ZÁPISNICA
z neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo
dňa 27. februára 2017 v zasadačke Obecného úradu v Košeci
Prítomní
Mgr. 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, poslankyňa
Neprítomní
Radovan Kolembus, poslanec

Alena Dobrodejová, hlavná kontrolórka
Hostia

Viď prezenčná listina
ROKOVANIE
1/ Otvorenie
Otvorenie dnešného neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva vykonal starosta
obce Mgr. Radomír Brtáň a privítal hostí. Konštatoval, že z celkového počtu 9 poslancov sú
prítomní 6 poslanci a preto uznal dnešné zasadnutie OZ za uznášaniaschopné. Zasadnutia OZ
sa z poslancov nezúčastnil a vopred sa ospravedlnil: 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. Kantoríková navrhla doplniť ako bod 5. Návrh na zmenu termínu rokovania
najbližšieho zasadnutia OZ.
Uznesenie č. 16/2017
OZ k o n š t a t u j e, že :
Zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu na pozvánke s doplnením bodu 5. Návrh na
zmenu termínu rokovania najbližšieho zasadnutia OZ. Ukončenie zasadnutia bude následne
bod programu č. 6.
Za: 6 (Mgr. Bajzíková, Ing. Ďurech, p. Kalamenová, Ing. Kantoríková, p. Ostrovský, Mgr.
Švehlová)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3/ Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Starosta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie, ktorá prednesie návrh na uznesenie
z dnešného zasadnutia:
Predseda – Ing. Jozef Ďurech
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Člen – Pavol Ostrovský
Člen – Mgr. Miroslava Švehlová
Uznesenie č. 17/2017
OZ v o l í:
Predseda – Ing. Jozef Ďurech
Člen – Pavol Ostrovský
Člen – Mgr. Miroslava Švehlová
Za: 6 (Mgr. Bajzíková, Ing. Ďurech, p. Kalamenová, Ing. Kantoríková, p. Ostrovský, Mgr.
Švehlová)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Za overovateľov zápisnice boli určení:
1/ Mária Kalamenová
2/ Ing. Janka Kantoríková
Písaním zápisnice poveril: Mgr. Radomíra Brtáňa
Medzitým sa na zasadnutie dostavili ďalší 2 poslanci - Katarína Turzová a Dárius Kutej. Počet
poslancov sa tak zvýšil na 8.
4/ Predloženie návrhu uznesenia
Starosta obce predložil návrh uznesenia, ktorým OZ vyjadruje súhlas s tým, že ak získame
dotáciu z Ministerstva dopravy a výstavby SR, bude proces obstarávania a schvaľovania
územnoplánovacej dokumentácie trvať najviac tri roky od dátumu podpisu zmluvy
o poskytnutí dotácie.
Diskusia k návrhu: Ing. Kantoríková vyjadrila pochybnosti, že starosta obce má pripravenú
celú žiadosť aj s ostatnými prílohami na podanie v priebehu zajtrajšieho dňa.
Starosta jej navrhol, aby si ju prišla pozrieť po zasadnutí OZ, keďže nemala o to záujem pred
zasadnutím – čas na to mala, keďže do budovy úradu prišla pol hodinu pred samotným
zasadnutím.
Ing. Ďurech sa vyjadril, že väčšie šance získať dotáciu majú obce, ktoré neboli predtým
úspešné so svojou žiadosťou. Tiež vyjadril spoločne s Ing. Kantoríkovou názor, že vysúťažená
cena za posledné etapy územného plánu obce je privysoká. Rovnako im vadilo, že v zmluve
nie je klauzula, ktorá umožňuje obci v prípade nezískania dotácie odstúpiť od zmluvy.
P. Ostrovský vyjadril svoje presvedčenie, že obec potrebuje nový územný plán.
Starosta zodpovedal všetky otázky poslancov a rovnako im doniesol vyžiadaný vytlačený
návrh zmluvy na vypracovanie územnoplánovacej dokumentáciu, ktorej podpis avizoval na
utorok 28.2.2017 v Bratislave v sídle spoločnosti, ktorá ponúkla v zrealizovanej súťaži
najnižšiu cenu. Ako dôvod uviedol, že z časového hľadiska (keďže kópia zmluvy je povinnou
prílohou žiadosti o dotáciu s uzávierkou 28. 2. 2017) zvolil radšej osobné vybavenie v BA, kde
v ten istý deň je potrebné zaniesť žiadosť aj s prílohami na ministerstvo – poštou by sa to
stihnúť nedalo. Aj preto si starosta dovolil zvolať zasadnutie OZ na poslednú chvíľu. V roku
2016 bol podrobený kritike poslancov, že v tejto veci nekonal. Preto aj napriek tomu, že nie
je schválený rozpočet obce pre aktuálny rok, zabezpečil všetky kroky potrebné k tomu, aby
sa obec uchádzať o dotáciu v roku 2017 mohla.
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Od zvolania OZ mu neprišli od poslancov žiadne požiadavky na vysvetlenie návrhu uznesenia.
Uznesenie č. 18/2017
Obecné zastupiteľstvo súhlasí, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej
dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.
Toto uznesenie je povinnou prílohou k žiadosti o dotáciu na spracovanie územnoplánovacej
dokumentácie, o ktorú sa obec bude uchádzať v roku 2017 na Ministerstve dopravy a
výstavby SR.
Za: 3 (Mgr. Bajzíková, p. Kalamenová, Mgr. Švehlová)
Proti: 0
Zdržal sa: 5 (Ing. Ďurech, Ing. Kantoríková, p. Kutej, p. Ostrovský, p. Turzová)
5/ Návrh na zmenu termínu rokovania najbližšieho zasadnutia OZ
Ing. Kantoríková navrhla, aby sa z dôvodu potreby oboznámenia sa s dokumentmi
vypracovanými obecným úradom k nasledujúcemu zasadnutiu, toto presunulo z pôvodne
plánovaného 9. 3. 2017 na 15. 3. 2017. Ide o vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu,
ktoré im poslala prednostka OcÚ dnes (t.j. 27. 2. 2017) do e-mailu (čiže 10 dní pred
dohodnutým termínom zasadnutia OZ, tak ako je zvykom všetky dokumenty v príprave na OZ
zasielať aj s návrhom programu).
Uznesenie č. 19/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu termínu najbližšieho zasadnutia na 15. 3. 2017
o 17.00 hod.
Za: 5 (Ing. Ďurech, Ing. Kantoríková, p. Kutej, p. Ostrovský, p. Turzová)
Proti: 0
Zdržal sa: 3 (Mgr. Bajzíková, p. Kalamenová, Mgr. Švehlová)
6/ Ukončenie zasadnutia
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Mgr. Radomír Brtáň, ktorý
poďakoval prítomným za účasť. (19:05 hod.)
Starosta obce: Mgr. Radomír Brtáň

Zapisovateľ: Mgr. Radomír Brtáň

Prednosta obce: Mgr. Zuzana Dianová

Overovatelia:
__________________________
Mária Kalamenová

________________________
Ing. Janka Kantoríková

V Košeci, 1.3.2017
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