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Z Á P I S N I C A 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 

dňa 3. marca 2014 v zasadačke Obecného úradu v Košeci 

 
Prítomní 

Mgr. Miroslava Švehlová, poslankyňa  Mária Kalamenová, poslankyňa  

Mgr. Júlia Palčeková, poslankyňa   Jozef Surový, poslanec 

Bc. Pavol Ondrejka, poslanec    Mgr. Helena Popovičová, poslankyňa 

Mgr. Zuzana Dianová, prednostka   Katarína Turzová, poslankyňa  

Mgr. Jaroslava Pajgerová, poslankyňa   Ing. Janka Kantoríková   

Ing. Katarína Mináriková, HK   

Neprítomní 

- 

Hostia 

Viď prezenčná listina 

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 9 
poslancov a preto uznal dnešné zasadnutie OZ za uznášaniaschopné. 
 
2/ Schválenie programu rokovania 

Starosta sa spýtal poslancov, či sú z ich stany pripomienky k programu, ktorý bol uvedený na 
pozvánke. Starosta navrhol zlúčenie bodov 7.1 a 7.2 a presunutie bodu 7.12 na 
zastupiteľstvo, ktoré bude po ukončení ročného vyúčtovania pravdepodobne v mesiaci apríl. 
Ing. Kantoríková požiadala, aby z dôvodu rozsiahleho programu OZ trvalo len do 22. hodiny 
a okolo 19.30, aby bola 10 minútová prestávka. Starosta – v zmysle rokovacieho poriadku sú 
OZ len do 22. hod., hygienická prestávka býva na každom OZ. 
 
Uznesenie č. 1/2014 
OZ  k o n š t a t u j e, že : 
Zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu na pozvánke so zlúčením bodov 7.1 a 7.2, 
vyradením bodu 7.12 a posunutím ostatného číslovania. 
Za: 9 
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: 
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Predseda – Katarína Turzová 
Člen – Mgr. Jaroslava Pajgerová 
Člen – Mgr. Helena Popovičová 
 
Uznesenie č. 2/2014 
OZ  v o l í: 
Predseda – Katarína Turzová 
Člen – Mgr. Jaroslava Pajgerová 
Člen – Mgr. Helena Popovičová 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Za overovateľov zápisnice boli určení :  
1/ Mgr. Júlia Palčeková 
2/ Jozef Surový 
  
Písaním zápisnice poveril: Andreu Behanovú 
 
4/ Kontrola plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení zodpovednými 
pracovníkmi 
Starosta oboznámil prítomných s plnením schvaľovacích uznesení zo zasadnutia dňa 
12.12.2013: 
Uznesením č. 163/2013 bol schválený plán kontrolnej činnosti HK na prvý pol rok 2014. 
Uznesením č. 164/2013 poslanci schválili plán práce OZ na rok 2014. 
Uznesením č. 165/2013 nebol schválený návrh rozpočtu na rok 2014 
Uznesením č. 166/2013 boli schválené zmeny rozpočtu, ktoré boli do rozpočtu zapracované. 
Uznesením č. 168/2013 bol schválený presun finančných prostriedkov Základnej školy 
s materskou školou Košeca  z položky 630 – tovary a služby na položku 610, 620 – mzdy 
a odvody na prenesených aj originálnych kompetenciách v rámci schváleného rozpočtu. 
Uznesením č. 169/2013 presun finančných prostriedkov Základnej umeleckej školy Košeca 
z položky 630 – tovary a služby na položku 610, 620 – mzdy a odvody na prenesených aj 
originálnych kompetenciách v rámci schváleného rozpočtu. 
Uznesením č. 170/2013 bolo schválené zapojenie finančných prostriedkov na výsadbu drevín 
vo výške 10 525,50 EUR do rozpočtu obce Košeca na rok 2013. 
Uznesením č. 171/2013 bolo schválené zapojenie finančných prostriedkov rezervného fondu 
vo výške 4.200,00 EUR na splácanie istín leasingu. 
Uznesení, č. 172/2013 bolo schválené zapojenie finančných prostriedkov z fondu opráv vo 
výške 1.254,96 € do rozpočtu obce. 
Uznesením č. 173/2013 – bolo schválené VZN o daniach, ktoré nadobudlo účinnosť dňom 
1.1.2014. 
Uznesením č. 174/2013 – bolo schválené VZN o nakladaní s odpadmi, ktoré tiež nadobudlo 
účinnosť 1.1.2014. 
Uznesením č. 175/2013 boli schválení prísediaci súdu za našu obec. 
Uznesením č. 176/2013 nebolo schválené prevzatie objektu stavebného objektu vyvolanej 
investície a to mostného objektu SO 210-00 Most nad D1 na poľnej ceste vo vlastníctve 
Národnej diaľničnej spoločnosti. 
Uznesením č. 177/2013 bolo zrušené Uznesenie č. 86/2013 zo dňa 20. júna 2013 – z dôvodu 



3 
 

preplatenia nákladov na odstránenie následkov povodne v obci Košeca vo výške 3.212,74 € - 
uznesenie vlády č. 637/2013 zo dňa 30. októbra 2013. 
Uznesením č. 178/2013 bolo zrušené písm. b) a c) uznesenia č. 55/2012  zo dňa 19.4.2012 
z dôvodu nezáujmu o odkúpenie vyradených knižných titulov.   
  
