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Z Á P I S N I C A 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 

dňa 30. 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 

 

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 7 

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

nezúčastnili Mgr. Popovičová a Mgr. Palčeková. 

 

2/ Schválenie programu rokovania 

Starosta sa spýtal poslancov, či sú z ich stany pripomienky k programu, ktorý bol uvedený na 
pozvánke. Ing.Kantoríková požiadala o zaradenie bodu 7.8 ktorý bude obsahovať požiadavky 
stavebnej komisie, ktoré sa nestihli prebrať na predchádzajúcom OZ. 
 
Uznesenie č. 61/2013 
OZ  k o n š t a t u j e, že : 
Zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu na pozvánke s doplnením bodu 7.8 
Požiadavky stavebnej komisie. 
Za: 7, 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 – Mgr. Miroslava Švehlová 
Člen – Mária Kalamenová 
Člen –  Mgr. Jaroslava Pajgerová 
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Uznesenie č. 62/2013 
OZ  v o l í: 
Predseda – Mgr. Miroslava Švehlová 
Člen – Mária Kalamenová 
Člen –  Mgr. Jaroslava Pajgerová 
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Za overovateľov zápisnice boli určení :  
1/ Katarína Turzová 
2/ Jozef Surový 
  
Písaním zápisnice poveril: Andreu Behanovú 
 
4/ Kontrola plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení zodpovednými 
pracovníkmi 
Starosta – detailne sa plneniu uznesení aj z celého predchádzajúceho roka venovali na 
predchádzajúcom OZ. Starosta oboznámil s plnením uznesení OZ, ktoré boli prijaté na 
poslednom OZ.  
17.10 sa na OZ dostavila Mgr. Popovičová, čím sa počet prítomných poslancov zvýšil na 8. 
 
Uznesenie č. 63/2013 
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení. 
 
5/ Názory občanov 
Starosta privítal hostí a odovzdal im slovo.  
O 17.11 sa na OZ dostavila Mgr. Palčeková, čím sa počet prítomných poslancov zvýšil na 9. 
 
