ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo
dňa 2. mája 2013 v zasadačke Obecného úradu v Košeci
Prítomní
Mgr. Miroslava Švehlová, poslankyňa

Katarína Turzová, poslankyňa

Ing. Janka Kantoríková, poslankyňa

Mária Kalamenová, poslankyňa

Mgr. Júlia Palčeková, poslankyňa

Jozef Surový, poslanec

Bc. Pavol Ondrejka, poslanec

Mgr. Helena Popovičová, poslankyňa

Mgr. Jaroslava Pajgerová, poslankyňa

Mgr. Zuzana Dianová, prednostka

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
8 poslancov a preto uznal dnešné zasadnutie OZ za uznášaniaschopné. Začiatku OZ sa
nezúčastnila p. Katarína Turzová.
2/ Schválenie programu rokovania
Starosta sa spýtal poslancov, či sú z ich stany pripomienky k programu, ktorý bol uvedený na
pozvánke. Poslanci program podľa pozvánky jednohlasne schválili.
Uznesenie č. 47/2013
OZ k o n š t a t u j e, že :
Zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu na pozvánke.
Za: 8
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 –Bc. Pavol Ondrejka
Člen – Mária Kalamenová
Člen – Mgr. Helena Popovičová
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Uznesenie č. 48/2013
OZ v o l í:
Predseda – Pavol Ondrejka
Člen – Mária Kalamenová
Člen – Helena Popovičová
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Za overovateľov zápisnice boli určení :
1/ Mgr. Miroslava Švehlová
2/ Ing. Janka Kantoríková
Písaním zápisnice poveril: Andreu Behanovú
4/ Neverejná časť zasadnutia – vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže č. 1/2013 do
18.30 hod.
Mgr. Dianová – prednostka OcÚ odovzdala poslancom všetky potrebné podklady. V zmysle
Zásad o nakladaní a hospodárení s majetkom obce vyhodnocujú verejné obchodné súťaže
poslanci OZ. Na základe vyhlásenej VOS č. 1/2013 bola doručená jedna ponuka. Starosta
obce, prednostka, hlavná kontrolórka a zapisovateľka na túto časť zasadnutia opustili
rokovaciu sálu.
17.40 počas neverejnej časti prišla p. Turzová, čím sa počet prítomných poslancov zvýšil na 9.
O 18.30 začala verejná časť zasadnutia Obecného zastupiteľstva.
5/ Kontrola plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení zodpovednými
pracovníkmi
O plnení uznesení zo zasadnutí v marci a apríli informoval prítomných starosta obce. Všetky
schvaľovacie uznesenia z tohto obdobia boli splnené. HK Ing. Mináriková pripomenula
nesplnené uznesenia z roku 2012.
Uznesenie č. 49/2013
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie
správ o plnení uznesení zodpovednými pracovníkmi.
6/ Názory občanov
Starosta privítal hostí a odovzdal im slovo.
Firma Development Mobilier, s.r.o. prišla vysvetliť poslancom svoj model na zabezpečenie
výmeny svietidiel verejného osvetlenia na Hlavnej ulici, kde obec osvetlenie vymenené
nemá. Svoju ponuku predniesli aj na zasadnutí Komisie financií, investícií a rozvoja. Starosta
poďakoval za prednášku a požiadal poslancov, aby zvážili navrhnutú možnosť.
p. Rafaj Jozef: informoval poslancov o stave Rudnianskej ulice, na ktorej oni začali
s výstavbou ako prví a kvôli pokračujúcej výstavbe v tejto lokalite je tam cesta v havarijnom
stave. Požiadal o vyriešenie tohto problému. Na danej ulici sa neplánuje ani s aktuálnou
výstavbou vodovodu a kanalizácie. Keďže je pri plánovanej výstavbe na to ideálna príležitosť
požiadal poslancov, aby poverili starostu riešením týchto problémov.
