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

dňa 22. februára 2007 v zasadačke OcÚ 
 
 
 

 
Prítomní: 

 
Radomír Brtáň, starosta   p. Belková Magdaléna, poslankyňa 
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 
 
 

Ospravedlnení 
Ing. Fúsek Vladimír, poslanec  p. Brtáň Ladislav, poslanec 
 
 

H o s t i a 
p. Femminellová Viera, Fišerová Ľubomíra, Droppa Milan, Gregorová Pavlína, Ďurišová 
Jana, Krupička Bohuslav , JUDr. Harvánková............ 
 
 

J E D N A N I E 
 

1. Otvorenie 
Otvorenie dnešného riadneho zasadania OZ vykonal starosta obce p. Radomír Brtáň. 
Konštatoval, že z celkového počtu 9 poslancov je prítomných 7 a preto uznal dnešné 
zasadnutie OZ za uznášaniaschopné. 
 
Pripomienky k programu uvedenom na pozvánke zo strany poslancov neboli žiadne. 
 
Za overovateľov zápisnice určil: Ing. Janke Ivan, p. Róbert Jakuš 
Písaním zápisnice poveril sl. Helenu Pavlíkovú. 
 
Návrhová komisia 
Do návrhovej komisie starosta navrhol schváliť: 
Mgr. Miroslava Švehlová   - predseda 
Magdaléna Belková   - člen 
p. Miroslava Štepanovičová  - člen 
 
Poslanci členov návrhovej komisie jednohlasne zvolili. 
 

2. Kontrola uznesenia  
Bod Fl – splnený. Predsedovia komisií si od odstupujúcich predsedov prevzali agendu. 
Bod F2 – splnený. Zásady poskytovania a prenajímania priestorov v OB Nozdrovice boli 
vypracované. 
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3. Interpelácia 
Z poslancov sa do interpelácie neprihlásil nikto. Prihlásil sa starosta, aby oboznámil 
poslancov s návrhom dohody, ktorý sa týka  vydania nehnuteľností  - bývalej tehelne v obci 
Košeca, ktorá patrila rodine Krupičkovej  a mimosúdnom urovnaní súdnych sporov. 
Uvedený návrh dohody je pre Obec Košeca  n e p r i j a t e ľ n ý. 
Dnešného zasadania OZ sa zúčastnila aj JUDr. Harvánková, ktorá zastupuje rodinu 
Krupičkovú v uvedenom súdnom spore, ktorá oboznámila poslancov s možnosťou urovnania 
súdnych sporov. Povedala, že s predchádzajúcim vedením obce sa nedalo spolupracovať 
a dohodnúť.  
Starosta obce dal hlasovať kto je za navrhované mimosúdne vyrovnanie súdneho sporu. 
Všetci poslanci hlasovali  proti takémuto návrhu vyrovnania a chcú, aby obec i naďalej 
v súdnom spore pokračovala, prípadne počkajú na návrh mimosúdneho vyrovnania, ktorý 
bude pre obec akceptovateľný. 
 

4. Návrh hlavných úloh na rok 2007 
Starosta obce oboznámil poslancov s Návrhom hlavných úloh na rok 2007. K prednesenému 
návrhu neboli zo strany poslancov vznesené žiadne pripomienky a poslanci návrh jednohlasne 
schválili. 

5. Prehodnotenie VZN obce 
Predsedkyňa finančnej komisie oboznámila poslancov s platnými VZN obce. 
Poslanci informáciu zobrali na vedomie. 
 

6. Plán práce komisií OZ 
Každý predseda komisie oboznámil poslancov s plánom práce na rok 2007 svojej komisie. 
Poslanci plány práce zobrali na vedomie. 
 

7. Prejednanie činnosti FK Slovlak Košeca, s.r.o. 
Starosta oboznámil poslancov s činnosťou  uvedenej s.r.o. Táto je však od r. 1999 nefunkčná. 
Z tohto dôvodu finančná komisia a predseda komisie pre rozvoj podnikanie a cestovný ruch  
Ing. Ivan Janke navrhli Obecnému zastupiteľstvu túto s.r.o. zrušiť a požiadať o výmaz 
z Obchodného registra.  
Za zrušenie FK Slovlak Košeca, s.r.o. hlasovalo 6 poslancov. Hlasovania sa zdržala p. Miro- 
slava Štepanovičová. 
 