p. Janke sa prišiel kvôli výmene pozemkov, o ktorú žiada už niekoľko rokov. Druhým 
dôvodom prečo prišiel je to, aby podal vysvetlenie ohľadom použitia plechov z oplotenia 
tehelne na opravu tohto oplotenia od jeho záhrady, o ktorých bolo povedané, že boli 
predané. Starosta – vie, že problém s pozemkami sa naťahuje. Poslanci o ňom vedia, zatiaľ 
nedospeli ku konečnému stanovisku.  
Jaroslav Palček – požiadal o priame stretnutie s poslancami ohľadom problémov tehelne, aby 
si priamo vysvetlili čo sa tam kedy dialo. Veľmi dobre si pamätá čo sa tam dialo odkedy je vo 
funkcii súčasný starosta a čo sa tam dialo predtým. K plotu prehlásil, že nikto z pracovníkov 
úradu, ani starosta nepredal z tohto plotu ani kúsok.  
p. Belková požiadala o danie stanoviska k zámene pozemkov pod miestnymi komunikáciami, 
aby vedeli ako sa majú ďalej zariadiť. Za speváčky, ktoré pôsobia pri kultúrnej komisii 
požiadala o radu a pomoc. 
p. Ostrovský (kurátor evanjelickej farnosti v Košeci) s p. Vonšorčíkovou (evanjelickou 
farárkou) prišli kvôli požiadavke podania bližších informácií ohľadom opravy farskej budovy. 
Je to po dlhej dobe ich prvá požiadavka na príspevok. Mgr. Palčeková sa spýtala na 
konkrétnu požiadavku – výšku príspevku. Hostia informovali o celkových potrebných 
nákladoch. Starosta – požiadavka bude prejednaná finančnou komisiou, ktorej odporúčanie 
bude následne predmetom rokovania obecného zastupiteľstva.  
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p. Trpka Silvester – je rok správcom cintorína a predniesol požiadavku na vymaľovanie 
budovy domu smútku, kúpiť tam nové koberce a dekorácie. Požiadal o vypracovanie 
poriadku pre podnikateľov, ktorí tu prevádzkujú opravy a pod. hrobových miest. Navrhol 
úpravu termínov zvozu komunálneho odpadu a vyriešenie bezbariérového vstupu do domu 
smútku. Ďalej odporučil, aby pouvažovali nad polovičným úväzkom na túto činnosť, keďže si 
vyžaduje viac času ako tam on môže tráviť. Starosta prešiel všetky požiadavky a možnosti ich 
realizácie.  
Ing. Jurenová – škola zaslala žiadosť o navýšenie rozpočtu pre Materskú školu. Počet detí sa 
tam rozrastá a potrebujú ďalšiu spálňu. Triedy ZŠ sa od nového školského roka premiestnia 
do budovy ZŠ čím sa v budove MŠ uvoľnia dve triedy, na ktorých je potrebné vymeniť okná 
na čo škola nemá finančné prostriedky. Po tejto výmene zostanú staré okná na jedálni, 
sociálnych zariadeniach a chodbách. Ing. Kantoríková požiadala o cenovú ponuku na 
kompletnú výmenu okien. Zároveň požiadali o navýšenie protriedkov na ďalšiu učiteľku.  
p. Laskovič – požiadal o možnosť jednať so zastupiteľstvom až v závere zasadnutia.  
Predstavitelia firmy Development Mobilier, ktorá svoj zámer prezentovala na 
predchádzajúcom OZ sa pripomenula požiadala o stanovisko poslancov k ich návrhu. Poslanci 
sa ich žiadosti budú venovať v bode 8.  
Zástupcovia spoločnosti HGBMstav, s. r. o.. Spoločnosť doručila žiadosť na odkúpenie areálu 
bývalej tehelne. Žiadosť bola poslancom zaslaná mailom v príprave na OZ. Ich zámerom je 
realizovať v tomto areáli spracovanie vyseparovaných odpadov. Ing. Kantoríková sa spýtala 
na ekonomické hľadisko ich zámeru. Zástupca  firmy – ide o dlhodobú investíciu a 
zamestnajú cca 10 ľudí. Starosta požiadal o vyjadrenie poradných orgánov obce – príslušných 
komisií OZ a po predložení ich stanoviska sa tomu budú venovať na nasledovnom OZ. 
Zástupca spoločnosti – radi zodpovedia ďalšie otázky či dotazník. 
 
6/ Správa hlavného kontrolóra v súlade s §18f zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 
v znení neskorších predpisov 
Hlavná kontrolórka obce prednesie dnes len stanovisko k záverečnému účtu obce, ktorý je 
predmetom rokovania v hlavných bodoch. Správu prednesie na nasledovnom OZ. 
 
7/ Hlavné body rokovania 
7.1 Správa o činnosti obecnej knižnice 
O činnosti obecnej knižnice informovala p. Ľudmila Kozáková, pracovníčka knižnice. Správa je 
v písomnej forme prílohou zápisnice. Poslanci správu vzali na vedomie.   p. Kozáková 
požiadala o vyjadrenie k možnosti darovania kníh pre záujemcu, ktorý o ne prejavil záujem. 
Prednostka informovala o postupe likvidácie týchto kníh v zmysle Zásad hospodárenia 
s majetkom obce. 
 
Uznesenie č. 64/2013 
OZ berie na vedomie správu o činnosti obecnej knižnice.  
 
7.2 Vyhodnotenie dní zvýšenej pracovnej aktivity 
S priebehom a splnenými úlohami stanovenými v TOZ dni zvýšenej pracovnej aktivity 
oboznámila prítomných Mgr. Miroslava Švehlová. Vyhodnotenie bolo poslancom zaslané v 
príprave na OZ. V písomnej forme je prílohou zápisnice. Poslanci vyhodnotenie vzali na 
vedomie.  
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Uznesenie č. 65/2013 
OZ berie na vedomie vyhodnotenie dní zvýšenej pracovnej aktivity. 
 
7.3 Rozbor hospodárenia obce za I. štvrťrok 2013 – hodnotenie prenájmu a podnikania 
Predniesla Mgr. Palčeková – predsedníčka komisie financií, investícií a rozvoja vrátane bodu 
7.4. Hodnotenie vývoja záväzkov a pohľadávok. Vypracovanú správu pošle poslancom aj 
mailom a v písomnej forme je prílohou zápisnice.  
 
