ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo
dňa 19. apríla 2012 v zasadačke Obecného úradu v Košeci
Prítomní
p. Radomír Brtáň, starosta

Mgr. Miroslava Švehlová, poslankyňa

Ing. Janka Kantoríková, poslankyňa

Mgr. Jaroslava Pajgerová, poslankyňa

Mária Kalamenová, poslankyňa

Mgr. Júlia Palčeková, poslankyňa

Katarína Turzová, poslankyňa

Bc. Pavol Ondrejka, poslanec

Jozef Surový, poslanec

Mgr. Helena Popovičová, poslankyňa

Ing. Katarína Mináriková, HK

Hostia
Viď prezenčná listina

ROKOVANIE
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.
Uznesenie č. 50/2012
OZ k o n š t a t u j e, že :
Zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu uvedeného na pozvánke.
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:
Jozef Surový - predseda
Mária Kalamenová - člen
Mgr. Júlia Palčeková - člen
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Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 51/2012
OZ v o l í:
Návrhovú komisiu v zložení:
Jozef Surový - predseda
Mária Kalamenová - člen
Mgr. Júlia Palčeková - člen
Za overovateľov zápisnice boli určení :
1/ Mgr. Helena Popovičová
2/Katarína Turzová
Písaním zápisnice poveril: Andreu Behanovú
4/ Kontrola plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení zodpovednými
pracovníkmi
Uznesenie č. 37/2012
OZ schvaľuje
rozpočtový výdavok v položke 01.1.1.6-611-41 Funkčný plat zamestnancov obecného úradu
vo výške 80.000,- EUR.
Vzniknutú úsporu vo výške 10.000,- EUR zaradiť do vytvorenej položky Rezerva.
Uznesenie č. 38/2012
Obecné zastupiteľstvo:
Prerokovalo:
- Návrh rozpočtu Obce Košeca na rok 2012 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2013
a 2014
- Pozmeňujúce návrhy poslancov k návrhu rozpočtu Obce Košeca na rok 2012
- Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu Obce Košeca na rok 2012
a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2013 a 2014
Berie na vedomie:
- Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu Obce Košeca na rok 2012
- Viacročný rozpočet Obce Košeca na roky 2013 a 2014
Schvaľuje:
- Rozpočet Obce Košeca na rok 2012 v zmysle priloženého dokumentu
Uznesenie č. 47/2012
OZ
a, schvaľuje:
investíciu vo výške 2.600,- € na zakúpenie skladacích stolov v počte 40 kusov do objektov –
kultúrny dom, požiarna zbrojnica a zasadačka OcÚ.
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b, poveruje:
starostu obce Košeca na vykonanie potrebných krokov k ich zakúpeniu.
Starosta bol pozrieť vzorový typ od najlacnejšieho dodávateľa. S kvalitou bol spokojný, zašlú
finálnu cenu, následne budú stoly objednané.
Uznesenie č. 48/2012
OZ schvaľuje:
a, vybudovanie vlastnej studne pri budove zasadačky oproti OcÚ
b, finančné výdavky na nákup materiálu a realizáciu prác súvisiacich s vybudovaním studne
do výšky 2.000,- €
Studňu dnes dokončili, je pripravená na napojenie k malej zasadačke.
Uznesenie č. 52/2012
OZ berie na vedomie plnenie uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení
zodpovednými pracovníkmi.
5/ Názory občanov
p. Gregorová – na minulom OZ bol schválený rozpočet aj uznesenie na vybudovanie studne
pri malej zasadačke. Spýtala sa na napojenie na studňu od p. Beliana pre potraviny AMV
a malú zasadačku. Chce vedieť na základe čoho bolo vydané povolenie na zvláštne užívanie
miestnej komunikácie, myslí si, že to nie je v jeho kompetencii. Zároveň poukázala na
vybudovanie studne v blízkosti žumpy. Požiadala o vyjadrenie hlavnej kontrolórky k danej
veci.
Starosta – nebude sa vyjadrovať k problematike, ktorú bude riešiť stavebný úrad alebo
krajský stavebný úrad. Voda je navŕtaná v hĺbke 20 metrov, z priestorových dôvodov nebolo
