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Z Á P I S N I C A 

z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 

dňa 3. marca 2016 v zasadačke Obecného úradu v Košeci 

 
Prítomní 

Bc. Radomír Brtáň, starosta obce  Mgr. Miroslava Švehlová, poslankyňa  

Mgr. Dana Bajzíková, poslankyňa  Mária Kalamenová, poslankyňa   

Ing. Janka Kantoríková, poslankyňa  Radovan Kolembus, poslanec  

Dárius Kutej, poslanec   Pavol Ostrovský, poslanec    

Katarína Turzová, poslankyňa  Mgr. Zuzana Dianová, prednostka   

Alena Dobrodejová, HK 

  

Neprítomní 

Ing. Jozef Ďurech 

Hostia 

Viď prezenčná listina 

R O K O V A N I E 

1/ Otvorenie 

Otvorenie dnešného plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva vykonal starosta obce 
Bc. Radomír Brtáň a privítal hostí. Konštatoval, že z celkového počtu 9 poslancov je 
prítomných 7 poslancov a preto uznal dnešné zasadnutie OZ za uznášaniaschopné. Začiatku 
zasadnutia OZ sa nezúčastnila Ing. Janka Kantoríková. Zasadnutia OZ sa nezúčastnil Ing. Jozef 
Ďurech. 
 

2/ Schválenie programu rokovania 

Starosta sa spýtal poslancov, či sú z ich stany pripomienky k programu, ktorý bol uvedený na 
pozvánke. Starosta navrhol po odkonzultovaní s p. Kozákovou vypustiť bod 7.1 Správa 
o činnosti obecnej knižnice a presunúť ho na najbližšie zasadnutie OZ. 
 
Uznesenie č. 11/2016 
OZ  k o n š t a t u j e, že : 
Zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu na pozvánke s vypustením bodu 7.1 Správa 
o činnosti obecnej knižnice, čím sa posunie číslovanie ostatných bodov. 
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
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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: 
 
Predseda – Radovan Kolembus 
Člen – Pavol Ostrovský 
Člen – Mgr. Miroslava Švehlová 
 
Uznesenie č. 12/2016 
OZ  v o l í: 
Predseda – Radovan Kolembus 
Člen – Pavol Ostrovský 
Člen – Mgr. Miroslava Švehlová 
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Za overovateľov zápisnice boli určení:  
1/ Mgr. Dana Bajzíková 
2/ Katarína Turzová 
 
Písaním zápisnice poveril: Bc. Emíliu Laskovičovú 
 
4/ Kontrola plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení zodpovednými 
pracovníkmi 
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ vykonal starosta obce:  
 
Starosta postupne prešiel všetky uznesenia, ktoré boli schválené na predchádzajúcom 
zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 21.01.2016. 
 
Uznesenie č. 13/2016  
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plnenie kontrolu uznesení. 
 
5/ Názory občanov 
Starosta odovzdal slovo prítomným hosťom.  
 
p. Varga, bývajúci na Rudnianskej ulici, informoval, že spolu s ďalšími dvoma susedmi podali 
žiadosť na rozšírenie vodovodu na tejto ulici. Robil si aj cenovú kalkuláciu, vyšlo mu to 
približne rovnako ako tých sedem vodovodných prípojok, ktoré sa schválili v minulom roku. 
Dôvody sú viaceré: býva tu už siedmy rok, šesť rokov si robí rozbory vody. Prvý rok bolo 9mg 
dusičnanov, limit je 50mg. Minulý rok už mal 42mg dusičnanov a hrozí sa, čo bude tento rok. 
 
O 17.41 hod. sa na OZ dostavila Ing. Janka Kantoríková, čím sa zvýšil počet prítomných 
poslancov na 8. 
 