Uznesenie č. 66/2013 
OZ berie na vedomie rozbor hospodárenia obce za I. štvrťrok 2013 a hodnotenie vývoja 
záväzkov a pohľadávok. 
 
7.4 Hodnotenie vývoja záväzkov a pohľadávok 
Hodnotenie bolo zahrnuté v bode 7.3. 
 
7.5 Zmeny rozpočtu /na základe žiadostí/ 
Zmeny na základe doručených žiadostí, predniesla rozpočtárka obce Ing. Podmajerská. K 
žiadostiam zaujala súhlasné stanovisko aj komisia financií, investícií a rozvoja. Prednostka 
predniesla konkretizovanú žiadosť, ktorú im MŠ predložila pri včerajšej obhliadke priestorov. 
Ing.Podmajerská – škole bolo schválených 2000,- € na oslavy výročia školy, doručená bola 
žiadosť na ďalších 2000,- €. Dohodli sa, že táto žiadosť bude prerokovaná po prehodnotení 
polročného hospodárenia obce a plnenia rozpočtu obce. Oboznámila poslancov s 
navrhnutými zmenami.  
 

Uznesenie č . 67/2013 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu schvaľuje zmeny rozpočtu 
podľa priloženého zmenového listu č. 6, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.  
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
7.6 Návrh na schválenie Záverečného účtu obce Košeca za rok 2012 
Starosta požiadal o stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu. HK svoje 
stanovisko zasielala poslancom aj mailom. Zhrnula dôležité body svojho stanoviska a svoje 
konečné súhlasné stanovisko s výhradami. Stanovisko je v písomnej forme prílohou 
zápisnice. Poslanci uvedené stanovisko vzali na vedomie.  
 
Uznesenie č . 68/2013 
Obecné zastupiteľstvo:  
a) prerokovalo stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Košeca za rok 2012,  
b) berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Košeca za rok 
2012. 
 
Prednostka obce – poslancom zaslala správu audítora k záverečnému účtu obce. Stanovisko 
obsahuje podmienky, ktoré obec musí v priebehu tohto roka splniť. Poslanci správu vzali na 
vedomie. Navrhnuté opatrenia budú súčasťou uznesenia týkajúceho sa schvaľovania 
záverečného účtu. 
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Uznesenie č . 69/2013 
Obecné zastupiteľstvo:  
a) Prerokovalo správu audítora k záverečnému účtu obce Košeca za rok 2012 
b) Berie na vedomie správu audítora k záverečnému účtu obce Košeca za rok 2012 

 
Uznesenie č. 70/2013 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu schvaľuje: 
 
Záverečný účet obce Košeca za rok 2012 a celoročné hospodárenie s nasledujúcimi 
výhradami audítora a hlavnej kontrolórky:  

- Výhrada: dlhodobý majetok k 31.12.2012 nie je vykázaný správne – vykazuje rozdiel 

oproti fyzickej inventúre vykonanej k 31.12.2012 vzhľadom na to, že zostatky účtov 

042,043 a 384 nie sú identifikované a z toho dôvodu sú aktíva nadhodnotené 

o neidentifikovanú výšku 

Opatrenie: do 30.11.2013 vyšpecifikovať položky účtov 042, 043 a 384 
- Výhrada: v začiatku účtovného obdobia neboli dodržiavané postupy účtovania platné 

pre obce a v priebehu roka 2012 boli doúčtovávané náklady a výnosy minulých rokov  

Opatrenie: dodržiavať postupy účtovania platné pre obce 
- Výhrada: nesplnenie povinnosti zostaviť Programový rozpočet obce v zmysle zákona 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

Opatrenie: Obec schválila Programový rozpočet na rok 2013  
- Výhrada: nedodržiavanie ustanovenia § 12 ods. 3 a § 14 ods. 1 zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy  

Opatrenie: Trvalé dodržiavanie ustanovenia § 12 ods. 3 a § 14 ods. 1 zákona 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  
 

Schvaľuje: 
Prebytok hospodárenia za rok 2012 v celkovej výške 24 838,02 EUR, ktorý bude zdrojom 
rezervného fondu.  
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
7.7 Správa o činnosti komisie pre šport, školstvo a mládež 
Správu predniesla predsedníčka komisie Mgr. Popovičová. Správa je v písomnej forme 
prílohou zápisnice. Poslanci správu vzali na vedomie. 
 
