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 Z Á P I S N I C A 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 

dňa 26. mája 2011 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  Bc. Pavol Ondrejka, poslanec 

Mgr. Helena Popovičová, poslankyňa  Katarína Turzová, poslankyňa 

Jozef Surový, poslanec    

 

Neprítomní 

Mgr. Júlia Palčeková, poslankyňa  Ing. Jaroslav Gábel, hlavný kontrolór  

 

Hostia 

v zmysle prezenčnej listiny 

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  

8 poslancov a preto uznal dnešné zasadnutie OZ za uznášaniaschopné. Zo zasadnutia sa 

ospravedlnila Mgr. Júlia Palčeková. 

 

2/ Schválenie programu rokovania 
Starosta sa spýtal poslancov, či sú z ich stany pripomienky k programu, ktorý bol uvedený na 
pozvánke, ktorá bola vyvesená aj v obci obvyklým spôsobom. Z dôvodu neúčasti Mgr. Júlie 
Palčekovej a Ing. Jaroslava Gábela sa ich body programu presúvajú na najbližšie OZ.  
 

Uznesenie č. 77 
OZ  k o n š t a t u j e, že : 
Zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu uvedeného na pozvánkach na zasadnutie. 
Za: 8 
 

3/ Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
Starosta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie, ktorá prednesie návrh na uznesenie 
z dnešného zasadnutia: 
 

Mgr. Jaroslava Palčeková – predseda 
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Mgr. Helena Popovičová – člen 
Bc. Pavol Ondrejka – člen 
Za: 8 
 

Uznesenie č. 78 
OZ  v o l í: 
Návrhovú komisiu v zložení: 
Mgr. Jaroslava Palčeková – predseda 
Mgr. Helena Popovičová – člen 
Bc. Pavol Ondrejka – člen 
 

Za overovateľov zápisnice boli určení :  
1/ Mgr. Miroslava Švehlová 
2/ Mária Kalamenová 
  

Písaním zápisnice bola poverená :  
Andrea Behanová 
 

4/ Kontrola plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení zodpovednými 
pracovníkmi 
 

Uznesenie č. 69 OZ schvaľuje 
VZN č. 1/2011, ktorým sa ukladá povinnosť vypracovať a aktualizovať povodňový plán 
záchranných prác právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa, ktorej objekt môže byť 
postihnutý povodňou. 
 
Uznesenie č. 70 OZ schvaľuje 
VZN č. 2/2011 o organizácii miestneho referenda. 
 
Uznesenie č. 72 OZ schvaľuje 
Finančný príspevok pre obvodnú organizáciu slovenského rybárskeho zväzu Ilava č. 3 vo 
výške 100,- €. 
 
Uznesenie č. 73 OZ schvaľuje 
Zvýšenie rodičovského príspevku pre ZUŠ nasledovne 

- výtvarný odbor  3,- € / mesačne 
- literárno-dramatický  2,- € / mesačne 
- žiaci prípravného štúdia všetkých odborov 2,- € / mesačne 

Príspevky sa zvyšujú od 1. septembra 2011.  
 
Uznesenie č. 74 OZ schvaľuje 
Finančný príspevok vo výške 50,- € pre ILLCO klub Ilava na prioritný projekt medzinárodného 
trojstretnutia stomikov Slovensko – Česko – Poľsko dňa 4. – 5. 6. 2011 v Terchovej. 
 
Uznesenie č. 75 OZ schvaľuje  
Finančné výdavky na nákup materiálu a realizáciu prác súvisiacich s vybudovaním studne 
a pripojením na existujúci rozvod vo výške max. 2.000,- € 
 

Uznesenie č. 76 OZ schvaľuje 
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Finančný príspevok pre dychovú hudbu v Košeci vo výške 800,- € ak bude splnená 
nasledovná podmienka: 

- odohrať 2 akcie pre obec zdarma (Fašiangy, Hodové slávnosti) 
Všetky uznesenia boli splnené alebo sa priebežne plnia. 
 