Starosta odpovedal, že čo sa týka žiadosti bola zaevidovaná a posunutá poslancom OZ do 
prípravy na dnešné zasadnutie. Žiadosť je pripravená k bodu zmeny rozpočtu, ale môžeme sa 
tomu povenovať aj v tomto bode. 
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p. Ostrovský sa za komisiu výstavby vyjadril, že čo sa týka tých zvýšených dusičnanov, 
nemôže to byť len tak samo od seba. Má taký dojem, že niektorí ľudia, nakoľko to nie je 
napojené na siete – teda kanalizáciu, majú asi svoju žumpu. A zrejme niektorí, púšťajú 
žumpu alebo nemajú vodotesnú a potom to prepúšťa. Navrhol, že by si na mieste obecného 
úradu vyžiadal od občanov tejto ulice zdokladovanie vývozu žúmp. 
p. Varga súhlasí s p. Ostrovský, ale vývoz je len jeden problém. Druhý problém je zvýšená 
spotreba a ďalším je, že niektoré domy tam majú čističky. A kam to ide z tej čističky, do 
zeme. Schválením tejto žiadosti by sa to vyriešilo. 
p. Ostrovský – to áno, ale zas nemôžeme ako vynakladať financie, ja to mám, kde ja bývam 
tak isto a ľudia si to musia sledovať a dbať na to.  
Starosta opätovne vysvetlil situáciu či už Rudnianskej ulice alebo iných ulíc, ktoré neboli 
zahrnuté do toho veľkého projektu. Máme pripravenú projektové dokumentácie, máme 
vydané stavebné povolenia aj vodoprávne povolenia na rozšírenie vodovodu aj kanalizácie 
v lokalite Rudnianska, ale aj ďalších, pretože minule sme tu mali žiadosť aj zo Sadovej ulice. 
Čakali sme v minulosti aj na toto, aj zo zastupiteľstiev bolo zrejmé, že keď budeme mať tieto 
veci papierovo na poriadku, môžeme vstupovať do rokovania aj s Považskou vodárenskou 
spoločnosťou, ktorá vo väčšine je a bude vlastníkom inžinierskych sietí v našej obci. Časť 
vodovou je obecný majetok, ale tie nové vetvy už budú v rámci Považskej vodárenskej 
spoločnosti vlastníctvom. Takže tu sa nám otvára príležitosť na to, aby sme dosiahli 
zabezpečenie či už pitnej vody alebo odkanalizovania v rámci lokalít, ktoré neboli v tom 
veľkom projekte zahrnuté.  
Neviem, povedať výsledky rokovaní, ktoré prebehnú. Je to otázka možno najbližších týždňov, 
mesiacov, pretože máme nejaké predbežné finančné odhady v rámci rozpočtov. Toto bude 
asi prvá snaha obce, aby to nešlo z našich zdrojov, ale aby to išlo zo zdrojov, ktoré sú 
generované spoločnosťou, ktorá má príjem z poskytovania tejto verejnej služby. Ďalšia 
alternatíva je, že budú výzvy v rámci Eurofondov na rozšírenie vodovodov a kanalizácií. 
Chápeme vaše potreby, vaše postoje ako obyvateľov obce, ktorí chcú mať komplexnú 
infraštruktúru pred rodinným domom. Poprosím vás naozaj aj v tejto veci, viem, že toho 
strpenia už treba veľa, ale toto sú veci, ktoré sa musia postupným spôsobom vykryštalizovať. 
Ing. Kantoríková navrhla, že v rámci toho pracovného stretnutia, ktoré sa uskutočnilo, by 
malo byť pre nás prioritou, aby sme sa tomu povenovali a možno by to mohla byť aj prvá 
žiadosť na dotáciu z tých Eurofondov. 
Starosta odpovedal, že keď budú výzvy vonku, tak áno. Len si treba uvedomiť, že výzvy budú 
pravdepodobne separátne zvlášť na vodu, nebudú v súbehu. Čiže budeme musieť riešiť buď, 
ak chceme vodu a potom možno v inej výzve kanalizáciu. Alebo ak dostaneme dotáciu na 
vodu, tak kanalizáciu by sme zafinancovali z iných zdrojov. 
Ing. Kantoríková si myslí, že sme na to pripravení, čo sa týka výziev z Eurofondov, lebo tá 
projektová dokumentácia a zmapovanie tých lokalít je hotové, ako ste povedal. Takže toto je 
cesta, ako vyriešiť tú obec komplexne. Ale nie takto čiastkovo, tých požiadaviek je strašne 
veľa. 
/celá diskusia k tejto téme je zverejnená v audio nahrávke na stránke www.koseca.sk/ 
 
p. Belková sa spýtala, či poslanci OZ dostali výsledok štátneho stavebného dohľadu. 
Starosta odpovedal, že ešte nie. Vysvetlil, že v priebehu minulého týždňa bol uskutočnený 
štátny stavebný dohľad na ulici Pri tehelni. Je to ulica, kde pozemky pod miestnou 
komunikáciou nepatria obci, ale patria súkromným osobám a je to ulica, kde už niekoľko 
rokov evidujeme žiadosti od dcéry p. Belkov Jany Canins a tak isto od p. Hantáka. Zistili sme, 
že sú tam ďalší vlastníci pred rodinnými domami p. Slivku a p. Pajgerovej, kde, keďže si p. 
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Jana Canins dala žiadosť na oplotenie, na ohlásenie drobnej stavby plotu na pozemku, ktorý 
je evidovaný ako záhrada, ktorý je krížom preťatý tou komunikáciou, tak toto som chápal ako 
jedinú cestu zvolať všetkých, aby sme sa porozprávali o budúcnosti tejto lokality a aby sme 
vedeli, čo budeme chcieť v budúcnosti s touto lokalitou robiť. Pretože v prípade rozhodnutia 
stavebného úradu o tom, že povolíme ohradenie tej záhrady, tak prakticky sa automaticky 
znemožní prechod a prejazd pre autá. 
Výsledok štátneho stavebného dohľadu je taký, že bol zistený rozpor medzi vlastníctvom 
a medzi tým ako je a ako bola v minulosti využívaná tá komunikácia. Nie je to jediná lokalita, 
sme si toho vedomí, pretože žiadostí tu máme niekoľko. Takže už je naozaj na čase, aby 
obecné zastupiteľstvo rozhodlo o komplexnom riešení tejto problematiky v obci. Bez toho, 
aby zastupiteľstvo rozhodlo, sa nepohneme ďalej ani my ako stavebný úrad, pretože ako 
náhle vydáme nejaké rozhodnutie, tak môže to byť aj v jednom aj v druhom prípade tak, že 
to skončí na súde. 
p. Belková chce vedieť, či ú poslanci schopní o tom dnes rozhodnúť. Buď výmenu alebo chcú 
zastaviť tú cestu. 
p. Ostrovský sa vyjadril, že na zastupiteľstve sa k tomu vyjadroval minimálne dvakrát. Ako 
komisia výstavby boli za výmenu pozemkov a potom sa to neodsúhlasilo. A ešte tam bola 
nejaká alternatíva. Je ochotný aj tretíkrát, len musí zvolať komisiu, nech sa vyjadria a potom 
predloží návrh. 
Ing. Kantoríková chcela vedieť, kedy dostanú ten návrh. 
Starosta odpovedal, že keď štátny stavebný dohľad bude zápisom ukončený. Zároveň prečítal 
návrh na uznesenie. 
K uvedenej problematike prebehla diskusia s občanmi, ktorí sa zúčastnili zasadnutia. Do 
diskusie sa aktívne zapojili predovšetkým p. Andrej Jakuš, p. Jozefína Rafajová, p. Jaroslav 
Palček. /celá diskusia k tejto téme je zverejnená v audio nahrávke na stránke 
www.koseca.sk/ 
Po diskusii následne poslanci OZ prijali uznesenie: 
 