Uznesenie č. 71/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti komisie pre šport, školstvo a 
mládež. 
 
7.8 Požiadavky stavebnej komisie 
Predniesla predsedníčka komisie Ing. Kantoríková. Oboznámila poslancov s nedoriešenými 
žiadosťami, ktoré boli posunuté na stavebnú komisiu: 
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Požiadavka na úpravu Rudnianskej ulice od p. Rafaja, ktorý bol na predchádzajúcom OZ. P. 
Kalamenová – cesta je tam vo veľmi zlom stave.  
Starosta – k požiadavke p. Rafaja. Ak na túto lokalitu chceme dotiahnuť vodovod a 
kanalizáciu je potrebné dať najskôr vypracovať projektovú dokumentáciu k stavebnému 
povoleniu, aby bola možná následná realizácia. Ďalej informoval o plánovanej investícií SSE v 
tejto lokalite , ktorá opäť naruší povrch tejto komunikácie. p. Surový navrhol stiahnutie 
komunikácie, nasypanie makadamu a vytvorenie trativodu. Mgr. Švehlová – zatiaľ sa tam pri 
úpravách len navážalo, povrch komunikácie je vysoko a obyvateľom voda steká do dvorov. 
Starosta – z aktuálnych rozpočtových zdrojov je možná čiastočná úprava, ktorá však bude iba 
dočasná. Príprava projektu a stavebného povolenia by mala byť základom. Dočasné riešenie 
môže byť realizované už navrhnutým znížením výšky komunikácie, vykopaním rigolu, ktorý 
bude zasypaný drťou slúžiť ako trativod. Aj na ulici Za parkom bola podobná situácia, projekt 
je vypracovaný a prebieha konanie, aby tam bolo možné dobudovať vodovod počas výstavby 
kanalizácie. Na prípravu projektovej dokumentácie bude potrebné nájsť peniaze v rozpočte. 
Podľa ceny projektu na ulicu Za parkom bude možné odhadnúť cenu projektu na ulicu 
Rudniansku a urobiť na tento predmet zákazky prieskum trhu. Problémy s komunikáciami 
musíme riešiť aj v lokalitách Barborka a Dolný majer. Bc. Ondrejka navrhol nahliadnuť do 
stavebného povolenia pre investorov, ktorý odpredávajú pozemky v tejto lokalite. Podľa jeho 
názoru by tam tá cesta už mala byť realizovaná.  
Ing. Kantoríková požiadala o zaslanie odpovede na túto žiadosť. Starosta požiadal o 
stanovenie zodpovednej osoby a termínu. Poslanci uložili túto úlohu prednostke obce s 
preložením odpovede poslancom do najbližšieho OZ. 
Ing. Kantoríková - ďalšia požiadavka na stavebnú komisiu je z predošlého OZ od p. Ladislava 
Brtáňa ohľadom úpravy komunikácie spájajúcej ulice Prúdy a Pod Hôrkou a prejazdu popred 
jeho dom. Súhlasí so zamedzením prejazdu keďže táto cesta neslúži ako prístupová 
k rodinným domom. Bc. Ondrejka – so zákazom prejazdu by počkal z dôvodu výstavby 
vodovodu a kanalizácie, kedy táto cesta môže byť jedinou prístupovou komunikáciou  na 
ulicu Prúdy. Navrhol opravu zjazdnosti tejto komunikácie. p. Surový navrhol podobne ako na 
ulici Rudnianskej urobiť trativody. Starosta – cestu treba vyspádovať smerom k potoku. 
Použiť môžeme aj asfaltovú drť ak sa podarí ju zohnať. Ing. Kantoríková – tento materiál sa 
môže použiť na dôležitejšie lokality v obci. Poslanci sa zhodli s realizáciou tak ako na ulici 
Rudnianskej. 
Ing. Kantoríková sa ďalej spýtala na stav realizácie problému s odtokom dažďovej vody na 
ulici Za parkom v Nozdroviciach. Mgr. Palčeková – obyvatelia sa rozhodli so svojpomocnou 
realizáciou odtokového žľabu a finalizáciou po vybudovaní vodovodu a kanalizácie. Starosta 
– osadené budú povrchové žľaby a vyriešené trativody. Požiadala o posúdenie úpravy aj na 
komunikácii poza budovu Osvetovej besedy, ktorá je z veľkej časti blatová a prechádzajú 
tadiaľ autá. Starosta – asfaltovú drť sme sľúbili aj k bytovým domom 316 a 317, budeme sa 
snažiť riešiť všetky lokality. 
Ing. Kantoríková sa spýtala na požiadavku p. Bugalu ohľadom opráv striech na budovách na 
športovom areáli. Starosta – opravy boli objednané. Ide o havarijný stav. Ing. Kantoríková - 
požiadala o odpovedanie aj na petíciu týkajúcu sa výstavby vodovodu a kanalizácie na 
Rudnianskej ulici. Mgr. Švehlová – to sme prebrali pri požiadavke p. Rafaja.   
Ing. Kantoríková - ďalšie žiadosti sa týkajú odkúpenie pozemkov pod chodníkom smer 
