danou problematikou.  
Mgr. Palčeková pošle kompletnú správu poslancom mailom najneskôr do 14 dní.  
Správe sa budú venovať na najbližšom OZ. 
 

3. Správa o činnosti správcu nájomných bytov v 12 bytovke 
Starosta odporučil vytvoriť pracovnú skupinu na vypracovanie plánu údržby a opráv. Zistiť 
možnosti použitia fondu údržby a opráv, uskutočniť pracovné stretnutie skupiny a následne 
stretnutie s nájomníkmi bytovky. 
 
Uznesenie č. 42 
OZ berie na vedomie  
Správu o činnosti správcu nájomných bytov v 12 bytovke. 
 

4. Úprava rozpočtov školy /schvaľovanie po aktualizácii normatívov/ 
Úpravu rozpočtov na základe zverejnených normatívov predstavila poslancom predsedkyňa 
finančnej komisie Mgr. Júlia Palčeková. Na základe návrhu finančnej komisie odporučila 
poslancom tento návrh rozpočtu schváliť. 
 
Uznesenie č. 43 
OZ schvaľuje 
Predložený upravený návrh rozpočtu originálnych kompetencií – MŠ, ŠKD, ŠJ, ZUŠ na rok 
2011 – 2013 bez zmien. 
Za: 8 
Zdržal sa: 0 
Proti: 0 
 

5. Správa o kontrole plnenia opatrení NKÚ 
Správu predniesla poslancom predsedkyňa finančnej komisie Mgr. Júlia Palčeková. 
Konštatovala, že všetky opatrenia sa plnia. 
 
Uznesenie č. 44 
OZ berie na vedomie 
správu komisie financií, investícií a rozvoja o realizácii a kontrole plnenia opatrení NKÚ za IV. 
štvrťrok 2010. 
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8/ Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov 
Starosta navrhol začať bod rôzne poriadkom odmeňovania, ktorý pripravil a dnes by im ho 
predstavil. Pripomienky a podobne by doladili na plánovanom pracovnom stretnutí, ktoré sa 
uskutoční aj po plánovanom školení k danej téme.  
 
Bc. Ondrejka – navrhol aby sumu 20 € mesačne zástupca starostu nedostával. Myslí si, že 
práca predsedov jednotlivých komisií je v mesiaci náročnejšia ako práca zástupcu starostu. 
Mgr. Švehlová – nie je pravda, že len zastupuje starostu. Často sa stáva, že na rôzne akcie 
chodí aj so starostom nie ako jeho zástupca ale ako poslanec. Keď rieši svoje povinnosti 
používa súkromné auto a nikdy si to nevyúčtováva. V predchádzajúcom volebnom období jej 
bol schválený plat vo výške 130,- €. Zmyslom predloženého návrhu bolo to, aby jej odmena 
zostala nezmenená. 
Bc. Ondrejka – ak dostávala takú odmenu tak je v rozpore so schváleným odmeňovacím 
poriadkom. 
Starosta informoval o tom, že bod odmeňovacieho poriadku sa nevzťahuje na zástupcu, 
ktorý už bol vo výkone funkcie. Odpoveď od právnika ohľadom tejto otázky pošle poslancom 
mailom. 
Bc. Ondrejka – poslanci neschvaľujú kompetencie zástupcu starostu. Poslanci ich len berú na 
vedomie. Starosta im ich poslal preto, lebo budú zástupcovi starostu schvaľovať výšku 
odmeny. Starosta požiadal, aby ním navrhnuté kompetencie pripomienkovali. 
Finančná komisia navrhla, aby zástupca starostu rovnako ako predsedovia komisií predkladal 
OZ správu o svojej činnosti. 
Ing. Kantoríková by sa na pracovnom stretnutí právničky chcela spýtať aj na to, či je nutné 
prejednávané body, ktoré sa berú na vedomie a zasielajú sa mailom musia na OZ čítať, 
pretože to málokto počúva a OZ to zdržuje.  
 
9/ Rôzne – dôležité údaje a informácie starostu a účastníkov rokovania 
Pracovné stretnutie poslancov – dňa 3. 3. 2011 o 17 hod. odmeňovanie poslancov, štatút 
obce, prípadne ďalšie podľa potreby. 
Školenia – Ing. Kantoríková – štatút obce, zásady hospodárenia. 
 
p. Kalamenová zasielala poslancom žiadosť neziskovej organizácie ktorá spravuje hospic 
v ktorom je umiestnená naša občianka. Na mesačnú starostlivosť o našu občianku im chýba 
150,- €. Požiadali o príspevok obce. Sociálna komisia navrhla, aby bola našej občianke 
vyplatený príspevok vo forme jednorazového sociálneho príspevku vo výške 150,- €. 
 
Uznesenie č. 45 
OZ schvaľuje jednorazový sociálny príspevok vo výške 150,- € pre našu občianku Agnesu 
Škrovánkovú. Tento príspevok bude poukázaný na účet číslo 2626030497/1100 
zdravotníckemu zariadeniu neziskovej organizácie Refugium so sídlom Súvoz č. 739, Trenčín, 
v ktorom je p. Škrovánková umiestnená. 
Za: 7 
Zdržal sa: Bc. Ondrejka 
Proti: 0 
 
p. Kalamenová pripomenula poslancom žiadosť p. Lackovej, ktorá požiadala o vianočný 
príspevok pre svoje vnúčatá. P. Lacková predložila podklady o príjme, avšak nie je v hmotnej 



7 

 

núdzi. Nežiadala však o sociálny ale o vianočný príspevok. Napriek tomu sociálna komisia 
navrhla schváliť vianočný príspevok vo výške 20,- € na jedno dieťa. 
 