5/ Názory občanov 
Starosta odovzdal slovo prítomným hosťom. 
Ing. Jurenová – požiadala o predĺženie činnosti triedy, ktorú schválili v mesiaci január 
z dôvodu, že má veľký počet detí. Tieto deti nie je možné zaradiť do ostatných tried. Triedu 
by potrebovali zachovať do januára 2012, čím by sa zvýšil počet tried na 4.  
p. Sláviková – riaditeľka MŠ oboznámila poslancov so znením vyhlášky, podľa ktorej sú 
momentálne deti do tried zaradené. 
Ing. Kantoríková sa spýtala, aký vplyv to bude mať na ich rozpočet.  
Ing. Jurenová konzultovala situáciu s ekonómkou školy a rozpočet to neovplyvní, lebo len 
budú pokračovať v súčasnom zložení. 
 
Uznesenie č. 79/2011 
OZ schvaľuje vytvorenie štvrtej triedy v MŠ na školský rok 2011/2012. 
Za: 8 
 
p. Gajdoš Anton – prišiel opäť kvôli susedovmu plotu nakoľko od minulého OZ starosta trvá 
na tom, že sa bude pokračovať len v dodatočnom stavebnom povolení. Starosta sa vyjadril že 
nikto si na svojom pozemku nemôže postaviť niečo čo bráni v plnohodnotnom užívaní svojho 
pozemku. Plot suseda mu však v tomto bráni. Žiada starostu o záväzné stanovisko, nakoľko 
jeho písomné vyjadrenie mu nepostačuje. Chce si uplatniť svoje práva v zmysle aktuálne 
platných zákonov a ich noviel.  
Starosta poďakoval za príspevok, avšak obecné zastupiteľstvo nie je kompetentné prijať 
v danej veci stanovisko. Je to úlohou stavebného úradu. Odpoveď na jeho podnet mala dve 
strany a nebude prítomných zaťažovať celým jeho znením. Zopakoval, že p. Gajdoš bude 
účastníkom dodatočného konania. Táto záležitosť je v riešení a nie je uzatvorená.  
p. Gajdoš pripomenul, že minule upozornil na nedodržiavanie zákona na odpoveď.  
p. Jozef Bartoš – predniesol návrh aby sa náš športový štadión bol pomenovaný po pánovi 
Ivanovi Rapantovi. Starosta poďakoval za návrh, v budúcom roku bude obec oslavovať 740. 
výročie svojho vzniku a táto udalosť by mohla byť jeho súčasťou. 
 
p. Mário Bartoš – žiadateľ o prenájom pozemku pre umiestnenie novinového stánku. 
Starosta pripomenul poslancom žiadosť p. Bartoša, ktorej sa venovali na predchádzajúcom 
OZ a vyžiadali si predloženie novej žiadosti, podnikateľského zámeru a náčrtu umiestnenia.  
Jeho žiadosť žiaľ prišla neskoro a poslanci sa s ňou nestihli oboznámiť. 
Poslanci odporučili p. Bartošovi zúčastniť sa na zasadnutí finančnej komisie, na ktorom sa 
budú venovať jeho žiadosti. Poslanci zároveň odporučili, aby si zistil čo všetko ho čaká pri 
vybavovaní povolenia napr. od hygieny, aby schválenie prenájmu nebolo zbytočné. 
 
p. Hrbáčková požiadala, aby sa hlavný kontrolór v záverečnej správe pri ukončení jeho 
funkčného obdobia vyjadril aj k sústruhu, ktorý by sa mal nachádzať v areáli tehelne. 
Starosta – hlavný kontrolór k tomu môže zaujať stanovisko, ak by jej nestačilo môže dať 
stanovisko aj on ako štatutár. 
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6/ Správa hlavného kontrolóra v súlade s §18f zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 
v znení neskorších predpisov.  
 