Uznesenie č. 3/2014 
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení OZ v Košeci. 
 
5/ Názory občanov 
Starosta odovzdal slovo prítomným hosťom. Nakoľko ich prišlo veľmi veľa, požiadal, aby ich 
príspevok trval max. 5 minút. 
p. Zelíska Radovan, Rudnianska ulica – prišiel sa spýtať na rozvoj a plánované investície v 
tejto časti obce týkajúce sa kanalizácie, vodovodu, chodníka a výstavby komunikácie.  
Starosta – čo sa týka kanalizácie a vodovodu Rudnianska ulica žiaľ nebola zahrnutá do 
projektu veľkej investície PVS, a.s., ktorý sa pripravoval približne v rokoch 2005. Obec má 
niekoľko podobných lokalít, kde plánuje pripraviť projektové dokumentácie a pokúsi sa 
v spolupráci s PVS, aby sa tu vystavali aj vetvy nad rámec plánovaného rozsahu.  
p. Zelíska – sa spýtal na možnosť úpravy schodnosti komunikácie – ničia sa im ploty, blato, 
nezjazdnosť. Starosta – začiatok komunikácie obec upravila dočasným riešením  koncom 
roka 2013, podobná úprava je na ďalšej časti na pláne tento rok.  
Verejné osvetlenie na novej časti Rudnianskej ulice – starosta komunikuje s investormi, ktorí 
podnikajú kroky k možnosti na povolenie prevádzkovania osvetlenia. Je potrebné vyjadrenie 
Slovenského pozemkového fondu. Starosta komunikuje s pracoviskom SPF v Považskej 
Bystrici, o uvedenej žiadosti ale rozhoduje centrála v Bratislave. Pokúsi sa v spolupráci 
s investorom túto žiadosť urgovať. 
p. Zelíska sa ďalej spýtal na výstavbu chodníka na Zliechovskej ulici, je tam potrebný 
z dôvodu bezpečnosti chodcov. Zaujíma ho, či je to zahrnuté v investičnom pláne na ďalšie 
roky.  
Starosta – v návrhu rozpočtu, ktorý bol predložený na schválenie avšak neschválený na 
decembrovom OZ bolo viacero investičných návrhov a medzi nimi aj projektové práce na 
túto výstavbu. V novom návrhu rozpočtu priestor na takéto investície nie je. Čo však 
neznamená, že sa to v priebehu roka nedá zmeniť. Všetko závisí od poslancov obecného 
zastupiteľstva a oni by mali mať odpovede na otázky čo sa bude a nebude v obci realizovať. 
Jediná investícia v návrhu rozpočtu, ktorý je schváliteľný je vybudovanie kamerového 
systému a príprava projektových dokumentácií na rozšírenie siete vodovodu a kanalizácie.  
P. Zelíska sa spýtal na plánované investície v ďalších rokoch 2015, 2016. Starosta – 
pripravujeme niekoľko dokumentov, ktoré budú obsahovať takéto zámery. Napr. nový 
územný plán a plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Starosta poďakoval za ich 
účasť a prejavenie svojho názoru. Víta a je rád za takúto občiansku aktivitu.  
Mgr. Palčeková – návrh rozpočtu, ktorý bol predložený v decembri a nebol schválený  bol 
pripravovaný v spolupráci so štyrmi nezávislými poslancami, od ktorých majú plnú podporu 
v rozvoji obce. Bohužiaľ, zámer na využitie finančných prostriedkov nebol podporený. 
Schvaľovanie nového návrhu je v programe dnešného zasadnutia. 
Ing. Kantoríková – čo sa týka budovania a rozvoja obce, investície sú závislé od príjmov obce. 
V prvom rade je potrebné aktualizovať územný plán obce. Na tomto sa pracuje, má to 
podporu všetkých členov OZ. Na základe nového územného plánu budú určené lokality na 
hromadnú bytovú výstavbu. Nemá problém stretnúť sa a prejsť si priebeh výstavby v tejto 
lokalite. Veľa plánovaných investícií súvisí s tým, že ešte nie je vybudovaný vodovod 
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a kanalizácia. Každý musí pochopiť, že obec nebude investovať do výstavby komunikácií keď 
je na pláne takáto výstavba i keď ústupky urobené boli. Súhlasí, aby sa urobila úprava 
v primeranom rozsahu, nemôžu však očakávať asfalt. Víta ich účasť na OZ a teší sa, že budú 