Uznesenie č. 46 
OZ schvaľuje poskytnutie mimoriadneho príspevku pre p. Katarínu Lackovú vo výške 40,- €, t. 
j. 20,- € pre každé vnúča, ktoré má v pestúnskej starostlivosti. 
Za: 8 
Zdržal sa: 0 
Proti: 0 
 
p. Surový – by chcel vedieť na koho sa má obrátiť pri riešení podnetov. Starosta – v prípade 
priestupkových konaní môže kontaktovať Silviu Makasovú. 
Má návod na mapovanie čiernych skládok. Zmapovanie týchto skládok má komisia pre 
životné prostredie vo svojom pláne. Požiadal o prefotenie, aby to mohol dať všetkým členom 
komisie.  
Počul o možnosti odoberania kobercov, sedačiek a pod. spoločnosťou Marius Pedersen 
z Trenčína. Starosta o tejto možnosti vie, a nejaký odpad už táto spoločnosť odobrala. 
 
Ing. Kantoríková sa spýtala na činnosť v tehelni. 
Starosta – v areáli bývalej tehelne prebieha triedenie odpadov, ktoré zabezpečuje firma, 
ktorá tento odpad následne odoberie. Zamestnáva väčšinou obyvateľov našej obce, ktorí 
triedia jednotlivé položky. Priamo na mieste ich aj lisujú. V zimnom období sú tieto položky 
vykupované za lepšie ceny ako v letnom. Dohoda je zatiaľ len ústna. Obec zatiaľ nemá žiadne 
náklady.  
 
Mgr. Palčeková – v Nozdroviciach sú dosť veľké výkyvy v dodávke elektrickej energie. Okrem 
blikania žiaroviek sa aj vypínajú spotrebiče.  
Starosta – problém sme riešili v priebehu minulého roka. SSE robila priebežné merania 
a kontroly. Ak problémy stále pretrvávajú je potrebné dať podnet na obecný úrad a my to 
opätovne postúpime SSE. 
Mgr. Popovičová pripomenula, že keď do obce prídu kolotoče napoja sa na rozvádzač, ktorý 
napája aj ich domácnosť a počas ich pôsobenia v obci im rovnako klesá napätie.  
Starosta – povolenie na odber dáva SSE. V prípade problémov je potrebné kontaktovať ich.  
V prípade pretrvávania problémov je možné zváženie umiestnenia kolotočov na inom mieste 
napr. na škvarovom ihrisku. 
p. Surový – občania sa sťažovali na to, že počas turnaja o pohár starostu obce sa ihrisko 
posypalo soľou a potom sa tam už nedal pripraviť ľad. Starosta im sľúbil oplotenie a WC. 
p. Turzová poznamenala, že v prípade že  nie je sneh tak je v okolí ihriska veľa blata a bolo by 
vhodné aspoň časť pri lavičkách vyriešiť tak aby pri takomto počasí mali ako prejsť z lavičky 
na hraciu plochu. 
 
Mgr. Švehlová – spýtala sa, či by bolo možné požiadať Cementáreň Ladce o príspevok na 
pobyt detí v škole v prírode. Napr. poskytnutie autobusu. 
 
p. Turzová – nacvičujú sa fašiangové tance, bola by rada keby tanečníci a dychovka patrili 
pod kultúrnu komisiu. Ide o to, že nie sú nikde evidovaný.  
Poslanci prediskutovali požiadavky dychovky na odohranie fašiangovej zábavy. 
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Bc. Ondrejka – v zásadách hospodárenia obce je uvedené, že inventarizácia majetku obce sa 
vykonáva raz ročne. Preto požaduje, aby sa inventúra vykonala a je ochotný byť súčasťou 
inventarizačnej komisie. 
Ing. Kantoríková v maily narážala len na inventúru v tomto toku, nechcela narážať na nič iné. 
Starosta reagoval na podnet Mgr. Popovičovej. Informoval poslancov o inventarizácii 
majetku od roku 2005. Posledná inventúra nie je zatiaľ uzatvorená. Starosta pripravil 
smernicu o inventarizácii majetku, ktorú poslancom pošle aby ju pripomienkovali a mohli sa 
jej venovať na pracovnom stretnutí. Po jej schválení vykonajú mimoriadnu inventarizáciu 
majetku.  
 
Ing. Kantoríková – pripomenula smernicu ohľadom kamerového systému. 
Ďalej sa spýtala na faktúru za vypracovanie projektovej dokumentácie v sume 340,- € 
a upozornila za omyl na stránke kde je pri faktúre za spracovanie dokumentu uverejnená 
odoslaná faktúra za vývoz fekálií. 
 
Mgr. Palčeková sa spýtala či je možné zakúpiť si knihu o povestiach trenčianskeho kraja. 
Záujem majú členovia komisie. Obec nakontaktuje p. Húževku prípadne si ju môžu zakúpiť od 
obce za nákupnú cenu. 
 
10/ Interpelácia poslancov – diskusia 
 
11/ Ukončenie zasadnutia 
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Radomír Brtáň, ktorý poďakoval 
prítomným za účasť. (21:30 hod.) 
 
Starosta obce: Radomír Brtáň    Zapisovateľka: Andrea Behanová 
 
Overovatelia: 
 
 
 
         ___________________________                   _________________________ 

      Ing. Janka Kantoríková                Bc. Pavol Ondrejka 
 
 
V Košeci, 17. 2. 2011 