možné vybudovať studňu v dostatočnej vzdialenosti. Žumpa na obecnom pozemku by mala
byť vodotesná a vodu by nemala kontaminovať baktériami. Svoje právomoci neprekročil.
Obecná zasadačka nie je napojená na studňu pána Beliana.
p. Ondrejka – sa spýtal či v prípade prípojky od p. Beliana cez obecný pozemok nemá byť
schválené vecné bremeno. Starosta – v súvislosti s vodovodnými prípojkami obec nerieši
vecné bremená. P. Ondrejka si myslí, že by sa to malo dorobiť aj zakresliť aby v budúcnosti
nevznikol problém pri prípadných rozkopávkach. Starosta – žiadatelia mali všetky potrebné
potvrdenia a povolenia. Ing. Kantoríková – požiadala do budúcna p. starostu v prípade
chúlostivých rozhodnutí, aby ich o nich informoval. Starosta im takýto prehľad rád pripraví.
p. Matejovičová – na minulé OZ priniesla zmluvu na základe zmluvy o budúcej zmluve a chce
sa spýtať ako je to s pozemkom pod miestnu komunikáciu.
Ing. Kantoríková – téme sa venovali na zasadnutí stavebnej komisie, nemali však všetky
podklady. Komunikovala aj s p. Vlasatým. Táto problematika je rozsiahlejšia, je potrebné si to
detailne naštudovať, vidí to na cca dva mesiace. P. Vlasatý predniesol svoje poznatky
k zmluve o budúcej zmluve.
Ing. Kantoríková svoje stanovisko povedala viac sa k tomu vyjadrovať nebude. Požiadala
o vyjadrenie ostatných poslancov.
Mgr. Palčeková – je to pre obec prínosom i záväzkom zároveň. Položila investorom niekoľko
otázok. Spýtala sa na možnosť kontroly, či zmluvne dohodnuté podmienky boli splnené.
p. Matejovičová – dodržali všetky dojednania dohodnuté v zmluve o budúcej zmluve,
predložili všetky požadované dokumenty, nevidí dôvod na takéto zdržiavanie. Požiadala
o vyjadrenie ostatných poslancov, či majú rovnaký názor. Starosta požiadal o vyjadrenie
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poslancov k požiadavke p. Vlasatého na stanovenie konečného termínu na vyjadrenie
a termínu k pracovnému stretnutiu stavebnej komisie, starostu, investorov a majiteľov
pozemkov.
Starosta navrhol a poslanci schválili termín stretnutia 30.4.2012 o 15.00 hodine v zasadačke
obecného úradu. Poslanci môžu zmluvu pripomienkovať do piatka 27.4. mailom všetkým
poslancom.
p. Bartoš Pavol – prišiel sa spýtať na svoju žiadosť. Starosta – venovali sa mu na pracovnom
stretnutí v pondelok. Poslanci sa zhodli na príprave geometrického plánu na základe
predloženého návrhu. Na základe geometrického plánu budú oslovení všetci dotknutý
vlastníci pozemkov ohľadom vysporiadania pozemkov. P. Bartoš sa spýtal na termín.
Starosta – začne konať na základe poverenia poslancov.
Uznesenie č. 53
OZ odporúča starostovi obce:
a) dať vypracovať geometrický plán na ulici Rudnianska na rozšírenie miestnej
komunikácie na šírku 6 metrov, medzi parcelami č. 747/1 a 765/13
b) osloviť vlastníkov dotknutých nehnuteľností
c) zabezpečiť cenové ponuky na preloženie plynovej a elektrickej prípojky na plánovanú
hranicu parcely č. 758/10
d) pripraviť návrh kúpno-predajných zmlúv.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6/ Správa hlavného kontrolóra v súlade s § 18f zák. č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
HK informovala poslancov o nutnosti odloženia kontroly za I.Q z dôvodu práce neschopnosti
ekonómky obce. Oboznámila poslancov so správou č. 2 za rok 2012, v ktorej sa venovala
následnej kontrole a kontrole na základe uznesenia OZ číslo 16/2012. Správa je v písomnej
forme prílohou zápisnice. OZ vzalo správu na vedomie.
Uznesenie č. 56/2012
OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra.
7/ Hlavné body rokovania:
7.1 Správa o činnosti obecnej knižnice
Správu predniesla p. Ľudmila Kozáková. Oboznámila poslancov s aktuálnym počtom kníh