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Starosta – obec má záujem riešiť tieto problémy. V prvom rade bude potrebné vypracovať
projekty na túto lokalitu. Už prebiehajú jednania s investorom výstavby vodovodu
a kanalizácie za účelom dostať do našej obce čo najväčší rozsah výstavby aj nad rámec
plánovanej práve pre novo vystavané lokality. P. Rafaj – v prípade potreby sa chcú na tejto
výstavbe aj sami podieľať. Bc. Ondrejka – ak sa nemýli tak v stavebnom povolení na výstavbu
komunikácie pre investora v novšej časti Rudnianskej ulice je zahrnutá aj táto časť. Ing.
Kantoríková – kým sa v tejto lokalite nevybuduje vodovod a kanalizácia asi nie je vhodné
s touto komunikáciou niečo zásadné riešiť. Bc. Ondrejka pripomenul starostove slová, snažiť
sa dotiahnuť tam výstavbu týchto sietí a následne riešiť komunikáciu. Starosta – žiaľ,
nemyslelo sa na tieto lokality pri projektovaní výstavby vodovodu a kanalizácie u nás
v rokoch 2003-2004 ani pri stavebnom konaní, ktoré prebiehalo v roku 2005. Škoda, že to
občania nepripomienkovali vtedy.
p. Ladislav Brtáň – nadviazal na problémy p. Rafaja a spýtal sa na možnosť opravy
komunikácie pred jeho domom smerom k Pálenici. Tá je v dezolátnom stave a pri výjazde
z nej je znečisťovaná komunikácia pred jeho domom a má neustále znečisťovaný plot. Ak sa
nejedná o komunikáciu, navrhol pozastaviť tadiaľ prejazd. Chodia tadiaľ aj mamičky s kočíkmi
na prechádzku a zároveň mladí ľudia na štvorkolkách veľkou rýchlosťou. Je otázkou času,
kedy tam dôjde k nejakému nešťastiu. Ing. Kantoríková – na túto časť sa nebudú vynakladať
veľké financie, podľa jej názoru nejde o tak dôležitú komunikáciu ako je to v iných lokalitách.
Každá domácnosť v tejto časti obce má možnosť dostať sa k svojim pozemkom po slušných
cestách. Súhlasí s návrhom zamedziť tam prejazdu motorových vozidiel.
Ďalej informoval poslancov o opätovnom vzniku čiernej skládky na brehu potoku pri ulici
Sadovej, koncom záhrady p. Panáčkovej. Zistil tam tri poškodené stromy za účelom ich
vyschnutia. Navrhol oznámiť to ako trestný čin poškodenia životného prostredia.
Posledná jeho pripomienka sa týka Jozefa Šuleka a firmy Kalište. Oboznámil prítomných
s priebehom svojich podnetov na podnikateľskú činnosť a hlučnosť tejto firmy. S následnej
diskusie vzišla dohoda, že obecný úrad vyzve p. Šuleka, aby od obytnej časti obce postavil
protihlukovú stenu. S navrhovaným p. Brtáň súhlasil.
7/ Správa hlavného kontrolóra v súlade s §18f zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
HK predniesla poslancom záznam z kontroly použitia dotácie v Stredisku evanjelickej
diakonie. Subjekt použil finančné prostriedky v súlade so zmluvou o jeho poskytnutí. Záznam
z kontroly je v písomnej forme prílohou zápisnice. Poslanci záznam vzali na vedomie.
Uznesenie č. 50/2013
OZ berie na vedomie záznam z kontroly použitia dotácie Strediskom evanjelickej diakonie.
8/Hlavné body rokovania
8.1 Správa o činnosti komisie sociálnej a ZPOZ
S činnosťou svojej komisie oboznámila prítomných predsedníčka p. Mária Kalamenová.
Zasielala ju poslancom aj v príprave na zasadnutie. Správa je v písomnej forme prílohu
zápisnice. Poslanci správu vzali na vedomie.
Uznesenie č. 51/2013
OZ berie na vedomie správu o činnosti komisie sociálnej a ZPOZ.
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8.2 Návrh na schvaľovanie hlavných úloh obce Košeca na rok 2013
Návrh hlavných úloh obce Košeca na rok 2013 zasielal starosta obce poslancom už pred