novými občanmi Košece, ale v obci je veľmi veľa lokalít na riešenie a niektoré sú podľa nej 
v havarijnejšom stave ako Rudnianska. Rozpočet nie je nafukovací a je potrebné riešiť aj 
požiadavky dlhoročných občanov obce. Pripomienky k rozpočtu predniesli na pracovnom 
stretnutí pred decembrovým zastupiteľstvom, kde bola búrlivá diskusia a nepovažovali za 
potrebné sa k tomu ďalej vyjadrovať. Na ďalšom stretnutí sa dohodli na rozpočte, ktorý mal 
byť vyvesený, ale až včera zistili, že vyvesený rozpočet je iný. Ak budú chcieť dnes schváliť 
rozpočet budú musieť prechádzať položku po položke. Dôvodom, prečo nechceli schváliť 
rozpočet v pôvodnej podobe bolo to, že sa veľmi ľahko míňajú peniaze z predaného majetku 
na rozvoj obce, ale využitie tohto majetku by mohlo byť lepšie a zaujímavejšie. Rozpočet je 
jediným nástrojom poslancov na riadenie a monitorovanie obce. Od starostu podľa nej 
nemajú potrebné informácie. 
p. Zelíska chápe že sa nedá všetko urobiť hneď, ale chcel by vidieť strategický plán, čo sa 
bude robiť v ďalších rokoch. Vidí, že sú medzi poslancami a starostom hlavne osobné 
problémy. Mali by byť jeden tím a spolu kopať za obec a nie naopak. Chcel by od nich vidieť 
snahu a víziu.  
Starosta dal p. Zelískovi za pravdu, v obci nie je momentálne možné nastaviť žiadne 
strategické plány ani na najbližší rok.  
Bc. Ondrejka – cesta na Rudnianskej je súkromná a má ju vybudovať investor podľa 
stavebného povolenia, toto žiaľ zatiaľ realizované nebolo. Neschválený rozpočet bol podľa 
neho nereálny. Považuje za zvrátené stavať ho na vízii odpredaja majetku obce a realizovať 
tak sľuby vo volebnom roku, aby bol niekto „pekný“. Financie sú aktuálne potrebné najmä na 
projekty k vodovodu a kanalizácii.  
Mgr. Palčeková – nie je pravdou, že návrh na odpredaj tehelne prišiel „zrazu“. Týmto 
zámerom sa komisia zaoberá od začiatku volebného obdobia. Majetok je nevyužívaný 
a chátra. Poslanci to ale vždy zahrali do autu, nedotiahli do konca a nikdy sa k využitiu tohto 
majetku nevyjadrili. Nesúhlasí preto s názorom, že sa chce „niekto robiť pekný“ vo volebnom 
roku. Vyzvala všetkých, aby si všimli, čo sa s týmto majetkom bude diať po voľbách ak bude 
nový starosta a noví poslanci. 
Ing. Kantoríková – vybudovanie cesty v tejto lokalite je závislý od dokončenia výstavby 
vodovodu a kanalizácie. 
Bc. Ondrejka – vystavba vodovodu a kanalizacie je zastavena, lebo na to ten co vyhral nema 
peniaze, dufa ze je to zbytocna obava, ale pochybuje ze to bude do roku 2015 vybudovane. 
Na kanalizacii a vodovode sa nerobi vobec nic. 
Starosta – informoval, že s výstavbou sa už začalo v Nozdroviciach, informoval o najbližšom 
harmonograme práce. Nie je pravda, že sa na vodovode a kanalizácii nič nerobí a termín je 
presne daný. Nie sme investor, ale so zhotoviteľom pravidelne komunikujeme. Nesúhlasí 
s názormi, že obec nemá dostatok financií na realizáciu projektov. Na účtoch je dostatok 
finančných prostriedkov. Nesúhlasí s prechádzaním jednotlivých položiek rozpočtu na 
dnešnom OZ. Bol vyvesený v zákonnej lehote, počas ktorej mali byť k tomuto návrhu 
predložené pripomienky. Na to neslúži zasadnutie OZ. 
p. Zelíska – stále vidí vzájomnú nevraživosť. Ako občan  by privítal ukončenie žabomyších 
vojen, začať vzájomné porozumenie a rešpekt a spoločné ciele. 
p. Bombošová – býva úplne pri poli, posledný dom nevie prečo si majú sami vybudovať 
cestu. Okrem toho tam majú v strede komunikácie stĺp a aj jeho preloženie je finančne 
nákladné. Starosta – nie je problém dohodnúť sa a pozrieť projektovú dokumentáciu 
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s rozhodnutiami. V tejto časti mal vybudovať komunikáciu investor, ide tu o súkromnú 