Uznesenie č. 14/2016 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Berie na vedomie 
Informáciu o vykonanom štátnom stavebnom dohľade na ulici Pri tehelni v súvislosti 
s požiadavkou p. Canins Jany na oplotenie záhrady, cez ktorú prechádza miestna 
komunikácia. 
B: Schvaľuje 
V zmysle § 4 ods. 1 a § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov Potrebu zachovania prejazdnosti ulice Pri tehelni pre osobné 
automobily a automobily záchranných zložiek. 
Za: 6 (Mgr. Bajzíková, p. Kalamenová, p. Kolembus, p. Ostrovský, Mgr. Švehlová, p. Turzová) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 (Ing. Kantoríková, p. Kutej) 
 
6/ Správa hlavného kontrolóra v súlade s §18f zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 
v znení neskorších predpisov 
Hlavná kontrolórka obce p. Alena Dobrodejová predniesla Záznam hlavného kontrolóra č. 
1/2015 z výkonu následnej finančnej kontroly – Kontrola vyúčtovania spoločenských, 
kultúrnych, športových a iných akcií poriadaných obecným úradom a komisiami pri OZ za rok 
2014.  
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Uznesenie č. 15/2016 
Obecné zastupiteľstvo  
A: Prerokovalo 
Záznam hlavného kontrolóra č. 1/2015 z výkonu následnej finančnej kontroly – kontrola 
vyúčtovania spoločenských, kultúrnych, športových a iných akcií poriadaných obecným 
úradom, komisiami pri OZ za rok 2014. 
B: Berie na vedomie  
Záznam hlavného kontrolóra č. 1/2015 z výkonu následnej finančnej kontroly – kontrola 
vyúčtovania spoločenských, kultúrnych, športových a iných akcií poriadaných obecným 
úradom, komisiami pri OZ za rok 2014. 
 
7/ Hlavné body rokovania 
7.1 TOZ „Dni zvýšenej pracovnej aktivity“ 
S technicko-organizačným zabezpečením „Dni zvýšenej pracovnej aktivity“ oboznámila 
prítomných zástupkyňa starostu Mgr. Miroslava Švehlová. Poslanci TOZ vzali na vedomie a v 
písomnej forme je prílohou zápisnice. 
 
Uznesenie č. 16/2016 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo  
Vyhodnotenie „Dní zvýšenej pracovnej aktivity“. 
B: Berie na vedomie  
Vyhodnotenie „Dní zvýšenej pracovnej aktivity“. 
 
Uznesenie č. 17/2016 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo  
Potrebu opravy dlažby pred Pamätníkom SNP 
B: Schvaľuje 
Opravu dlažby pred Pamätníkom SNP podľa predloženej cenovej ponuky spracovanej p. 
Ostrovským, v termíne do 20.4.2016. 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
7.2 Správa o činnosti hlavného kontrolóra 
Hlavná kontrolórka obce p. Alena Dobrodejová predniesla Správu – výročnú o kontrolnej 
činnosti hlavnej kontrolórky obce Košeca za rok 2015, ktorú predkladá v zmysle §18f ods. 1 
písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
Uznesenie č. 18/2016 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu – výročnú o kontrolnej činnosti hlavnej 
kontrolórky  obce Košeca za rok 2015. 
 
7.3 Vyhodnotenie rozpočtu obce za rok 2015 
S vyhodnotením rozpočtu obce vrátane programov oboznámila prítomných ekonómka 
a rozpočtárka obce Ing. Eva Podmajerská. Poslanci prediskutovali a vzali vyhodnotenie na 
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vedomie. 
 

Uznesenie č. 19/2016 
Obecné zastupiteľstvo  
A: Prerokovalo 
Vyhodnotenie rozpočtu obce vrátane programov k 31.12.2015 a hodnotiacu správu 
programového rozpočtu k 31.12.2015. 
B: Berie na vedomie  
Vyhodnotenie rozpočtu obce vrátane programov k 31.12.2015 a hodnotiacu správu 
programového rozpočtu k 31.12.2015. 
 