zasadnutím v mesiaci január. Do dnešného dňa ho nik nepripomienkoval ani nedoplnil.
Zhrnul obsah dokumentu a spýtal sa poslancov na ich pripomienky či jeho doplnenie. P.
Surový – rozšírenie kamerového systému by bolo vhodné doplniť o zavedenie kamerového
systému na športový areál – kultúrny stánok a zberný dvor. Navrhol aj umiestnenie
fotopascí. Mgr. Palčeková navrhla odstrániť z dokumentu bod týkajúci sa budovy domu
kultúry. Bc. Ondrejka sa spýtal na možnosti obce pri riešení označovania turistických
a cyklistických chodníkov. Ak je k tomu potrebný súhlas vlastníkov navrhol to tam doplniť
alebo tento bod vymazať. Ďalej navrhol odstrániť body ohľadom výkupu pozemkov
a realizácie inžinierskych sietí na uliciach Za Barborkou, Nad brehom aj ostatných, ktoré sú
v dokumente uvedené. Poslanci navrhli riešiť tieto lokality a riešenie komunikácií súčasne
s novým územným plánom. Bc. Ondrejka nesúhlasí s výstavbou prístrešku na bicykle pri
nájomnej 12 b.j. Poslanci ale v diskusii túto úlohu odsúhlasili. Bc. Ondrejka navrhol, aby obec
zakúpila koterec pre psov. Starosta poďakoval za tento návrh. Sám ho poslancom predkladal
už niekoľkokrát. Mgr. Palčeková navrhla do fázy prípravy doplniť osadenie smetných košov
na detské ihriská a ku starým potravinám Nozdroviciach, kde sa tiež hrávajú deti. Starosta
v súvislosti so psami navrhol aj zakúpenie pomôcok na odstránenie psích výkalov.
Uznesenie č. 52/2013
OZ na základe predloženého materiálu:
- prerokovalo návrh hlavných úloh na rok 2013
- schvaľuje hlavné úlohy obce na rok 2013 po doplnení priamo na OZ, ktorý je prílohou
zápisnice.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 1 (Ing. Kantoríková)
8.3 Vyhodnotenie rozpočtu obce Košeca za prvý štvrťrok 2013 a zmeny rozpočtu
S čerpaním rozpočtu za 1Q/2013 oboznámila poslancov ekonómka a rozpočtárka obce Ing.
Eva Podmajerská. Poslanci dostali správu aj v písomnej forme a je aj prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 53/2013
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vyhodnotenie rozpočtu Obce Košeca k 31.3.2013.
Ing. Podmajerská ďalej odprezentovala poslancom návrh na zmenu rozpočtu na zmenových
listoch č. 5/1 a 5/2.
Uznesenie č. 54/2013
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu:
Schvaľuje:
zmeny rozpočtu podľa priloženého zmenového listu č. 5/1, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť
tohto uznesenia.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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Druhý návrh na zmenu rozpočtu sa týka navýšenia rozpočtovej položky na mzdy z dôvodu
zvýšenie úväzku prednostky obecného úradu. Momentálne sa venuje najmä právnym
záležitostiam obce a nezostáva jej čas na náplň práce jej funkcie. Mgr. Popovičová súhlasí
s touto zmenou, nakoľko s príchodom Mgr. Dianovej sa činnosti úradu zlepšila, majú detailne
pripravené podklady k zasadnutiam a zasadnutia sú aj vďaka tomu aj kratšie. Ing.
Podmajerská podrobne rozobrala návrh rozpočtových zmien. Ing. Kantoríková taktiež vníma
zmenu, ktorá nastala na OcÚ pozitívne. Požiadala o stručný prehľad aktivít a smerníc, ktoré
sa na úrade urobili, ktoré sú platné a aké ďalšie plánujeme a potrebujeme pripraviť.
Uznesenie č. 55/2013
Schvaľuje: zmeny rozpočtu podľa priloženého zmenového listu č. 5/2, ktorý tvorí neoddeliteľnú
súčasť tohto uznesenia