7/ Hlavné body rokovania určené Plánom práce OZ a predchádzajúcimi uzneseniami OZ, 

1. Voľba hlavného kontrolóra  
Starosta – požiadal predsedu komisie na otváranie obálok od záujemcov o miesto hlavného 
kontrolóra o informáciu o stretnutí, na ktorom sa obálky otvárali. 
Bc. Ondrejka – napriek tomu, že on osobne sa nestotožňuje s podmienkou praxe v kontrolnej 
činnosti, lebo je otázne čo je tým myslené. Stanoveným podmienkam vyhovel len jeden 
záujemca a to Ing. Gašaj Tibor.  
Starosta – podmienky schvaľovali poslanci jednohlasne. Podmienky boli stanovené podľa 
vzorov z niekoľkých obcí a na zastupiteľstve aj upravené. Stanoveným podmienkam vyhovel 
len jeden kandidát. 
Ing. Kantoríková – na stretnutí bol nejednotný názor na to, či prijaté uznesenie bolo v súlade 
so zákonom. Chýbal odborný výklad či je v tom opora v zákone. Niektorí poslanci majú názor, 
že do hlasovania by mali byť zaradení všetci uchádzači nakoľko splnili zákonom stanovené 
podmienky.  
Starosta ich informoval o podobnom prípade kde napadli voľbu hlavného kontrolóra 
a neuspeli. 
Ing. Kantoríková – nemá žiadne výhrady voči p. Gašajovi, dostala dokonca pozitívne 
hodnotenia na jeho adresu a je aj stotožnená s podmienkami, ktoré stanovili. Keď sa však 
spätne zamyslela, nie je si istá či je to v súlade so zákonom a rovnako si nie je istá či p. Gašaj 
dostatočne podložil splnenie praxe v kontrolnej činnosti. 
p. Gašaj vysvetlil svoju prax v kontrolnej činnosti, ktorú má najmä v daňovej oblasti, priznáva, 
že na úrovni obce prax v kontrole nemá.  
Starosta – požadovali sme prax v štátnej alebo verejnej správe kam daňový úrad spadá. 
 
Uznesenie č. 80 
OZ volí Ing. Tibora Gašaja do funkcie hlavného kontrolóra obce Košeca na obdobie od 
1.7.2011 do 30.6.2017 s pracovným úväzkom v zmysle vyhláseného výberového konania zo 
dňa 18.3.2011 na základe uznesenia č. 60/2011. 
Za: 3 (Mgr. Švehlová, p. Kalamenová, p. Surový) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 5 (Ing. Kantoríková, Bc. Ondrejka, Mgr. Popovičová, Mgr. Pajgerová, p. Turzová) 
Hlavný kontrolór nebol zvolený. 
 
Starosta poďakoval za hlasovanie. Nakoľko máme len jedného kandidáta nenasleduje druhé 
kolo hlasovania. V tomto kole hlavný kontrolór zvolený nebol. Požiadal poslancov o prípravu 
nového uznesenia na výberové konanie hlavného kontrolóra, nakoľko hrozí, že obec od 1.7. 
tohto roka hlavného kontrolóra mať nebude. 
Spýtal sa p. Gašaja či sa chce vyjadriť. Pán Gašaj poďakoval, neberie voľbu osobne, akceptuje 
rozhodnutie. 
Starosta sa poslancov spýtal ako občan, prečo napriek tomu, že kandidát splnil všetky 
požadované kritériá ho nezvolili. Poslanci sa vyjadrili. 
Starosta vyjadril svoj osobný názor, že v prípade, že sa p. Gašaj neprihlási do ďalšieho kola 
prišli sme o veľmi kvalifikovaného človeka, ktorý mohol byť našej obci nápomocný. 
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Uznesenie . 81 
OZ schvaľuje nevykonanie druhého kola voľby hlavného kontrolóra, nakoľko do voľby 
postúpil iba jeden kandidát, ktorý nebol zvolený v prvom kole. 
Za: 8 
Zdržal sa: 0 
Proti: 0 
 
Uznesenie č. 82 
OZ schvaľuje nové vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Košeca, ktorá sa uskutoční 
v súlade s § 18, ods. 1 zákona číslo 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, v zmysle 
návrhu vyhlásenia voľby, ktorý je prílohou zápisnice. 
Za: 8 
Zdržal sa: 0 
Proti: 0 
 

2. Rozbor hospodárenia obce za I. štvrťrok 2011 – hodnotenie plnenia rozpočtu, 
prenájmu a podnikania 

Z dôvodu neprítomnosti predsedníčky finančnej komisie sa bod rokovania prekladá na 
najbližšie OZ. 
 