8. Rozhodnutie o vývoze PDO – prehodnotenie ponúk  
Starosta oboznámil poslancov  so súčasným stavom týkajúcim sa vývozu PDO. Túto službu 
nám do 30.06.2007 budú poskytovať Technické služby mesta Trenčianske Teplice. 
O vývoze PDO ako i o možnosti separácie odpadu sa bude rokovať aj s Považskou odpadovou 
spoločnosťou  Marius Pedersen Trenčín, nakoľko v blízkej budúcnosti nás čaká separácia 
odpadu.  Uvedenú informáciu poslanci zobrali na vedomie.  
 

9. Rokovací poriadok pre komisie pri OZ 
Starosta oboznámil poslancov s Rokovacím poriadkom pre komisie pri OZ. K prednesenému 
Rokovaciemu poriadku neboli zo strany poslancov vznesené žiadne pripomienky. Rokovací 
poriadok poslanci jednohlasne schválili. 
 

10. Prehodnotenie štatútu obce 
Starosta oboznámil poslancov so Štatútom obce, ktorý je v súčasnosti platný. Bude však 
potrebné vypracovať nový a tento schváliť na zasadnutí OZ. 
Poslanci Štatút obce zobrali na vedomie.  
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ll. R ô z n e  
Starosta – Na zasadnutí OZ dňa 27.1.2007 boli zvolení členovia Komisie na ochranu 
verejného záujmu. K tomu, aby komisia mohla pracovať je potrebné zvoliť predsedu tejto 
komisie a schváliť jej rokovací poriadkok. 
Za predsedu bol na vrhnutý Ing. Vladimír Fúsek. K uvedenému návrhu neboli zo strany 
poslancov žiadne pripomienky. Ing. Vladimír Fúsek bol jednohlasne zvolený za predsedu 
komisie na ochranu verejného záujmu. 
Starosta taktiež oboznámil poslancov s Rokovacím poriadkom tejto komisie. Ani k tomuto 
neboli zo strany poslancov vznesené žiadne pripomienky. Rokovací poriadok komisie na 
ochranu verejného záujmu poslanci jednohlasne schválili. 
 
Starosta – Oboznámil poslancov so Štatútom krízového štábu obce, ktorý sa vydáva podľa čl. 
7 Smernice Ministerstva vnútra SR č. ZU-252-15/2005 z 15.6.2005, ktorou sa zjednocuje 
postup obvodných úradov pri príprave na krízové situácie mimo času vojny a vojnového stavu 
a pri ich riešení. Krízový štáb sa skladá z predsedu, ktorým je starosta obce, podpredsedu – 
ktorým je zástupca starostu , tajomníka a členov krízového štábu. 
K prednesenému Štatútu neboli zo strany poslancov vznesené žiadne pripomienky a Štatút 
jednohlasne schválili. 
 
Finančná komisia na svojom zasadnutí prerokovávala tieto žiadosti: 
p. Dušan Hulín si podal žiadosť o odkúpenie rodinného domu č.s. 54. Finančná komisia 
nedoporučuje odpredať uvedený RD. S názorom finančnej komisie sa stotožnili aj poslanci 
a proti predaju  všetci hlasovali. 
 
Naša občianka p. Darina Hoštáková, bytom Košeca č.s. 70 si podala žiadosť o odkúpenie 
pozemku o výmere 28 m2, p.č. 2/2 v k.ú. Košeca.  Uvedený pozemok sa nachádza medzi 
bytovkami č.s. 70 a 71. Finančná komisia nedoporučuje odpredať uvedenú časť pozemku. 
Poslanci s názorom FK súhlasili a všetci hlasovali proti predaju pozemku. 
 
Evanjelický a.v. farský úrad v Košeci si podal žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre 
ich farnosť. Finančná komisia doporučila pre rok 2007 schváliť finančný príspevok vo výške 
50.000,- Sk. Poslanci s návrhom finančnej komisie súhlasili a príspevok jednohlasne schválili.  
 
Pani Renáta Kutejová, bytom Dubnica nad Váhom – majiteľka Hostinca č.s. 45 si podala 
žiadosť na schválenie otávarcích hodín v uvedenom hostinci. Hostinec bude otvorený denne 
PO-NE od 8.00 do 22.oo hod. K otváracím hodinám zo strany poslancov neboli vznesené 
žiadne pripomienky a otváracie hodiny jednohlasne schválili. 
 