7.4 Prerokovanie žiadostí o dotácie na rok 2016 
Žiadosti o dotácie na rok 2016 predložila ekonómka a rozpočtárka obce Ing. Eva 
Podmajerská. 
 
Žiadosť Športového klubu Nozdrovice o dotáciu na rok 2016 vo výške 725,00 EUR, doručená 
dňa 13.11.2015, zaevidovaná pod podacím číslom 2006/2015 
Uznesenie č. 20/2016 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo 
Žiadosť Športového klubu Nozdrovice o dotáciu na rok 2016 vo výške 725,00 EUR. 
B: Schvaľuje 
Dotáciu na rok 2016 pre Športový klub Nozdrovice vo výške 400,00 EUR. 
Za: 7 (Mgr. Bajzíková, p. Kalamenová, Ing. Kantoríková, p. Kutej, p. Ostrovský, Mgr. Švehlová, 
p. Turzová) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 (p. Kolembus) 
 
Žiadosť Futbalového klubu Košeca o dotáciu na rok 2016 vo výške 9.500,00 EUR, doručená 
dňa 13.11.2015, zaevidovaná pod podacím číslom 2007/2015 
Uznesenie č. 21/2016 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo 
Žiadosť Futbalového klubu Košeca o dotáciu na rok 2016 vo výške 9.500,00 EUR. 
B: Schvaľuje 
Dotáciu na rok 2016 pre Futbalový klub Košeca vo výške 9.000,00 EUR. 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Žiadosť Odboru klubu slovenských turistov Košeca o dotáciu na rok 2016 vo výške 2.590,00 
EUR, doručená dňa 13.11.2015, zaevidovaná pod podacím číslom 2008/2015 
Uznesenie č. 22/2016 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo 
Žiadosť Odboru klubu slovenských turistov Košeca o dotáciu na rok 2016 vo výške 2.590,00 
EUR.  
B: Schvaľuje 
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Dotáciu na rok 2016 pre Odbor klubu slovenských turistov Košeca vo výške 700,00 EUR. 
Za: 5 (Mgr. Bajzíková, Ing. Kantoríková, p. Kutej, p. Ostrovský, p. Turzová) 
Proti: 1 (p. Kolembus) 
Zdržal sa: 2 (p. Kalamenová, Mgr. Švehlová) 
 
Žiadosť ZO Únie žien v Košeci o dotáciu na rok 2016 vo výške 2.690,00 EUR, doručená dňa 
12.11.2015, zaevidovaná pod podacím číslom 2005/2015 
Uznesenie č. 23/2016 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo 
Žiadosť ZO Únie žien v Košeci o dotáciu na rok 2016 vo výške 2.690,00 EUR. 

B: Schvaľuje 
Dotáciu na rok 2016 pre ZO Únie žien v Košeci vo výške 1,200,00 EUR. 
Za: 7 (Mgr. Bajzíková, p. Kalamenová, Ing. Kantoríková, p. Kolembus, p. Kutej, p. Ostrovský, 
p. Turzová) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 (Mgr. Švehlová) 
 
Žiadosť Združenia záhradkárov Košeca o dotáciu na rok 2016 vo výške 600,00 EUR, doručená 
dňa 13.11.2015, zaevidovaná pod podacím číslom 2009/2015 
Uznesenie č. 24/2016 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo 
Žiadosť Združenia záhradkárov Košeca o dotáciu na rok 2016 vo výške 600,00 EUR. 
B: Schvaľuje 
Dotáciu na rok 2016 pre Združenie záhradkárov Košeca vo výške 400,00 EUR. 
Za: 7 (Mgr. Bajzíková, p. Kalamenová, Ing. Kantoríková, p. Kolembus, p. Kutej, Mgr. Švehlová, 
p. Turzová) 
Proti: 1 (p. Ostrovský) 
Zdržal sa: 0 
 