Ukladá: prednostke obecného úradu vypracovať prehľad platných a plánovaných VZN
a smerníc spolu s prehľadom jej pracovnej náplne.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (p. Surový)
8.4 Informácia o inventarizácii za rok 2013
Prednostka OcÚ ako predsedníčka ústrednej inventarizačnej komisie zaslala poslancom
správu Ústrednej inventarizačnej komisie k inventúre a inventarizácii majetku obce za rok
2012. Správu konzultovala s hlavnou kontrolórkou, spolu našli dve chyby, ktoré budú
opravené. Opravená správa je prílohou zápisnice. Bc. Ondrejka: v správe je 8 úloh a navrhol,
aby boli dané ako úlohy p. prednostke. Prednostka – niektoré z tých úloh už boli zrealizované
a splnené, ostatné majú termíny a je povinnosťou ich dodržať. Ako predsedníčke ústrednej
inv. komisie jej to priamo vyplýva z daných povinností. Bc. Ondrejka opäť navrhol, aby boli
v uznesení všetky úlohy na odstránenie závad s termínom. Spýtal sa na oceňovanie budov
v tehelni a na plot, ktorý bol čiastočne odstránený. Pracovník obce mu povedal, že tú časť čo
je demontovaná odpredali. Starosta o žiadnom odpredaji plotu nevie. Jediné rozoberanie,
ktoré povolil bolo pre p. Silvestra Janke, ktorý tento ale len premiestnil na odhradienie svojej
záhady od areálu tehelne. Žiadne iné rozoberanie nepovolil ani neodpredal. Starosta požiada
dotyčného zamestnanca, aby prišiel na najbližšie OZ vysvetliť komu sme plot odpredali.
Poslanci navrhli zmeniť termín pri III. ohľadom právneho využívania obecného majetku bez
právneho základu v termíne do 30.9.2013.
Uznesenie č . 56/2013
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. 2012.
Uznesenie č. 57/2013
Ukladá prednostke obecného úradu dodržať termíny pri prijatých opatreniach vyjadrených
v článku III. správy ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku,
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2012.
Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Neprítomní: 1 (p. Kalamenová)
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8.5 Vyhodnotenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže
Uznesenie č . 58/2013
Obecné zastupiteľstvo:
po prerokovaní predloženého materiálu
Konštatuje, že:
 na základe uznesenia č. 45/2013 zo dňa 11. apríla 2013, ktorým boli schválené
podmienky obchodnej verejnej súťaže sa podmienky súťaže zverejnili na úradnej tabuli
Obce Košeca dňa 15.4.2013, na internetovej stránke obce Košeca www.koseca.sk dňa
15.4.2013 a boli publikované v regionálnej tlači MY noviny stredného Považia číslo 15.,
dňa 16.4.2013.
 v stanovenom termíne t.j. do 2.5.2013, do 14:00 hod. bol doručený do podateľne
Obecného úradu Košeca jeden súťažný návrh, ktorý predložil Milan Sedláček, Hlavná
ulica 671/55, 018 64 Košeca, IČO: 34533371, IŠ DPH SK1020503693.
 doručený súťažný návrh splnil všetky podmienky stanovené v obchodnej verejnej súťaži
a rovnako tak splnil aj hodnotiace kritéria obchodnej verejnej súťaže
Berie na vedomie:
 Výsledky vyhodnotenia doručených súťažných návrhov obchodnej verejnej súťaže č.
1/2013 uvedené v Zápisnici o otváraní a vyhodnotení ponúk obchodnej verejnej súťaže
č. 1/2013, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia. Na základe vyhodnotenia
súťaže sa najvhodnejšou ponukou s poradovým číslom 1 stal súťažný návrh, ktorý
predložil Milan Sedláček, Hlavná ulica 671/55, 018 64 Košeca, IČO: 34533371, IŠ DPH
SK1020503693.