REKO-mont p. Igor Hvizdák, bytom Púchov si podal žiadosť na schválenie otváracích hodín 
prevádzky Desperádosbar Košeca č.s. 215 /bývalý Motorest/. K svojej žiadosti predložil aj 
potrebné doklady. 
K otváracím hodinám v tejto prevádzke mali však poslanci pripomienky: p. Štepanovičová, 
ako je možné že majú povolenie od hygienika, keď priestory nespĺňajú základné hygienické 
podmienky, chýbajú tam dvere ................. 
Poslanci otváracie hodiny tejto prevádzke neschválili a ich žiadosť iba zobrali na vedomie. 
 
Na dnešném zasadnutí OZ je potrebné, aby poslanci schválili: sobášiacich a smútočných 
rečníkov pri občianskych pohreboch a účinkujúcich pri iných akciách, ktoré organizuje ZPOZ 
vo volebnom období r. 2007-2010. 
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Za sobášiach boli navrhnuté: Mgr. Miroslava Švehlová a p. Magdaléna Belková. Poslanci 
sobášiacich jednohlasne schválili.  
 
Taktiež je potrebné, aby poslanci schválili Štatút ZPOZU pri Obecnom zastupiteľstve 
v Košeci. 
ZPOZ pri OZ obce Košeca organizuje a spoluorganizuje občianske obrady, slávnosti a iné 
podujatia ako jedna z komisií OZ. Predsedu ZPOZ-u menuje OZ a na základe doporučenia 
predseda ZPOZ-u schvaľuje zloženie celého ZPOZ-u. Členovia ZPOZ-u sú už pri výbere za 
člena vopred predurčení pre výkon konkrétnych činností /smútočný rečník, spev, hudobný 
doprovod, recitácia a pod./. Sobášiaci sú schvaľovaní OZ. ZPOZ pracuje počas celého 
volebného obdobia, členstvo je dobrovoľné a vo vymedzených prípadoch honorované. 
K predensenému Štatútu ZPOZ-u neboli zo strany poslancov žiadne pripomienky a Štatút 
jednohlasne schválili. 
 
Starosta obce informoval poslancov o ponukách na kúpu motorového  vozidla.  Pokiaľ by sa 
kupovalo auto do 500.000,- Sk bez DPH nie je potrebné verejné obstarávanie.  Je však 
potrebné, aby poslanci odsúhlasili kúpu nového alebo ojazdeného motorového vozidla.  
Ing. Janke, je aj  za kúpu staršieho vozidla avšak nie staršie ako 3 roky a aby bolo aspoň 
čiastočne úžitkové /combi/. Poslanci nákup osobného motorového vozidla jednohlasne 
odsúhlasili. Na základe tohto rozhodnutia prebehne výber z ponúk spoločností. 
 
Pani Miroslava Štepanovičová – sociálna komisia by chcela navštíviť občanov, bývajúcich 
v CHSED. Je potrebné, aby poslanci odsúhlasili finančnú čiastku na nákpu ovocia pre týchto 
občanov. Navrhla 4.000,- Sk. Poslanci tento návrh jednohlasne odsúhlasili. 
 
Ing. Zuzana Jurčáková – predseda  komisie pre školstvo, mládež a šport – navrhla poslancom 
odvolať člena jej komisie p. Vlasatého Jaroslava a zvoliť nového člena p. Jaroslava Rafaja ml. 
Poslanci jednohlasne odvolali p. Vlasatého z členstva a taktiež jednohlasne schválil p. 
Jaroslava Rafaja ml. za člena komisie pre školstvo, mládež a šport.  
 
Finančná komisia prerokovávala žiadosť  Slovenskej agentúry soc. služieb n.o. Dubnica nad 
Váhom, ktorá si podala žiadosť o poskytnutie príspevku vo výške 10.000,- Sk nakoľko je tam 
umiestnená naša občianka p. Suchárová  Anna. FK nedoporučuje poskytnutie uvedeného 
príspevku. Poslanci s návrhom FK jednohlasne súhlasili a poskytnutie príspevku neschválili. 
 
12/   D i s k u s i a 
 
p. Miroslava Štepanovičová navrhla, aby budúce zasadnutie OZ sa konalo v Nozdroviciach.  
Poslanci s týmto návrhom súhasili. 
p. Miroslava  Štepanovičová, oslovila majiteľa predajne AMV Košeca p. Matušku Mikuláša, 
či by nebol ochotný zriadiť pojazdnú predajňu za účelom predaja základných potravín 
v Nozdroviciach. Pán Matuška  prisľúbil, že touto otázkou sa bude zaoberať. 
 