komunikáciu. O tomto ich mal informovať investor, žiaľ v tomto im obec ani poslanci asi 
pomôcť nemôžu.  P. Bombošová –cesta je v lete prašná, sú tam vyjazdené veľké výmole, 
rozbili na nej nové auto, chodia s deťmi do školy a škôlky. Požiadala, aby sa cesta dala aspoň 
do zjazdného stavu. 
Ing. Kantoríková – sa spýtala, ako mali tieto veci ošetrené v kúpnej zmluve. P. Bombošová 
vysvetlila, no k informáciám ohľadom cesty sa dostali až neskôr. Ing. Kantoríková niektoré 
zmluvy videla a bolo tam uvedené, že sa kupuje orná pôda. Ak investor nerealizuje to čo 
sľúbil je potrebné sa obrátiť naňho. Nechápe tlak vyvíjaný na obec. Obec tieto komunikácie 
môže prebrať do správy po ich vybudovaní. Z financií obce je potrebné v prvom rade 
pripraviť doprojektovanie vodovodu a kanalizácie. 
HK – chcela podotknúť, že kúpa týchto pozemkov bola neštandardná. Všade inde investor 
začal tým, že vybudoval vopred prípojky a komunikácie a až potom predával. Tu to bolo 
opačne a teraz to vrhá zlé svetlo na obec. Investor musí byť zodpovedný za to, čo sa zaviazal 
vybudovať.  
p. Kutiš – rieši tento problém už od roku 2007. Pôvodný územný plán bol platný od roku 
1998. Riešil to ešte s bývalým starostom p. Palčekom. Nič sa však odvtedy nerieši.  
Bc. Ondrejka – navrhol upraviť návrh rozpočtu o rezervu obce na kapitálové výdavky na  
investície z pôvodného rozpočtu aj návrh na predaj tehelne. 
Ing. Podmajerská – rezervu je možné zapojiť až po schválení záverečného účtu obce. Tento 
sa bude schvaľovať až po audite.  
Starosta – cieľom návrhu pôvodného rozpočtu bolo, by sa OZ začalo konečne vážne zaoberať 
využívaním areálu tehelne. Či už jej predajom, prenájmom alebo využitím na IBV či HBV 
výstavbu.  
p. Bartoš – sa spýtal, či sa nové vetvy vodovodu a kanalizácie, ktoré treba doprojektovať 
budú realizovať súčasne s aktuálnou výstavbou. 
Starosta – keďže bola obec v rozpočtovom provizóriu a nemohla začať s touto prípravou, 
nemôže to zaručiť.  
P. Bartoš podpísal zmluvu o budúcej zmluve na pripojenie sa, bolo vtedy povedané že sa to 
robiť bude. Ďalej sa vyjadril, že podľa jeho názoru v obci horšia cesta ako Rudnianska nie je.  
Ing. Kantoríková mu navrhla prejsť sa po obci. On o horšej nevie, s ohľadom na počet domov 
a ľudí, ktorí ju využívajú. Sú prepadliská po prípojkách plynu či vody, ale to by mohla 
zdokumentovať stavebná komisia a vyzvať dotyčných občanov na nápravu. Podľa Ing. 
Kantoríkovej sú v obci porovnateľné cesty. P. Bartoš si myslí že na vyjadrenie sa k rozpočtu 
čas bol a nemá sa to riešiť teraz. Starosta – žiadal o návrhy a podnety k rozpočtu už od 
októbra minulého roka, nielen poslancov, ale i občanov. 
Dohodli sa na úprave komunikácie tak, ako bol koncom roka upravený začiatok tejto 
komunikácie. 
p. Ďurech sa spýtal, prečo v rozpočte nie je položka na úpravu ciest v Nozdroviciach, keďže 
sa tam dorobí kanalizácia. Starosta – cesty je po výkope vodovodu a kanalizácie povinný 
opraviť investor. Sú však miesta, kde bude týmto výkopom zasiahnutá takmer celá šírka 
komunikácie obec. Bude úlohou obce a poslancov zabezpečiť financovanie na spoluprácu 
s investorom, aby na niektorých miestach mohol byť nový koberec položený celoplošne. 
 p. Ďurech v rozpočte nevidí konkrétne položky. Starosta – kapitálový rozpočet bol stiahnutý 
na minimum, pretože inak by nebol priechodný zastupiteľstvom. Mgr. Palčeková – položky 
v rozpočte sú pomenovávané podľa konkrétneho použitia len v niektorých prípadoch, inak sú 
názvy všeobecné.  
p. Bugala – prišli sa spýtať na rekonštrukciu Požiarnej zbrojnice. Koncom minulého roka im 