Žiadosť ZO SZZP Ilava o dotáciu na rok 2016 vo výške 200,00 EUR, doručená dňa 12.11.2015, 
zaevidovaná po podacím číslom 2003/2015 
Uznesenie č. 25/2016 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo 
Žiadosť ZO SZZP Ilava o dotáciu na rok 2016 vo výške 200,00 EUR. 
B: Schvaľuje 
Dotáciu na rok 2016 pre ZO SZZP Ilava vo výške 200,00 EUR. 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Žiadosť Klubu dôchodcov Košeca o dotáciu na rok 2016 vo výške 700,00 EUR, doručená dňa 
13.11.2015, zaevidovaná pod podacím číslom 2010/2015 
Uznesenie č. 26/2016 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo 
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Žiadosť Klubu dôchodcov Košeca o dotáciu na rok 2016 vo výške 700,00 EUR. 
B: Schvaľuje 
Dotáciu na rok 2016 pre Klub dôchodcov Košeca vo výške 700,00 EUR. 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Žiadosť Slovenského rybárskeho zväzu, Dubnica nad Váhom o dotáciu na rok 2016 vo výške 
200,00 EUR, doručená dňa 19.10.2015, zaevidovaná pod podacím číslom 1804/2015 
Uznesenie č. 27/2016 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo 
Žiadosť Slovenského rybárskeho zväzu, Dubnica nad Váhom o dotáciu na rok 2016 vo výške 
200,00 EUR. 
B: Schvaľuje 
Dotáciu na rok 2016 pre Slovenský rybársky zväz, Dubnica nad Váhom vo výške 200,00 EUR. 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Žiadosť Rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ Košeca o dotáciu na rok 2016 vo výške 620,00 
EUR, doručená dňa 13.11.2015, zaevidovaná pod podacím číslom 2011/2015 
Uznesenie č. 28/2016 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo 
Žiadosť Rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ Košeca o dotáciu na rok 2016 vo výške 620,00 
EUR. 
B: Schvaľuje 
Dotáciu na rok 2016 pre Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Košeca vo výške 600,00 EUR. 
Za: 7 (Mgr. Bajzíková, p. Kalamenová, Ing. Kantoríková, p. Kutej, p. Ostrovský, Mgr. Švehlová, 
p. Turzová) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 (p. Kolembus) 
 
7.5 Zmeny rozpočtu  
S návrhom zmeny rozpočtu oboznámila prítomných rozpočtárka a ekonómka obce Ing. 
Podmajerská.  
 
Uznesenie č. 29/2016 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo 
Návrh zmien rozpočtu obce podľa zmenového listu č. 1.  
B: Berie na vedomie 
Zmeny rozpočtu obce podľa predloženého zmenového listu č. 1, ktorý tvorí neoddeliteľnú 
súčasť tohto uznesenia.  
 
Návrh poslancov OZ Mgr. Dany Bajzíkovej, Márie Kalamenovej, Radovana Kolembusa a Mgr. 
Miroslavy Švehlovej na zakúpenie nového chladiaceho zariadenia do domu smútku v Košeci 
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Dôvodová správa: Z opravného a montážneho listu zo dňa 3.12.2015 vyhotoveného p. 
Igorom Matlákom – servis chladiacej a mraziacej techniky, Dubnica nad Váhom bolo zistené, 
že chladiace zariadenie v dome smútku v Košeci vzhľadom na vek nespĺňa teplotné 
parametre, má slabé izolačné vlastnosti, pričom uviedol, že je nerentabilná investícia do 
opravy tohto zariadenia a po obhliadke odporučil toto zariadenie vyradiť. Správca domu 
smútku p. Peter Kalamen zaslal dňa 1.2.2016 taktiež na obec žiadosť o zakúpenie nového 
chladiaceho boxu na uloženie zosnulých. 
Na základe vyššie uvedeného teda navrhujeme, aby obec obstarala nové chladiace 
zariadenie do domu smútku v Košeci, a to tak v nadväznosti na odporučenie servisného 
technika a ako i žiadosti správcu domu smútku. 
 
Obdobný návrh uznesenia s menšími úpravami predložil na zasadnutí OZ p. Kutej. Poslanci 
následne hlasovali o druhom návrhu a prijali uznesenie: 
 
Uznesenie č. 30/2016 
Obecné zastupiteľstvo  
A: Prerokovalo 
Návrh poslancov OZ na výmenu chladiaceho zariadenia do domu smútku. Realizácia bude 
obsahovať nákup, montáž a revíznu správu (ak je potrebná). Pôvodné chladiace zariadenie 
ponúknuť formou odpredaja, nakoľko je majetkom obce Košeca. Cenu odpredaja schváli OZ. 
V termíne do 31.3.2016 vyzvať firmy na cenové ponuky, resp. využiť elektronické trhovisko. 
B: Schvaľuje 
Návrh poslancov OZ na výmenu a inštaláciu chladiaceho zariadenia do domu smútku v sume 
do 4.300,00 EUR. V cene bude odinštalovanie pôvodného, nákup, inštalácia a 
sprevádzkovanie nového chladiaceho zariadenia a ak je potrebné, aj revízna správa. 
C: Odporúča 
Obecnému úradu v Košeci vykonať všetky potrebné úkony smerujúce k výmene chladiaceho 
zariadenia do domu smútku v maximálnej sume do 4.300,00 EUR vrátanie dodania, 
inštalácie, sprevádzkovania a revíznej správy. Vykonať výzvu  na predkladanie cenových 
ponúk, resp. použiť elektronické trhovisko. 
Termín na výzvu cenových ponúk do 31.3.2016. 
Termín realizácie do 15.4.2016. 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 31/2016 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje doplnenie bodu E do uznesenia č. 240/2015 zo dňa 
5.11.2015: 
E: Ukladá 
Obecnému úradu v Košeci začať s rekonštrukciou jestvujúcej miestnej komunikácie na ulici 
Dolný majer od p. Hrbáčkovej po p. Jánošíka (parc. č. KNC 1294/2, 1292/1, 1291/3, 1288/3). 
Termín realizácie do 30.6.2016 
Zodpovedný: prednosta OcÚ 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
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Žiadosť p. Jána Vargu, Rastislava Pavlíka a Tomáša Remšíka na vybudovanie vodovodu na 
Rudnianskej ulici, doručenej dňa 9.2.2016, zaevidovanej pod podacím číslom 298/2016 
 
Od 20.33hod. 10minútová prestávka. 
 