8.6 Schvaľovanie kúpnej zmluvy na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže
Prednostka OcU Mgr. Dianová zasielal návrh zmluvy poslancom mailom. Informovala
o doplnení bodu na základe pripomienky Ing. Kantoríkovej ohľadom poplatkov pri zápise na
kataster.
Uznesenie č. 59/2013
Schvaľuje:
A: Prevod nehnuteľnosti v zmysle ustanovenia § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov vo vlastníctve obce Košeca a to:
- budova súp. č. 670 – Kultúrny dom, postavená na pozemku parc. č. KNC 1203
zastavané plochy a nádvoria o výmere 880 m 2 s príslušenstvom, ktoré tvorí plot,
kopaná studňa, vodovodná prípojka, NN prípojka vzdušná, spevnené betónové
plochy, plynovodná prípojka, kanalizačná prípojka a septik.
- pozemok parc. č. KNC 1203 zastavané plochy a nádvoria o výmere 880 m 2
 nachádzajúce sa v k.ú. Košeca, zapísané na Správe katastra Košeca na LV č. 1 na základe
výsledkov obchodnej verejnej súťaže č.1/2013, kupujúcemu Milan Sedláček, Hlavná ulica
671/55, 018 64 Košeca, IČO: 34533371, IŠ DPH SK1020503693, za kúpnu cenu 56.400,- €
za podmienok stanovených v podmienkach obchodnej verejnej súťaže č. 1/2013.
B: Kúpnu zmluvu, predmetom ktorej je prevod nehnuteľností vo vlastníctve obce Košeca
a to:
- budova súp. č. 670 – Kultúrny dom, postavená na pozemku parc. č. KNC 1203
zastavané plochy a nádvoria o výmere 880 m 2 s príslušenstvom, ktoré tvorí plot,
kopaná studňa, vodovodná prípojka, NN prípojka vzdušná, spevnené betónové
plochy, plynovodná prípojka, kanalizačná prípojka a septik.
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- pozemok parc. č. KNC 1203 zastavané plochy a nádvoria o výmere 880 m 2
 nachádzajúce sa v k.ú. Košeca, zapísané na Správe katastra Košeca na LV č. 1 na základe
výsledkov obchodnej verejnej súťaže č.1/2013, kupujúcemu Milan Sedláček, Hlavná ulica
671/55, 018 64 Košeca, IČO: 34533371, IŠ DPH SK1020503693, za kúpnu cenu 56.400,- €
za podmienok stanovených v podmienkach obchodnej verejnej súťaže č. 1/2013.
Poplatky súvisiace s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci. Kúpna zmluva bude
podpísaná v lehote do 5 pracovných dní odo dňa jej schválenia.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
8.7 Prerokovanie platu starostu obce Košeca
Predsedníčka komisie financií investícií a rozvoja oboznámila poslancov s rokovaním
a návrhom svojej komisie. Informovala o minimálnom plate, ktorý starostovi patrí zo zákona.
Na tento rok je to vo výške 1.594,- € mesačne brutto. Členovia komisie súhlasili s navýšením
v rámci možností rozpočtu. Ich návrh je, aby sa plat navýšil na úroveň nasledovného
koeficientu, nakoľko naša obec sa veľkosťou v rozsahu koeficientu 1,98% od 1001 do 3000
obyvateľov približuje k hornej hranici tohto rozsahu. Nikto z poslancov navýšenie platu
starostu nenavrhol. Obecné zastupiteľstvo v Košeci podľa zákona 253/1994 Z.z. v znení
neskorších predpisov teda o plate starostu nerozhodlo. Preto na základe §3 ods. 1 cit.
Zákona patrí starostovi minimálny plat vo výške určenej priamo zákonom v sume 1.594,- €
(slovom: jedentisícpäťstodeväťdesiatštyri eur).
9/ Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov
Mgr. Palčeková – žiadosť evanjelickej farnosti na finančný príspevok na rekonštrukciu fary.
Komisia o dotácii nerozhodla, keďže v žiadosti nebola uvedená požadovaná suma, ani suma
nákladov na aktivity, na ktoré plánujú príspevok použiť. Žiadosti sa budú venovať po