Nozdrovice od p. Machoviča a p. Mackovej a pod plánovanou miestnou komunikáciou Za 
Barborkou. 
Starosta – komunikácia Za Barborkou stroskotala na neznámych vlastníkoch. Tento problém 
vyrieši ROEP. Bc. Ondrejka – kúpa pozemkov pod cestu by mala byť súčasťou kúpou okolitých 
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stavebných pozemkov, inak sa to obci neoplatí. Ing. Kantoríková - požiadala o odpovedanie 
na tieto žiadosti s uvedením možnosti vjazdu p. Karlíka z hlavnej cesty. 
Žiadosť p. Sedláčka o odkúpenie časti parcely 683/1. Na základe posledných jednaní so 
žiadateľom nemá zatiaľ konečnú predstavu a tak zatiaľ nepožaduje stanovisko. Ing. 
Kantoríková požiadala o vyriešenie umiestnenia garáží na tomto pozemku. Šesť z nich je 
postavených na časti pozemku o ktorý bude mať pravdepodobne záujem. Bc. Ondrejka – sú 
to čierne stavby na obecnom pozemku – zbúrať. Ing. Kantoríková je za kompromisné 
riešenie. 
Ing. Kantoríková ďalej odprezentovala poslancom návrh spoločnosti KZP Adla, ktorá 
požiadala o odkúpenie časti parcely č. 877/1 na výstavbu bytového domu. Premietla dva 
návrhy vizualizácie žiadateľa. Poslanci diskutovali o výhradách obyvateľov okolitých bytových 
domov. Mgr. Popovičová – obyvatelia obce majú pocit, že ich vedenie obce obchádza. 
Negatívne postoje môžu vychádzať z toho, že nie sú dostatočne informovaní. Mali by im 
predstaviť iniciatívu a dať im možnosť sa vyjadriť. Ing. Kantoríková – výstavba sa bude riešiť 
územným a stavebným konaním. Tam sa budú môcť účastníci vyjadriť a výstavbu 
pripomienkovať či zastaviť. Poslanci sa majú vyjadriť či v tejto lokalite chcú alebo nechcú 
bytovú výstavbu, či tento pozemok odpredajú alebo prenajmú a za akých cenových 
podmienok. Ľudia to môžu pripomienkovať a opodstatnenosť pripomienok bude riešiť 
príslušný úrad, ktorý bude riešiť dané konanie. Treba vziať do úvahy aj ekonomické hľadisko 
– pribudnú obyvatelia. Zvolaním zhromaždenia vznikne len množstvo názorov bez záveru. 
Mgr. Popovičová – poslanci si nemôžu osobovať nárok na rozhodovanie o všetkom bez 
ohľadu na názor obyvateľov. Starosta súhlasí s názorom p. Popovičovej. Poslanci sú 
zástupcovia občanov a súhlasí s názorom, že obyvatelia nie sú zapojení do rozhodovacích 
procesov tak, ako by mali byť. Riešiť petície a sťažnosti po schválení niektorých uznesení je 
neskoro. Má informácie o spisovaní petície proti výstavbe v tejto lokalite. Riešením môže byť 
práve stretnutie a poslancov s obyvateľmi a daný problém prediskutovať a nájsť prípadne 
alternatívne riešenie. Na jednej strane je plán vedenia obce postaviť tu bytovku na druhej 
strane si oni môžu povedať za akých podmienok tu výstavbu budú akceptovať a obec si podľa 
toho môže určiť podmienky predaja, čím sa predíde ďalším problémom. HK – na stretnutí sa 
dá dohodnúť aká alternatíva je pre nich priechodná a najmenej bolestivá. Mgr. Palčeková – 
týmto stretnutím urobíme dôležitý krok aj pre investora, ktorý sa tak vyhne prípadným 
ďalším problémom a predlžovaním konaní. Starosta – toto rozhodnutie nemôžu porovnávať 
s odpredajom budovy domu kultúry, na ktorú boli prevažne pozitívne reakcie. Ing. 
Kantoríková – stavebná komisia stretnutie s občanmi nenavrhla, prikláňali s ak názoru aby sa 
prípadné námietky riešili v ďalšom konaní. Bc. Ondrejka – súhlasí so stretnutím s obyvateľmi.  
Ing. Kantoríková – hlavnou otázkou je, či poslanci chcú, alebo nechcú realizovať výstavbu v 
tejto lokalite. Mgr. Švehlová – rovnako súhlasí s pracovným stretnutím poslancov, investora 
a obyvateľov tejto lokality.  Andrej Jakuš – býva na ulici Bytovky. Informoval o petícii 
a dôvodoch v nej uvedených, o rôznych fámach a názoroch, ktoré sa ohľadom tejto výstavby 
šíria. Ing. Kantoríková – kontakty na poslancov sú zverejnené na stránke obce. Občania sa na 
nich môžu so svojimi otázkami kedykoľvek obrátiť. Poslanci odporučili zvolať do dvoch 
týždňov pracovné stretnutie poslancov s obyvateľmi ulice Bytovky, ktorých sa bude prípadná 
realizácia bytostne dotýkať.  
 