Uznesenie č. 32/2016 
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť o vybudovanie verejného vodovodu na 
Rudnianskej ulici zo dňa 9.2.2016, zaevidovanú pod číslom 298/2016, predloženú p. Jánom 
Vargom, Rastislavom Pavlíkom a Tomášom Remšíkom, Košeca. 
 

Poslanci OZ sa dohodli na pracovnom stretnutí na 23.3.2016 o 17.00hod. v zasadačke 
obecného úradu na 1. poschodí. 
 
Žiadosť Základnej školy s materskou školou, Školská 243/1, Košeca o riešenie priestorovej 
situácie v MŠ Košeca na základe kontroly Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 
v Považskej Bystrici, doručenej dňa 22.2.2016, zaevidovanej pod podacím číslom 425/2016 

Uznesenie č. 33/2016 
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Základnej školy s materskou školou, Košeca 
o riešenie priestorovej situácie v MŠ Košeca na základe kontroly Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici, ktorá bola doručená dňa 22.2.2016, 
zaevidovaná pod číslom 425/2016.  
 
Žiadosť p. Miroslavy Kňažekovej, Športovcov 71/19, Košeca o vyhradenie parkovacieho 
miesta na obecnej komunikácii  pri bytovom dome súp. č. 71, pre syna Jakuba Gábela, ktorý 
je ZŤP, doručenej dňa 2.2.2016, zaevidovanej pod podacím číslom 269/2016  
Uznesenie č. 34/2016 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo 
Žiadosť p. Miroslavy Kňažekovej, Športovcov 71/19, Košeca zo dňa 2.2.2016, zaevidovanú 
pod číslom 269/2016 o vyhradenom parkovacom mieste na obecnej komunikácii pri 
bytovom dome súp. č. 71, pre syna Jakuba Gábela, ktorý je ZŤP. 
B: Schvaľuje 
Vytvorenie vyhradeného parkovacieho miesta na obecnej komunikácii pri bytovom dome 
súp. č. 71 pre žiadateľa p. Miroslava Kňažeková, Športovcov 71/19, Košeca. 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa:  
 

Žiadosť o preplatenie doplnkov k oblečeniu pre členov Kresťanského spevokolu 
a prehodnotenie žiadosti č. 1712/2015 žiadateľa Viliam Zermegh, Továrenská ulica 474/6, 
Košeca, doručenej dňa 26.2.2016, zaevidovanej pod podacím číslom 486/2016 

Uznesenie č. 35/2016 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo 
Žiadosť o preplatenie doplnkov k oblečeniu pre členov Kresťanského spevokolu 
a prehodnotenie žiadosti č. 1712/2015 predloženú dňa 26.2.2016, zaevidovanú pod číslom 
486/2016 žiadateľa Viliam Zermegh, Továrenská ulica 474/6, Košeca. 
B: Schvaľuje 
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Finančné prostriedky vo výške 2.000,00 EUR k plánovaným oslavám založenia Kresťanského 
spevokolu.  
Za: 7 (Mgr. Bajzíková, p. Kalamenová, Ing. Kantoríková, p. Kutej, p. Ostrovský, Mgr. Švehlová, 
p. Turzová) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 (p. Kolembus) 
 
Uznesenie č. 36/2016 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozšírenie miestnej komunikácie na ulici Bytovky podľa 
projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Budayom od napojenia Továrenskej ulice po 
plánované parkovisko pri materskej škole. Rozsah a výška investície bude prekonzultovaná 
s predsedom komisie výstavby p. Ostrovským. 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 37/2016 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo 
Návrh zmien rozpočtu obce podľa zmenového listu č. 2.  
B: Schvaľuje 
Zmeny rozpočtu obce podľa predloženého zmenového listu č. 2, ktorý tvorí neoddeliteľnú 
súčasť tohto uznesenia.  
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Prednostka OcÚ Mgr. Dianová informovala o podaní žiadosti o poskytnutie finančných 
prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy 
formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na 
rok 2016 
Uznesenie č. 38/2016 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Podanie žiadosti o poskytnutie finančných 
prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy 
formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične 
na rok 2016. V prípade úspešnosti žiadosti je obec povinná zabezpečiť spoluúčasť na 
financovaní projektu vo výške 5% z celkových bežných výdavkov a 10% z celkových 
kapitálových výdavkov.  
 
7.6 Informácia o inventarizácii za rok 2015 
Prednostka OcÚ Mgr. Zuzana Dianová ako predseda ústrednej inventarizačnej komisie 
predniesla správu Ústrednej inventarizačnej komisie. Táto bola poslancom zaslaná 
i v príprave na OZ. Správa je v písomnej forme prílohou zápisnice. 
 