13/ Uznesenie 
 
Obecné zastupiteľstvo: 
 
A/ Volí: 
Predsedku komisie na ochranu verejného záujmu p. Ing. Vladimíra Fúska. 
Člena komisie pre školstvo, mládež a šport p. Jaroslava Rafaja ml. 
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B/ Odvoláva 
Pána Jaroslava Vlastatého z členstva v komisii pre školstvo, mládež a šport. 
 
C/ Berie na vedomie 

1. Informáciu o uzatvorení zmluvy s Technickými službami mesta Trenčianske Teplice 
na vývoz PDO. Zmluva je uzatvorená do 30.06.2007 s 3-mesačnou výpovednou 
lehotou. 

2. Informáciu o VZN obce 
3. Štatút obce Košeca 
4. Plány práce komisií OZ 
5. Žiadosť fy REKO-mont – prevádzka Desperadosbar o schválenie otváracich hodín 

 
D/ Poveruje 

1. Starostu obce, Mgr. Miroslavu Švehlovú,. Ing. Ivana Janke, p. Róberta Jakuša a Ing. 
Janku Kantoríkovú, aby obec zastupovali v pokračovanom súdnom spore pri ďalších 
rokovaniach ohľadne  mimosúdneho vysporiadania majetku /tehelňa/ 

 
E/ Schvaľuje 
l. Program zasadnutia OZ 

2. Návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Miroslava Švehlová, p. Magdaléna Belková 
a p.Miroslava Štepanovičová 

3. Zapisovateľku sl. Helenu Pavlíkovú 
4. Overovateľov zápisnice: Ing. Ivan Janke, p. Róbert Jakuš 

 
Uznesenie č. 15 
Zamietlo jednohlasne Návrh dohody predložený právnou zástupkyňou JUDr. Harvánkovou  
zo dňa 07.02.2007 o mimosúdnom urovnaní súdnych sporov. 
 
Uznesenie č. 16 
Návrh Hlavných úloh na rok 2007. 
 
 
Uznesenie č. 17 
 Zrušenie FK SlovLak Košeca, s.r.o. 
 
Uznesenie č. 18 
Rokovací poriadok pre komisie pri Obecnom zastupiteľstve. 
 
Uznesenie č. 19 
Zásady prenajímania priestorov Osvetovej besedy v Nozdroviciach. 
 
Uznesenie č. 20 
Rokovací poriadok Komisie na ochranu verejného záujmu. 
 
Uznesenie č. 21 
Štatút krízového štábu obce. 
 
Uznesenie č. 22 
Zamietlo jednohlasne odpredaj rodinného domu č.s. 54 p. Dušanovi Hulínovi. 
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Uznesenie č. 23 
Zamietlo odpredaj pozemku p.č. KN 2/2 v k.ú. Košeda o výmere 28 m2 p. Darine Hoštákovej. 
 
Uznesenie č. 24 
Poskytnutie finančného príspevku vo výške 50.000,- Sk Evanjelickému a.v. farskému úradu 
Košeca. 
 
Uznesenie č. 25 
Otváracie hodiny p. Renáte Kutejovej v hostinci č.s. 45. 
 
Uznesenie č. 26 
Sobášiacich: p. Magdalénu Belkovú a Mgr. Miroslavu Švehlovú. 
 
Uznsenie č. 27 
Štatút Zboru pre občianske záležitosti pri Obecnom zastupiteľstve v Košeci. 
 
Uznesenie č. 28 
Nákup motorového vozidla do 500.000,- Sk bez DPH nového alebo staršieho od  r.v.  2004. 
 
Uznesenie č. 29 
Poskytnutie finančného príspevku vo výške 4.000,- Sk sociálnej komisii za účelom návštevy 
CHSED v Košeci. 
 
Uznesenie č. 30 
Zamietlo poskytnutie finančného príspevku pre Slovenskú agentúru soc. služieb, n.o.  
Dubnica nad Váhom. 
 
 
14/  Z á v e r  
 
Nakoľko sa týmto program dnešného zasadnutia OZ vyčerpal, starosta obce zasadnutie 
ukončil. 
 
 
 
 
...........................................    ................................................. 
     Ing. Ivan Janke                                                                  Róbert Jakuš 
        overovateľ       overovateľ 
 
 
 
 
  
 
 

       Radomír   B r t á ň 
            starosta obce 
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