6 
 

bola rekonštrukcia sľúbená v tomto roku. Zmenila sa legislatíva a majú viac kompetencií. 
Podali viacero žiadostí na techniku a vybavenie. Majú prisľúbené ďalšie vybavenie a budú ho 
potrebovať niekam umiestniť. Preto by potrebovali rekonštrukciu a prístavbu budovy 
požiarnej zbrojnice. Dúfajú, že sa financie a spoločná reč nájdu.  
Ing. Kantoríková sa spýtala na ich návrh, čo je najdôležitejšie, čím rekonštrukciu začať.  
p. Bugala – v prvom rade vymeniť okná a dvere, jedny vonkajšie dvere zrušiť, a urobiť do 
toho priestoru vstup z vnútra, dôležité je vyriešiť tam kúrenie a elektroinštaláciu. V prípade, 
že sľúbenú techniku získajú je nutná prístavba. Starosta – v návrhu neschváleného rozpočtu 
bola plánovaná investícia do rekonštrukcie telocvične. Záujem zo strany poslancov určite je, 
deklarovaný bol i pri predaji Domu kultúry, že časť týchto financií bude použitá i na tento 
účel.  
p. Čepela – v okolí nie je DHZ, ktoré by v súčasnosti bolo tak rozbehnuté ako naše. Podali 
veľa projektov a žiadostí medzi prvými a je veľký predpoklad, že budú úspešní. Je potrebné, 
aby mali všetky svoje prostriedky sústredené na zbrojnici, aby boli pre nich dostupné 
a zároveň chránené. Informoval o možnosti získať vyradenú vojenskú techniku, túto ale 
môže získať a znova zaradiť do evidencie len obec. 
Starosta požiadal o preloženie nákresu prístavby podľa ich predstáv, aby na základe toho 
mohol dať pripraviť plány a ocenenie. Dáme vypracovať aj predbežné ponuky na výmenu 
okien, elektroinštalácie a vykurovania.  
p. Ďurech – spýtal sa či má obec možnosť nahliadnuť do rozpočtu investora do kanalizácie 
a vodovodu. Chcel vedieť výšku prostriedkov na čistenie komunikácii. Nakoľko 
v Nozdroviciach sú cesty celé blatové a podľa jeho názoru komunikácie po sebe nečistia tak, 
ako by mali. Starosta komunikuje s investorom, i keď stavbu realizuje subdodávateľ, požiadal 
už na nete i v rozhlase, aby ho občania bezodkladne informovali ak sa vyskytnú podobné 
problémy. Je už v kontakte i so stavebným dozorom, tak to môže okamžite riešiť.  
 
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 predniesla výročnú správu o kontrolnej činnosti za rok 2013. Ing. Kantoríková sa 
spýtala na kontrolu PHM a používania obecného automobilu. HK informovala o aktuálnom 
stave tejto  kontroly, ktorú zatiaľ neukončila. Starosta požiadal o vrátenie originálnych 
dokumentov, ďalšie požadované dokumenty budú predložené v dohľadnej dobe. 
 
Uznesenie č. 4/2014 
OZ berie na vedomie výročnú správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Košeca 
za rok 2013. 
 
7/ Hlavné body rokovania 
7.1 Návrh rozpočtu na rok 2014 a výhľadové roky 2015-2016 a návrh programového 
rozpočtu na rok 2014 a výhľadové roky 2015 a 2016 
K návrhu rozpočtu vypracovala svoje stanovisko HK, ktoré poslancom zaslala mailom. 
Pripomienky, ktoré toto zasielané stanovisko obsahovalo jej rozpočtárka obce vysvetlila 
a z jej strany je teda návrh bez pripomienok. 
 
 
Uznesenie č. 5/2014 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu 
viacročného rozpočtu obce Košeca na roky 2014-2016, programového rozpočtu obce na rok 
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2014 výhľadovo na roky 2015, 2016 a k návrhu rozpočtu obce Košeca na rok 2014. 
 

Ing. Podmajerská – ekonómka a rozpočtárka obce vysvetlila zmeny vo zverejnenom návrhu 
voči návrhu z pracovného stretnutia, ktoré urobila na základe nových informácií a 
skutočností. Zapracovala ich do rozpočtu preto, aby sa nemusela hneď schvaľovať jeho 
zmena. 
 

Uznesenie č. 6/2014 
Obecné zastupiteľstvo:  
A: Prerokovalo  
Návrh rozpočtu obce Košeca na rok 2014 a výhľadové roky 2015-2016 vrátane programov.  
B: Schvaľuje 
Rozpočet obce Košeca na rok 2014 vrátane programov. Podrobný rozpočet tvorí 
neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia.  
 