Uznesenie č. 39/2016 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu berie na vedomie Správu 
Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu 
majetku a záväzkov k 31. 12. 2015.  
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7.7 Dodatok č. 1 k Smernici č. 1/2014 sadzobník poplatkov za služby vykonávané obcou 
Košeca 
Prednostka OcÚ Mgr. Zuzana Dianová oboznámila prítomných s navrhovanými zmenami 
v poplatkoch, ktoré sú zapracované v Dodatku č. 1 k Smernici č. 1/2014 sadzobník poplatkov 
za služby vykonávané obcou Košeca. 
Smernica upravuje a bližšie vymedzuje poplatky za úkony a za služby vykonávané 
zamestnancami Obecného úradu. Jednotlivé úkony a výška poplatkov je stanovená v prílohe 
č. 1 tejto smernice. Z praxe a z prepočtov cien vyplynuli požiadavky na úpravu zmien cien 
niektorých činností. Dodatkom č. 1 navrhujeme zvýšiť ceny nasledujúcich služieb:  
Použitie traktora 1 hod. z 10 EUR na 12 EUR 
+ doplnenie nasledujúcich služieb:  

- Čelný nakladač k traktoru 5,00 € 

-  Multikára – 1 hodina  10,00 € 

- Použitie hydraulickej ruky 5,00 € 

       -     UNC Bobcat – 1 hodina 20,00 € 
Do prílohy č. 1 navrhujeme doplniť nové písmeno F1, ktoré bude upravovať poplatky za 
vývoz fekálií. Doteraz tieto poplatky boli upravené Uznesením č. 83/2012. Návrh dodatku 
ráta so zvýšením týchto poplatkov z dôvodu zvýšenia nákladov vývozu fekálií.  
 
Uznesenie č. 40/2016 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo  
Návrh Dodatku č. 1 k Smernici č. 1/2014 Sadzobník poplatkov za služby vykonávané obcou 
Košeca. 
B: Schvaľuje 
Dodatok č. 1 k Smernici č. 1/2014 Sadzobník poplatkov za služby vykonávané obcou Košeca. 
C: Ruší 
Uznesenie č. 83/2012 zo dňa 29.5.2012, ktorým OZ schválilo zvýšenie poplatku za službu 
poskytovanú obcou - vývoz fekálií na sumu 30,- € za vývoz 8 m3, za každý nevyvezený m3 
zníženie poplatku o 1,20 € a úpravu tejto položky v cenníku. Účinnosť od 1.6.2012. 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
7.8 Žiadosti týkajúce sa nakladania s majetkom obce 
Žiadosti týkajúce sa nakladania s majetkom obce predložil starosta obce Bc. Radomír Brtáň. 
 
Žiadosť p. Jarmily Matuščinovej, Športovcov 66/5, Košeca a p. Márie Vychopenovej, Sadová 
173/81, Košeca o záväzné stanovisko na zmenu využitia územia na IBV – parcela KNE 
556/501, 502  v lokalite Háj, doručenej dňa 23.2.2016, zaevidovanej pod podacím číslom 
439/2016 
p. Ostrovský bol na mieste s členmi komisie výstavby a dávajú k žiadosti kladné stanovisko. 
Ing. Kantoríková prečítala článok k územnému plánu. Išlo by vlastne o to, že vytiahnuť z toho 
územia len nejakú časť, nejaké parcely, môže spôsobiť značné problémy. Ďalej to môžu byť 
pre obec ďalšie dodatočné náklady. Má sa o niečom rozhodnúť a nevidela žiaden nákres, 
nevie teda, či to bolo poslané mailom - nejaká štúdia, nejaký nákres. Pýtala sa p. 
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Ostrovského, áno je to niekde pri ceste, ale teraz či to ide vedľa seba alebo či to pôjde za 
sebou.. Rozhodovať sa o takejto závažnej veci bez všetkých komplexných informácií a zas 
vyriešiť len nejakú časť, vôbec sa jej to nepáči. Chcela by to podporiť, ale v nejakom 
komplexnom meradle.  
Starosta sa v diskusii vyjadril, že nakoľko je obec stavebným úradom, nemôže momentálne 
pokračovať v ničom, pretože lokalita nie je určená na výstavbu. Stavebný úrad potrebuje 
práve nejakú zmenu a na poslednom zastupiteľstve to vysvetlil dosť obšírne. Navrhol im 
najjednoduchšiu alternatívu, aby išli doplnkom k územnému plánu, keď nechcú čakať na 
nový územný plán. 
p. Ostrovský chcel vedieť, či si môžu podať žiadosť na doplnenie k územnému plánu, keď im 
toto neschválime. 
Starosta odpovedal, že ako poslanci im budú schvaľovať ten doplnok, ktorý oni pripravia. Oni 
musia absolvovať celý ten procesom ktorý súvisí s doplnkom k územnému plánu a musia 
získať všetky potvrdenia od príslušných orgánov a organizácií, ktoré majú právo sa vyjadrovať 
zo zákona k zmene využitia územia. A následne nám toto so všetkými tými stanoviskami 
predložia na rokovanie obecného zastupiteľstva, ak to chcú urýchliť. Ak im bude stačiť, že my 
urobíme v rámci prípravy územného plánu, máme v rozpočte 12.000Eur – možno za to 
stihneme urobiť návrh a koncept, lebo zadanie už máme. Sú vlastne ešte tri etapy: návrh, 
koncept a čistopis. Návrh sa robí v alternatívnom riešení, koncept sa robí bezvariantný – tam 
sa stanoví, akým spôsobom bude vyhotovený čistopis. Možno tie prvé dve zvládneme za tých 
12.000Eur a ten čistopis nám zostane ešte nevyriešený.  
p. Ostrovský chcel vedieť, či to obsiahne celú obec, na čo mu p. starosta odpovedal, že áno, 
lebo to bude komplexný dokument. Starosta ďalej uviedol, že vie, že im to naháňa. Na jednej 
strane im chceme vyhovieť, na druhej strane si spôsobíme problém, ktorý bude musieť 
vyriešiť stavebný úrad. Narážame na problém, že obecné zastupiteľstvo môže schváliť zmenu 
využitia územia, ale musí to urobiť na základe nejakých podkladov a úplne najideálnejšie je 
to robiť nejakým dodatkom k jestvujúcemu územnému plánu s tým, že predtým prebehnú 
všetky tie procesy, ktoré je potrebné k tomu doplnku absolvovať. Obec im môže dať záväzné 
stanovisko v súvislosti s tým, že či to je alebo nie je v súlade s územným plánom alebo je to 
v rozpore alebo to nie je v rozpore s územným plánom. Momentálne im môže obec vydať 
záväzné stanovisko iba jedine, že to nie je v súlade, pretože to je sad.  
p. Ostrovský – ale tak na tú žiadosť im nejako musíme odpovedať. 
Starosta – momentálne im kladné záväzné stanovisko nedáme. Môžeme im zrekapitulovať, 
ako môžu postupovať pri vybavovaní si doplnku k územnému plánu, ktorý si ale budú musieť 
zafinancovať. 
/celá diskusia k tejto téme je zverejnená v audio nahrávke na stránke www.koseca.sk/ 
 