stretnutí s pani farárkou, ktorú taktiež odporučili pozvať na zasadnutie OZ, aby bližšie
špecifikovala svoje požiadavky. Prednostka – pani farárka bude pozvaná na nasledovné OZ.
Na dnešné sme ju nepozývali z dôvodu jeho neskoršieho začiatku.
Komisia sa ďalej venovala žiadosti p. Machoviča a p. Miroslavy Mackovej, aby obec odkúpila
jeho pozemok, ktorý zasahuje pod chodník v Nozdroviciach. Navrhovaná cena je však
neprimerane vysoká – žiadateľ požaduje cenu 38,- € za m2. Komisia navrhla riešiť lokalitu
komplexne, vrátane miestnej komunikácie Za Baborkou. Ing. Kantoríková súvisí to aj so
žiadosťou p. Karlíka, ktorý vyzval obec, aby odkúpila časť pozemkov pod plánovanú miestnu
komunikáciu v lokalite Za Barborkou. Obom komisiám sa venovala aj stavebná komisia.
Odporučila dať vypracovať územnú štúdiu a geometrický plán, následne osloviť majiteľov
pozemkov. Otázkou je ekonomické hľadisko. Podobných lokalít je nielen v našej obci veľa.
Mgr. Palčeková – komisia sa venovala aj žiadosti na opravu strechy na šatniach na ihrisku,
ktorý je v havarijnom stave, hrozí tam zatekanie a poškodenie majetku. Starosta požiadal
o navýšenie rozpopčtovej položky, pretože inak nemôže riešiť ani havarijný stav. Poslanci
navrhli presun výdavkov, ktoré budú zahrnuté do ďalšieho zmenového listu:
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Uznesenie č. 60/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu podľa zmenového listu č. 5/3, ktorý je
neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Komisii financií, investícií a rozvoja bola predložená aj žiadosť p. Suchára a p. Palčekovej
z ulice Za parkom. Žiadatelia sa obracajú na obecný úrad so žiadosťou o riešenie problému,
ktorý už niekoľko rokov trápi obyvateľov ulice Za parkom v Nozdroviciach. Ide
o nekontrolovaný tok vody po miestnej komunikácii počas výdatných dažďov a v jarnom
období počas topenia snehu. Keďže povrch cesty je vo veľkej časti tejto cesty len štrkový,
počas toku vody sa na ceste vytvárajú veľké ryhy a nerovnosti, ktoré komplikujú prístup
k jednotlivým domom. Voda, ktorá steká zo svahov nad dedinou nie je usmernená do
odtokových žľabov, ako to bolo v minulosti. Preto žiadajú o obnovenie odtokového žľabu,
resp. jeho vytvorenie v miestach, kde chýba, aby sa tok vody usmernil a komunikácia zostala
aspoň čiastočne zjazdná. Komisia vyjadrila súhlasné stanovisko a odporučila posúdenie
riešenia stavebnou komisiou. Ing. Kantoríková – stavebná komisia navrhuje aspoň čiastočnú
rekonštrukciu tejto komunikácie po konzultácii s PVS, a. s. kvôli výstavbe vodovodu
a kanalizácie. Bc. Ondrejka – problémy si tam spôsobili aj občania sami tým, že zrušili
pôvodný odtokový žľab. Poslanci navrhli osloviť obyvateľov, aby dali tento žľab do
pôvodného stavu. Na miesta, kde doteraz žľab nebol bude potrebné urobiť návrh osadenia
a finančné náklady. Ing. Kantoríková navrhla dať posúdiť stav a riešenie odborníkovi
a následne zvolať stretnutie s obyvateľmi dotknutej ulice do Osvetovej besedy a vysvetliť im,
čo je potrebnú urobiť na odstránenie neželaného stavu. Mgr. Palčeková – žľab treba aspoň
čiastočne obnoviť, aby to fungovalo. Poslanci navrhli odporučiť starostovi obce osloviť
odborníka na vypracovanie riešenia. Starosta požiadal aj o určenie rozpočtovej kapitoly,
z ktorej bude tento náklad čerpaný. Poslanci sa rozhodli pripraviť uznesenie na nasledovné
OZ.
Mgr. Palčeková informovala o poškodenom bleskozvode na budove Osvetovej besedy