 Rozpočet na rok 2014 v  € 

Príjmy spolu                           1 221 175,75 

Bežné príjmy 1 131 176 

Kapitálové príjmy 10 000 

Finančné operácie príjmové 79 999,75 

Výdavky spolu 1 212 779,25 

Bežné výdavky 1 104 216,25 

Kapitálové výdavky 56 011 

Finančné operácie výdavkové 52 552 

Hospodárenie obce 8 396,50 

Za: 7 (Mgr. Švehlová, Kalamenová, Mgr. Palčeková, Surový, Mgr. Pajgerová, Mgr. 
Popovičová, Bc. Ondrejka) 
Proti: 2 (Ing. Kantoríková, Turzová) 
Zdržal sa: 0 
 

Uznesenie č. 7/2014 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočet obce Košeca na výhľadové roky 2015-
2016. Podrobný rozpočet tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia.  

  
 

Rozpočet na 
rok 2015 v € 

Rozpočet na 
rok 2016 v € 

Príjmy spolu 1 157 385 1 174 365 

Bežné príjmy 1 142 385 1 161 365 

Kapitálové príjmy 12 000 10 000 

Finančné operácie príjmové 3 000 3 000 

Výdavky spolu 1 146 145,75 1 161 032,75 

Bežné výdavky 1 070 782,75 1 072 309,75 

Kapitálové výdavky 24 251 37 501 

Finančné operácie výdavkové 51 112 51 222 

Hospodárenie obce 11 239,25 13 332,25 

 
Ing. Podmajerská - rozpočet obsahuje i dotácie pre organizácie, ktoré je potrebné schváliť. 
Oproti minulému roku sú zvýšené dotácie pre turistov, ktorý sa rozšírili o klub mládeže a pre 
futbalistov. O dotáciu požiadali i Stredisko evanjelickej Diakonie na prístavbu výťahovej 
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lôžkovej plošiny a Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi na zateplenie zborovej miestnosti. Suma 
požadovaná Diakoniou je v návrhu rozdelená medzi Diakoniu a Cirkevný zbor.  
Bc. Ondrejka - Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi žiadal dotáciu na budovu aj minulý rok 
a zmietli ju. Navrhuje neschváliť im dotáciu ani teraz a celú požadovanú sumu dať celú 
Stredisku evanjelickej Diakonie. Poslanci s navrhovaným súhlasili a schválili: 
 
Uznesenie č. 8/2014 
Obecné zastupiteľstvo:  
A: Prerokovalo  
Žiadosti o pridelenie dotácií z rozpočtu obce Košeca na rok 2014 nasledujúcich subjektov:  

 Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi 

 Združenie záhradkárov Košeca 

 Slovenský rybársky zväz 

 Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Základná organizácia Ilava 

 Klub dôchodcov Košeca 

 Športový klub Nozdrovice 

 Odbor klubu Slovenských turistov Košeca 

 Únia žien Slovenska, Základná organizácia Košeca 

 Rada rodičov pri ZŠ 

 Stredisko evanjelickej Diakonie 

 Futbalový klub Košeca 
B: Schvaľuje 
Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Košeca na rok 2014 nasledovne:  

1. Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi, so sídlom Dolný majer 754/6, Košeca, vo výške 0,- € 
2. Združenie záhradkárov Košeca, so sídlom Dolný Majer 743, Košeca, vo výške 400,- € 
3. Slovenský rybársky zväz, so sídlom Partizánska 151/3, Dubnica n/V, vo výške 200,- € 
4. Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Základná organizácia Ilava, so sídlom Košecká 

ulica 41/14, Ilava, vo výške 100,- € 
5. Klub dôchodcov Košeca, so sídlom Továrenská 521/60, Košeca, vo výške 500,- € 
6. Športový klub Nozdrovice, so sídlom Košeca – Nozdrovice 854/6, vo výške 500,- € 
7. Odbor klubu Slovenských turistov Košeca, so sídlom Školská 291/52, Košeca, vo výške 

1.500,- € 
8. Únia žien Slovenska, Základná organizácia Košeca, Sadová ulica 157/41, Košeca, vo 

výške 1.500,- € 
9. Rada rodičov pri ZŠ, so sídlom Školská 243/1, Košeca, vo výške 550,- € 
10. Stredisko evanjelickej Diakonie Košeca, so sídlom Bytovky 898/16, Košeca, vo výške 

6.000,- €  
11. Futbalový klub Košeca, so sídlom Košeca 7, vo výške 10.700,- € 

Za: 9, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
7.2 Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 5/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 
žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení zriadených 
na území obce Košeca 
Mgr. Dianová – návrh bol zaslaný na pripomienkovanie a zverejnený bol aj na úradnej tabuli 
obce. Pripomienky doručené neboli. Priblížila zmeny, ktorých sa dodatok týka. 
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Uznesenie č. 9/2014 
Obecné zastupiteľstvo:  
A: Prerokovalo  
Návrh dodatku č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2012 o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských 
zariadení zriadených na území obce Košeca 
B: Schvaľuje 
Dodatok č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2012 o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských 
zariadení zriadených na území obce Košeca 
Za: 9, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
7.3 Smernica č. 1/2014 Sadzobník poplatkov za služby vykonávané obcou Košeca 
Mgr. Dianová – ide o obdobu cenníka, ktorý bol v minulosti schvaľovaný. Sú z neho vylúčené 
daňové poplatky. Diskusiou bola smernica doplnená o poplatok za reklamu v obecných 
novinách v zmysle uznesenia, ktorým bol tento poplatok schválený.  
Bc. Ondrejka navrhol zvýhodniť podnikateľov v obci nižším poplatkom za vyhlásenie 
v obecnom rozhlase. Ing. Kantoríková navrhla 3,- a 6,- €. Poslanci prediskutovali a schválili: 
 