v obecnej knižnici, o príbytkoch a úbytkoch za predmetné obdobie. Na záver správy
požiadala poslancov o súhlas na vyradenie kníh. Doteraz vyraďovala len knihy, ktoré boli
poškodené, no kapacita knižnice je obmedzená a chcela by vyradiť knihy, ktoré si už niekoľko
rokov nikto nepožičal. Ing. Kantoríková sa spýtala, či má ešte nejaké požiadavky k fungovaniu
knižnice. P. Kozáková by uvítala modernizáciu knižnice – vybavenie počítačom a potrebným
programom, ktorý je však drahý. Starosta – v minulom roku sme neúspešne žiadali o dotáciu
na knižnicu, budeme sa snažiť aj v tomto roku. P. Kozáková by potrebovala i náučnú
literatúru pre deti – encyklopédie a podobne. Správa je v písomnej forme prílohou zápisnice.
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Uznesenie č. 54/2012
OZ berie na vedomie správu o činnosti obecnej knižnice.
Uznesenie č. 55/2012
OZ schvaľuje:
a) vyradenie dlhodobo nepožičiavaných knižných titulov z obecnej knižnice. Vyradením
poveruje knihovníčku p. Ľudmilu Kozákovú,
b) predaj vyradených kníh za symbolickú cenu 0,50 €/1 ks,
c) použitie získaných finančných prostriedkov na nákup nových knižných titulov.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7.2 Správa o činnosti sociálnej komisie a ZPOZ
Správu poslancom predniesla a pred OZ poslancom zaslala mailom predsedníčka komisie p.
Mária Kalamenová. Správa je v písomnej forme prílohou zápisnice. Poslanci správu vzali na
vedomie.
Uznesenie č. 57/2012
OZ berie na vedomie správu o činnosti sociálnej komisie a ZPOZ.
7.3 Správa o činnosti komisie pre šport, školstvo a mládež
O činnosti svojej komisie informovala poslancov aj Mgr. Helena Popovičová. Správa bola
poslancom zaslaná i mailom. Správa je v písomnej forme prílohou zápisnice. Poslanci správu
vzali na vedomie.
Uznesenie č. 58/2012
OZ berie na vedomie správu o činnosti komisie pre šport, školstvo a mládež.
8/ Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov
Mgr. Švehlová – požiadala o vyjadrenie k svojmu návrhu na uznesenie ohľadom možnosti
vybudovania multifunkčného ihriska v areáli základnej školy. O návrhu diskutovali aj pred OZ
a sú mu naklonený. Starosta – keď bude pripravený projekt, bude jednoduchšie požiadať
o dotáciu, prípadne osloviť sponzorov.
Mgr. Popovičová – navrhla uvažovať o možnosti vybudovať bežeckú a korčuliarsku trasu
popri vážskom kanále v spolupráci s obcami od Púchova až po Dubnicu.
Uznesenie č. 59/2012
OZ:
a) schvaľuje prípravu projektových štúdií na vybudovanie multifunkčného športového
ihriska v areáli základnej školy.
b) odporúča starostovi obce osloviť špecializované firmy na výstavbu športových ihrísk
s umelým povrchom, aby posúdili vhodnosť lokality na výstavbu ihriska a odporučili
vhodné alternatívy povrchov a predložili cenové ponuky.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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p. Surový zasielal poslancom dva návrhy na uznesenie. Prvý sa týka povinnosti odstránenia
čiernych skládok nariadené Obvodným úradom životného prostredia. p. Ondrejka sa spýtal
na to, kto bude toto odstránenie realizovať a aký je odhad nákladov. Starosta – cena za jednu
tonu odpadu uloženého na skládku je 71,80 €/t. Bc. Ondrejka – možnosť uloženia odpadu zo
stavieb do areálu bývalej tehelne začínajú ľudia zneužívať. Ukladajú tam už rôzny odpad.
Uznesenie č. 60/2012
OZ schvaľuje zakúpenie fotopascí v maximálnej hodnote 1.000,- €, financovanie
z rozpočtovej položky prevádzkové stroje, prístroje, náradie č. 633004.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 61/2012
OZ schvaľuje:
a) schvaľuje odstránenie čiernych skládok v zmysle nariadenia Úradu životného
prostredia v Ilave,
b) schvaľuje použitie prostriedkov vo výške do 5.000,- € z výdavkovej kapitoly na
odpadové hospodárstvo na zabezpečenie nariadeného odstránenia čiernych skládok
komunálneho a drobného stavebného odpadu podľa nariadenia Obvodného úradu
životného prostredia v Trenčíne,
c) ukladá redakčnej rade zverejniť článok o nákladoch na odstránenie čiernych skládok
v najbližšom čísle obecných novín v rozsahu dvojstrany.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh na uznesenie na terénne úpravy a výsadbu drevín:
OZ odporučilo získať cenové ponuky na terénne ponuky a výsadbu pri detských ihriskách na
Prúdoch a pri Osvetovej besede a tiež na výsadbu zelene na ulici Pod hôrkou na voľnej
ploche pri potoku neďaleko pálenice.
Ing. Kantoríková – k žiadosti Jašurkovcov zasielala návrh na uznesenie, ale po dnešných
konzultáciách s Ing. Galbavou ho berie späť a pripravila nový návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 62/2012
OZ na základe prerokovaného materiálu a žiadosti Mgr. Aleny Jašurkovej, Hviezdoslavova
323/14, 019 01 Ilava, zo dňa 01.12.2011, registratúrne číslo OcÚ Košeca 998/2011.
a) berie na vedomie, že lokalita obce Košeca „Pod Sadom“ je učená na zástavbu IBV
v súlade s platným územným plánom obce Košeca,
b) odporúča umiestniť súkromnú prístupovú komunikáciu žiadateľov po severovýchodnej až východnej strane pozemku / opačne ako v predloženom variante /,
z dôvodu rovnocenného využitia aj pozemkov susediacich s predmetnou
zastavovacou štúdiou, najmä parciel č. 649/1, 649/2, 649/3
c) odporúča pred vydaním územného rozhodnutia pre žiadateľa upresniť / dohodnúť /
požiadavky investora z hľadiska verejno - techického vybavenia územia
z nárokmi na rozpočet obce / napr. verejné osvetlenie, rozšírenie siete plynovodu,
dobudovanie miestnej komunikácie /.
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Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K žiadosti Strediska evanjelickej diakonie. Poslanci prediskutovali a schválili:
Uznesenie č. 63/2012
OZ schvaľuje
Vysporiadanie časti parcely č. 887/2, registra C, k. ú. Košeca na základe uznesenia Obecného
zastupiteľstva v Košeci č. 30/2012 zo dňa 22.03.2012 o výmere 7m x 13 m, t.j. 91 m2, ktorá je
vo vlastníctve obce Košeca.
Vysporiadaná časť parcely č. 887/2 bude použitá na výstavbu čistiarne odpadových vôd /
ČOV / a to po vyhotovení geometrického plánu /GP/, ktorý bude zabezpečený na náklady
záujemcu o túto časť pozemku.
Po predložení GP, obecné zastupiteľstvo rozhodne o spôsobe odpredaja parcely vyčlenenej
GP pod ČOV, určí podmienky odpredaja, cenu, využitie pozemku.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 64/2012
OZ schvaľuje investíciu vo výške 3000,- € na realizáciu novej rozhlasovej ústredne pre obec
Košeca.
Termín: do 30. 6. 2012
Zodpovedný: starosta obce
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ing. Kantoríková – žiadosť p. Jozefa Pagáča pre stavbu odvodňovacieho kanála pre stavbu
malej vodnej elektrárne. Komisia nemá námietky k výstavbe, odporúča aby náklady znášal p.
Pagáč. Mgr. Palčeková – odporúčanie finančnej komisie je rovnaké, nesúhlasia
s požadovaným predkupným právom.
Uznesenie č. 65/2012
OZ
a) berie na vedomie žiadosť p. Jozefa Pagáča, č. j. 195/2012,
b) vyzýva žiadateľa na predloženie geometrického plánu s určením konkrétnej časti
pozemku, ktorá bude predmetom zriadenia vecného bremena.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Žiadosť p. Silvestra Jankea a Jany Cannins – na základe odporúčacieho uznesenia stavebnej
komisie bude žiadateľom zaslaná odpoveď.