3. Vyhodnotenie dní zvýšenej pracovnej aktivity 
S priebehom zvýšenej pracovnej aktivity dní zvýšenej pracovnej aktivity oboznámila 
poslancov zástupkyňa starostu Mgr. Miroslava Švehlová. Správu zaslala poslancom aj 
mailom. V písomnej forme je správa prílohou zápisnice. Poslanci správu vzali na vedomie. 
 
Uznesenie č. 83 
OZ berie na vedomie vyhodnotenie dní zvýšenej pracovnej aktivity. 
 

4. Hodnotenie vývoja záväzkov a pohľadávok 
Z dôvodu neprítomnosti predsedníčky finančnej komisie sa bod rokovania prekladá na 
najbližšie OZ. 
 

8/ Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov 
Bc. Ondrejka má výhrady k správe hlavného kontrolóra ktorá im bola zaslaná dnes ráno. 
Nakoľko sa nezúčastnil už druhého zasadnutia navrhuje ho odvolať.  
Ing. Kantoríková – v zmysle zákona ho OZ môže odvolať až po písomnom upozornení. 
Poslanci prerokovali a dohodli sa, že z dôvodu končiaceho volebného obdobia k 30.6.2011 
nie je efektívne riešiť odvolávanie hlavného kontrolóra za neplnenie si povinností v zmysle 
paragrafu 18a, odst. 9 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.  
 
Starosta predniesol návrhy na uznesenia od Mgr. Palčekovej, ktorá sa zo zasadnutia 
ospravedlnila. 
 
Uznesenie č. 84 
OZ schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 385,50€ pre Radu rodičov pri ZŠ 
s MŠ Košeca. 
Za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0 
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Bc. Ondrejka prehlasuje, že uvedenú trampolínu zakúpi z odmeny za výkon poslaneckej 
funkcie. 
Ing. Kantoríková navrhla doplniť odmeňovací poriadok o možnosť vzdania sa odmeny. 
Starosta odporučil konzultovať tento bod s právnikom. 
 
Žiadosť Strediska evanjelickej diakonie o záväzné stanovisko k čističke odpadových vôd. 
Žiadosť bola poslancom zaslaná mailom. Nakoľko doteraz bolo vždy len ústne stanovisko, 
žiadajú o záväzné písomné vyjadrenie. Navrhujú spoločnú investíciu s MŠ alebo odkúpenie 
pozemku pod vlastnú čističku odpadových vôd. Nebránia sa ani ďalším návrhom. 
Poslanci navrhli uskutočniť stretnutie komisie pre životné prostredie s predstaviteľmi 
diakonie, na ktorom sa môžu zúčastniť aj ostatní poslanci.  
Starosta informoval o alternatíve napojenia kanalizácie MŠ na čističku odpadových vôd pri 
obecnej nájomnej 12 b.j. ktorá kapacitne postačuje. Poslanci navrhli urobiť vlastnú čističku 
len pre MŠ. 
Poslanci prerokovali a odporučili odpovedať Stredisku evanjelickej diakonie v zmysle 
predloženia návrhu osadenia vlastnej čističky odpadových vôd.  
 
Uznesenie č. 85 
OZ odporúča starostovi obce pripraviť projektovú dokumentáciu pre vydanie stavebného 
povolenia na vybudovanie čističky odpadových vôd pre Materskú školu. 
Za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0 
 
9/ Rôzne – dôležité údaje a informácie starostu a účastníkov rokovania 
Starosta – informoval poslancov o vývoji prenájmu kúpaliska na leto. Stretol sa 
s predstaviteľom majiteľa, nakoľko súčasné podmienky sú pre obec nevyhovujúce. Existuje 
alternatíva prevádzkovania kúpaliska súkromnou spoločnosťou a nie obcou, čo by obec 
odbremenilo. Rokujú s jednou spoločnosťou, do konca mesiaca by mali mať vyjadrenie. Ak sa 
nedohodnú, mala by kúpalisko prevziať obec. V tomto prípade sa bude snažiť znížiť cenu 
nájmu ak sa nepodarí bude potrebné zvýšiť vstupné.  
 