Poslanci po diskusii následne prijali uznesenie: 
Uznesenie č. 41/2016 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Jarmily Matuščinovej, Športovcov 66/5, 
Košeca a p. Márie Vychopenovej, Sadová 173/81, Košeca o záväzné stanovisko na zmenu 
využitia územia na IBV – parcela KNE 556/501, 502 v lokalite Háj, zo dňa 23.2.2016, 
zaevidovanú pod číslom 439/2016.  
 
Zároveň poslanci odporučili obecnému úradu odpovedať žiadateľom v zmysle, že za 
súčasného stavu obec záväzné stanovisko kladného charakteru k  IBV nemôže vydať a vydá 
ho iba v súvislosti s budúcou zmenou územného plánu buď dodatkom alebo komplexnou 
zmenou územného plánu (môžu sa im vypísať tie tri alternatívy). 
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Žiadosť o prenájom parcely KNC 683/3 vo vlastníctve obce na umiestnenie predajného stánku 
so zmrzlinou žiadateľky Bc. Lucia Chodúrová, Vydrná 167, Lúky, doručenej dňa 15.2.2016, 
zaevidovanej pod podacím číslom 398/2016 
Uznesenie č. 42/2016 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť o prenájom parcely KNC 683/3 vo 
vlastníctve obce na umiestnenie predajného stánku so zmrzlinou žiadateľky Bc. Lucia 
Chodúrová, Vydrná 167, Lúky, zo dňa 15.2.2016, zaevidovanú pod číslom 398/2016.  
 
Poslanci odporučili obecnému úradu vypísať náhradné alternatívy umiestnenia tohto stánku, 
nakoľko si nemyslia, že pri pamätníku SNP je to vhodné miesto, ako aj z dôvodu vychádzania 
z ulice Zliechovskej na hlavnú cestu. A aby nám následne dali stanovisko, s ktorou 
alternatívou súhlasia a tá by bola následne zaslaná poslancom na prípadné odsúhlasenie. 
 
Žiadosť o odkúpenie parcely č.  KNC 866/3 vo vlastníctve obce vo výmere 1445 m2, žiadateľa 
Slovzink a.s., Továrenská 545, Košeca, IČO:35772204, doručenej dňa 25.2.2016, zaevidovanej 
pod podacím číslom 472/2016 
Uznesenie č. 43/2016 
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť o odkúpenie parcely č.  KNC 866/3 vo vlastníctve 
obce vo výmere 1445 m2, žiadateľa Slovzink a.s., Továrenská 545, Košeca, IČO:35772204, to 
dňa 25.2.2016, zaevidovanú pod číslom 472/2016. 
 
8/ Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov 
 
9/ Rôzne – dôležité údaje a informácie starostu a účastníkov rokovania 
 
10/ Interpelácia poslancov – diskusia 
 
11/ Ukončenie zasadnutia 
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Bc. Radomír Brtáň, ktorý 
poďakoval prítomným za účasť. (22:15 hod.) 
 
Starosta obce: Bc. Radomír Brtáň    Zapisovateľ: Bc. Emília Laskovičová 
 
Prednosta obce: Mgr. Zuzana Dianová 
  
Overovatelia: 
 
 
 

       __________________________          ________________________ 
    Mgr. Dana Bajzíková                   Katarína Turzová 

 
 

V Košeci,  08.03.2016 