Žiadosť p. Sirného o dobudovanie miestnej komunikácie – ulice V slatinách, Dolný majer.
Stavebná komisia odporúča urobiť pasport miestnych komunikácií a na základe zistení
opravovať najhoršie úseky. Starosta – plánujeme osloviť aj realizátorov prípojok, aby dali
komunikácie do pôvodného stavu.
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Uznesenie č. 66/2012
OZ
a) odporúča stavebnej komisii vykonať pasportizáciu stavu miestnych komunikácií,
b) odporúča starostovi obce zabezpečiť opravu výtlkov na komunikáciách po zimnom
období
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Mgr. Švehlová informovala o dni zeme a aktivite ZŠ v súvislosti s týmto dňom, ďalej
informovala o pozvánke na folklórne slávnosti na Moravu, kde boli aj minulý rok a pozvala
všetkých na stavanie mája a oslavy oslobodenia obce, ktoré bude dňa 30. apríla 2012.
Bc. Ondrejka – plot, ktorý chránil areál bývalej tehelne je rozobraný a areál je voľne
prístupný. Budovy sú v dezolátnom stave. Hrozí, že pri neoprávnenom vstupe môže prísť k aj
k smrteľnému úrazu. Podľa neho to musí OZ vyriešiť, aby sa tomu zabránilo.
Starosta – plot svoju funkciu nespĺňal, od strany p. Hantáka stojí na súkromných pozemkoch.
Starosta navrhol ohradiť areál stojkami a páskou s výstrahou so zákazom vstupu
a nebezpečenstvom úrazu.
Uznesenie č. 67/2012
OZ odporúča starostovi obce zabezpečiť zamedzenie vstupu do areálu bývalej tehelne
výstražnými páskami a oznámeniami o zákaze vstupu a nebezpečenstve úrazu.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 68/2012
OZ schvaľuje začatie prác na obstaraní nového územného plánu obce.
OZ odporúča starostovi obce osloviť minimálne tri odborné projekčné kancelárie
zaoberajúce sa prípravou územných plánov obcí a obstarať od nich zaslanie záväzných ponúk
pre vypracovanie prvých dvoch etáp – 1. Prieskumy a rozbory /oznámenie o strategickom
dokumente, prieskumy a rozbory, kajinnoekologický plán a 2. Zadanie /vypracovanie zadania
vrátane spoluúčasti na prerokovaní/.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 69/2012
OZ odporúča starostovi zistiťobce podmienky prenájmu letného kúpaliska v Košeci na leto
2012.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Poslanci prediskutovali zámer vybudovania výrobne asfaltových zmesí a navrhli pridať sa
k petícii a zamietavému stanovisku ostatných obcí.
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Mgr. Popovičová – informovala o sťažnostiach občanov, ktorí išli platiť daň krátko pred
desiatou a neboli vybavený, pretože ešte nebola pracovná doba na výber daní.
Bc. Ondrejka – sťažnosti sú aj na štvrtok, ktorý je nestránkovým dňom.
Starosta vysvetlil, prečo sú takto stanovené úradné hodiny a j potrebu nestránkového dňa.
Bc. Ondrejka sa spýtal na projekt Zberný dvor, nakoľko bolo medializované, že niektoré obce
financie nedostali. Starosta informoval o aktuálnom stave u nás, my projekt máme
schválený, v najbližších dňoch sa začne realizácia stavby.
Mgr. Švehlová – na škole mali rodičovské združenie, rodičia apelovali na zvýraznenie
prechodu pre chodcov pri budove starej základnej školy. Poslanci požiadali o predloženie
návrhov, možností a nákladov.
9/ Rôzne – dôležité údaje a informácie starostu obce a účastníkov rokovania
10/ Interpelácia poslancov – diskusia
11/ Ukončenie zasadnutia
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Radomír Brtáň, ktorý poďakoval
prítomným za účasť. (22.00 hod.)

Starosta obce: Radomír Brtáň

Zapisovateľ: Andrea Behanová

Overovatelia:

__________________________
Mgr. Helena Popovičová

________________________
Katarína Turzová

V Košeci, 19. 4. 2012
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