a poškodených hojdačkách na detských ihriskách. Starosta informoval o tom, že reklamácia
na drevené hranoly bude v priebehu tohto mesiaca doriešená a že bude vykonaná
kompletná revízia bleskozvodov na obecných budovách. Táto nám vyplýva zo zákona.
Mgr. Palčeková ďalej referovala požiadavku občanov ohľadom parkovania áut na asfaltovej
ploche pri budove bývalých potravín v Nozdroviciach. Na tejto ploche sa hrávajú deti a boja
sa,že poškodia odstavené autá, či by nebolo možné zakázať tam parkovať. Starosta – obec
nie je majiteľom týchto pozemkov a táto plocha nie je ani parkoviskom ani ihriskom.
V minulosti bolo niekoľko krát navrhované, aby obec tento pozemok odkúpila. Po ukončení
ROEPu budú známi majitelia a môžu sa tejto téme venovať.
p. Kalamenová informovala o probléme s poskytovaním stravy pre dôchodcov v našej obci.
Kuchyňa v Slovzinku, ktorú využívali skončila prevádzku. Občania sa obracajú na obec so
žiadosťou o možnosť odoberania stravy zo školskej jedálne. Komisia súhlasí s poskytnutím
tejto služby občanom aj s dovozom automobilom, ktorý bol na tento účel obstaraný. Je
potrebné schváliť cenu za takúto službu. Sociálna komisia navrhla sumu 0,50 € za dovoz
jedného jedla.
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Starosta – kapacita školskej jedálne je na hrane. Príprava a balenie jedál by musela byť
riešená ďalšou pracovnou silou. V diskusii poslanci navrhli osloviť firmy z okolia ohľadom
možnosti dodávky stravy a aj prípadného rozvozu občanom. Podľa ponúk a cien sa
zastupiteľstvo ďalej rozhodne.
p. Kalamenová sa ďalej spýtala na kapacity opatrovateľskej služby. Referovala požiadavky
občanov, ktorých odporučila na p. Miklovičovú. Starosta – služba bude poskytovaná podľa
potreby.
p. Kalamenová – dôchodcovia pripomienkovali chýbajúce lavičky v parku. Starosta – ešte
sme ich nedistribuovali, pripomenie to zamestnancom obce.
Mgr. Švehlová – zúčastnila sa finančnej komisie, kde požiadala o zakúpenie aspoň 1 kusa
merača rýchlosti do obce. Podľa hlavnej kontrolórky takýto merač vodičov spomaliť
neprinúti. Navrhla osadiť semafór reagujúci na zvýšenú rýchlosť červenou farbou. Poslanci
v diskusii požiadali o zistenie nákladov pri oboch typoch meračov. Starosta – na osadenie
meračov je potrebný projekt a povolenia.
Spýtala sa na žiadosť školy, ktorá žiadala o príspevok na oslavy MDD, z ktorého chcú kúpiť
deťom tričká. Prednostka- žiadosť bola doručená až po zasadnutí finančnej komisie, preto ju
na rokovanie nezaradili. Poslanci príspevok schvália na nasledujúcom OZ, nakoľko súčasťou
bude i zmena rozpočtu.
Ing. Kantoríková – stavebná komisia prediskutovala žiadosti na výstavbu bytových domov do
Milana Sedláčka aj firmy KZP Adla. Poslanci požiadali o prípravu materiálu na najbližšie OZ.
Starosta pozval poslancov na brigádu – čistenie Podhradského potoka, ktorá bude v sobotu
11. mája 2013.
10/ Rôzne – dôležité údaje a informácie starostu a účastníkov rokovania
11/ Interpelácia poslancov – diskusia
12/ Ukončenie zasadnutia
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Radomír Brtáň, ktorý poďakoval
prítomným za účasť. (23:00 hod.)
Starosta obce: Radomír Brtáň

Zapisovateľ: Andrea Behanová

Prednosta obce: Mgr. Zuzana Dianová
Overovatelia:

__________________________
Mgr. Miroslava Švehlová

________________________
Ing. Janka Kantoríková

V Košeci, 07. 05. 2013
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