Uznesenie č. 10/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu prílohy č. 1 Smernice č. 1/2014 sadzobník poplatkov, 
v bode A. Poplatky za vyhlásenie oznamu alebo relácie  v miestnom  rozhlase nasledovne: 

3. Za odvysielanie správy FO - živnostníci a PO so sídlom podnikania v obci Košeca 3,00 € 

4. Za odvysielanie správy FO - živnostníci a PO so sídlom podnikania mimo obce Košeca 

5,00 € 

Za: 6 
Proti: 3 (Ing. Kantoríková, Bc. Ondrejka, Mgr. Popovičová) 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 11/2014 
Obecné zastupiteľstvo:  
A: Prerokovalo  
Návrh smernice č. 1/2014 sadzobník poplatkov za služby vykonávané obcou Košeca. 
B: Schvaľuje 
Smernicu č. 1/2014 sadzobník poplatkov za služby vykonávané obcou Košeca. 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
7.4 Smernica č. 2/2014 Prevádzkový poriadok zberného dvora Košeca 
Mgr. Dianová – aj táto smernica bola poslancom zaslaná v príprave na OZ. Bc. Ondrejka sa 
spátal, či je nutné, aby bol zberný dvor otvorený každý deň. Starosta- zatiaľ áno, vytipujeme 
najsilnejšie dni a následne otváracie hodiny podľa potreby upravíme. Ing. Kantoríková – 
navrhla pripraviť pre návštevníkov jednoduchý dotazník k otváracím hodinám.  
 
Uznesenie č. 12/2014 
Obecné zastupiteľstvo:  
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A: Prerokovalo  
Návrh smernice č. 2/2014 prevádzkový poriadok zberného dvora Košeca. 
B: Schvaľuje 
Smernicu č. 2/2014 prevádzkový poriadok zberného dvora Košeca. 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
7.5 Štatút obce Košeca 
Štatút obce bol prerobený na základe upozornenia prokurátora, ktorý nám vytkol, že v ňom 
nie je uvedená presná citácia zákona. Pôvodný štatút bol vypracovaný na podmienky obce, 
no musia tam byť zapracované presné citácie zákona, napr. tie týkajúce sa obecnej rady i keď 
túto nemáme zriadenú. Priblížila, ktoré body štatútu sú úplne nové.  
Ing. Kantoríková požiadala, aby sa jeho schvaľovanie posunulo na nasledujúce OZ, nakoľko si 
ho nestihla dôsledne naštudovať. Starosta dal o požiadavke hlasovať. 
 
Uznesenie č. 13/2014 
OZ schvaľuje presunutie schvaľovania štatútu obce Košeca na nasledujúc OZ. 
Za: 6 (Ing. Kantoríková, Bc. Ondrejka, Mgr. Popovičová, Mgr. Pajgerová, p. Kalamenová, p. 
Turzová) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 3 (Mgr. Švehlová, Mgr. Palčeková, p. Surový) 
 
7.6 Zhodnotenie plnenia úloh za rok 2013 
Zhodnotenie plnenia úloh predniesol prítomným starosta obce. Vypracovaný dokument 
bude poslancom zaslaný mailom. Ide o informačný dokument, ktorý poslanci berú na 
vedomie. V písomnej forme je prílohou zápisnice. 
 
Uznesenie č. 14/2014 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zhodnotenie plnenia úloh za rok 2013. 
 
7.7 Návrh hlavných úloh na rok 2014 – celková koncepcia 
Starosta požiadal poslancov, aby navrhli ktoré problémy a investície by chceli v priebehu 
tohto roka zrealizovať. Navrhol termín do 5 dní pred nasledovným OZ, aby to stihol pripraviť 
k schvaľovaniu. 
 
7.8 Plán práce komisií OZ na rok 2014 – presný harmonogram podujatí 
Plány práce predložili komisie: 

- Komisia sociálna a ZPOZ 
- Komisia školstva, mládeže a športu 
- Komisia financií, investícií a rozvoja 
- Komisia pre životné prostredie 
- Komisia výstavby a územného plánovania 
- Komisia kultúry 

Plán práce nepredložila: 
- Komisia na ochranu verejného poriadku a bezpečnosti 

Bc. Ondrejka plán nepredloží, stretávajú sa len na základe doručených žiadostí.  
Ing. Kantoríková plán predložila ale tiež bez presného harmonogramu, stretnú sa na základe 
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požiadaviek. 
 