Výročie založenia klubu záhradkárov v Košeci 
Pani Hrbáčková predložila vyžiadaný finančný plán na uvedenú oslavu. Plánujú pozvať cca 70 
ľudí a cca 10 ľudí na obsluhu, pretože nechcú, aby obsluhovali členovia klubu. Sprievodný 
program by pripravili deti, ocenili by bývalých významných členov a každý by dostal 
upomienkový darček. Po oficiálnej časti by bola oslava prístupná širokej verejnosti spojená 
s hudobnou zábavou. Poslanci prediskutovali a schválili: 
 
Uznesenie č. 86 
OZ schvaľuje príspevok Zväzu záhradkárov Košeca na oslavu 50. výročia vzniku vo výške 500,- 
€. 
Za: 6, Zdržal sa: 2 (Ing. Kantoríková, Bc. Ondrejka), Proti: 0 
 
Mgr. Švehlová informovala poslancov o tom, že spevácky súbor z Košece sa zúčastní 
folklórneho stretnutia „Popovské slávnosti“, ktoré sa uskutoční 25. Júna 2011 v Štítnej nad 
Vlári – Popové. Na budúcom OZ predloží návrh na príspevok, pretože zatiaľ nevedia ako bude 
táto akcia zorganizovaná a čo budú mať k dispozícii. 
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Ing. Kantoríková sa spýtala na inventúry, v akom štádiu je smernica k postupu inventarizácie.  
Starosta – smernicu má na doplnení ekonómka obce, ktorá tam musí doplniť body podľa 
pravidiel obce. Keď ju bude mať hotovú pošle ju poslancom. 
 

Mgr. Popovičová sa spýtala čo je pravdy na tom, že sa budú v obci vyrábať cigarety. Starosta 
má informácie, že sa budú vyrábať len papieriky, do ktorých sa cigarety balia. Firma 
pripravuje výrobu, kúpili halu po firme PTX-SAWS. Je to nový daňovník a bližšie informácie 
o ňom zatiaľ nemáme. 
 

Starosta ďalej informoval o úspechu žiadosti na realizáciu projektu K.O.S.E.C.A. Informáciu 
zašle poslancom mailom. 
 

p. Turzová referovala vyjadrenie rady rodičov, ktorá nie je spokojná s odpoveďou ohľadom 
telocvične. Starosta žiadne ďalšie informácie nemá. 
 

p. Kalamenová sa spýtala na novinky ohľadom výstavby kanalizácie a vodovodu. Starosta 
oficiálne novinky nemá, momentálne prebieha výberové konanie na dodávateľa prác, ktoré 
môže  znamenať krok vpred, ale oficiálne  nás investor neinformoval. 
 

Ing. Kantoríková informovala poslancov o premietaní hokeja. Uskutočnili sa tri premietania. 
Žiaľ bolo zlé počasie, nehrali podľa predstáv a tak bude táto akcia v strate. 
 

Starosta informoval poslancov o vývoji daní pre Štrkopiesky Hrubá Borša. Na tretí pokus sa 
im podarilo doručiť výmery za dva roky, voči výmerom sa neodvolali, takže sú právoplatné 
a zaslali sme im prvú upomienku. Pohľadávka je vo výške cez 60.000,- €. Aktuálny stav účtu 
je cca 100.000,- €. 
 
p. Surový pripomenul stojacu vodu na odbočke z ulice Zliechovskej na Školskú a Prúdy. 
Starosta o tom vie, vyskúšajú jednoduché riešenie, uvidíme či bude postačujúce.  
 

Ing. Kantoríková navrhla orezať krík pri výjazde o Školskej ulice na Hlavnú na ľavej strane, 
ktorý bráni vo výjazde. 
p. Surový informoval o suchom strome pri školskej zastávke. Spýtal sa na úložisko odpadu 
nad škvárovým ihriskom. Podľa starostu by to malo byť obecné.  
 

10/ Interpelácia poslancov – diskusia 
 

11/ Ukončenie zasadnutia 
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Radomír Brtáň, ktorý poďakoval 
prítomným za účasť. (21.20 hod.) 
 

Starosta obce: Radomír Brtáň    Zapisovateľka: Andrea Behanová 
 

Overovatelia: 
 
          __________________________                   _________________________ 

     Mgr. Miroslava Švehlová                          Mária Kalamenová 
V Košeci, 26. 5. 2011 