Uznesenie č. 15/2014 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plány práce komisií OZ na rok 2014. 
 
7.9 Návrh na vypracovanie plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na obdobie rokov  
2014-2020 
O potrebe vypracovania nového PHSR informoval starosta obce. Jeho príprava je potrebná 
pri plánovaní rozvoja obce, predkladá sa napr. aj pri predkladaní žiadostí o dotácie 
z európskych fondov. Náklady na jeho vypracovanie je v rozmedzí od stoviek až po tisícky 
eur. Oslovíme firmy s dobrými referenciami a budeme poslancov informovať. 
 
Uznesenie č. 16/2014 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o potrebe vypracovať plán 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja na obdobie rokov 2014-2020. 
 
7.10 Úlohy v spracovaní a aktualizácia interných predpisov 
Starosta informoval o pripravovaných zmenách dokumentov obce Košeca, konkrétne: 

- Zmenu registratúrneho poriadku  
- Zmenu prevádzkového poriadku pohrebiska 
- Zmenu pracovného poriadku 
- Zmenu rokovacieho poriadku OZ 
- Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu  
- Smernicu o vedení účtovníctva 

Ing. Kantoríková požiadala o zaradenie zmeny Smernice o odmeňovaní poslancov OZ. 
Uvedené budú postupne pripravované a k schvaľovaniu predkladané na OZ. 

 
Uznesenie č. 17/2014 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  úlohy v spracovaní a aktualizácie interných 
predpisov. 
 
8/ Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov 
Mgr. Dianová zasielala poslancom dve zmluvy, prvá sa týka auditu účtovnej závierky.  
Bc. Ondrejka navrhol v priebehu roka 2014 urobiť výberové konanie na audítora účtovnej 
závierky roku 2014. Podľa jeho názoru je táto suma privysoká.  
 
Uznesenie č. 18/2014 
A: Prerokovalo  
Návrh zmluvy s firmou DCA Audit s.r.o., so sídlom Tajovského 222/5, 018 41 Dubnica nad 
Váhom, predmetom ktorej je audit účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky, 
výročnej správy, záverečného účtu a overenie plnenia rozpočtu v súlade so zákonom 
o rozpočtových pravidlách za rok 2013. 
B: Schvaľuje 
Zmluvu uzatvorenú medzi obcou Košeca a firmou DCA Audit s.r.o., so sídlom Tajovského 
222/5, 018 41 Dubnica nad Váhom, predmetom ktorej je audit účtovnej závierky, 
konsolidovanej účtovnej závierky, výročnej správy, záverečného účtu a overenie plnenia 
rozpočtu v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách za rok 2013. Cena za predmet 
zmluvy je dohodnutá vo výške 3 700 EUR s DPH. Zmluva platí pre ročnú účtovnú závierku 
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a konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2013. 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
(Mgr. Pajgerová bola v čase hlasovania neprítomná) 
 
Uznesenie č. 19/2014 
Obecné zastupiteľstvo ukladá prednostovi obecného úradu spracovať výzvu na predloženie 
cenovej ponuky na audit  za rok 2014. 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Mgr. Dianová ďalej poslancom zaslala žiadosť ŽSR, ktorá bola doručená 22.2.2014. Ide 
o prevzatie vyvolanej investície. Ing. Kantoríková – už sa tomu venovali a navrhli 
pripomienky. Starosta – pripomienky boli zaslané, táto žiadosť je ich ďalšou reakciou na 
zaslané pripomienky. Ing. Kantoríková navrhla zaslať im pripomienky OZ opäť. Požiadala 
o zaslanie pôvodných pripomienok.  
 
9/ Rôzne – dôležité údaje a informácie starostu a účastníkov rokovania 
Mgr. Švehlová požiadala o preloženie aprílového zasadnutia OZ, zo dňa 24.4.2013 na deň 
skôr – stredu 23.4.2014, nakoľko sa ho ona ani Mgr. Pajgerová nemôžu zúčastniť. 
 
Uznesenie č. 20/2014 
OZ schvaľuje presun zasadnutia OZ zo dňa 24.4.2014 na deň 23.4.2014. 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 

10/ Interpelácia poslancov – diskusia 
 

11/ Ukončenie zasadnutia 
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Radomír Brtáň, ktorý poďakoval 
prítomným za účasť a poprial všetkým príjemné sviatky a úspešný nový rok. (21:00 hod.) 
 

Starosta obce: Radomír Brtáň    Zapisovateľ: Andrea Behanová 
         

Prednosta obce: Mgr. Zuzana Dianová 
 

Overovatelia: 
 
 
       __________________________          ________________________ 

Mgr. Júlia Palčeková                                             Jozef Surový 
 
 
V Košeci, 6. 3. 2014 