Uznesenie č. 72/2013 
OZ ukladá prednostke obecného úradu zvolať pracovné stretnutie poslancov s obyvateľmi 
bytových domov 479, 480, 481, 482, 483 a 484 v jedálni materskej školy.  
Termín: do 14. júna 2013 
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Ing. Kantoríková –s p. Ondrejkom bola na obhliadke budovy Požiarnej zbrojnice spolu  s p. 
Sedláčkom. Riešili varianty, aká by tam mohla byť rekonštrukcia. Záverom ich stretnutie je, 
že ak chceme ísť do rekonštrukcie a vyčleniť na to finančné zdroje je potrebné najskôr urobiť 
projektovú dokumentáciu a výšku nákladov. Je potrebné nájsť financie na vypracovanie 
projektovej dokumentácie. Bc. Ondrejka – cieľom tejto rekonštrukcie je vytvoriť priestor na 
stredne veľké akcie, ktoré organizuje obec. Mohla by tam fungovať schôdzková činnosť 
organizácií, urobila by sa tam aj malá kuchynka. Ing. Kantoríková – rekonštrukciou by sme 
deklarovali, že chceme pomôcť aj hasičom. Poschodie by slúžilo na schôdzkovú činnosť, a 
mohol by sa prenajímať aj na malé rodinné oslavy či kary. V prízemí uvažovali nad prístavbou 
novej garáže, stará je rozmerovo nevyhovujúca. Je potrebné sa dohodnúť a dať 
rekonštrukciu naprojektovať. Je to možnosť ako aktivovať činnosť hasičského zboru a prilákať 
k nemu mladých ľudí. Hlavná kontrolórka – hasiči nás zatiaľ neinformovali o zvolených 
predstaviteľoch, ktorých musí obecné zastupiteľstvo schváliť. Ich komunikácia smerom 
k poslancom nie je žiadna. Užívajú obecný majetok a sú napojený na obecný rozpočet.  
Ing. Kantoríková – zasadací priestor potrebujeme, ide leto je potrebné to doriešiť teraz.  
Mgr. Palčeková sa spýtala na kapacitu zasadačky oproti obecnému úradu. P. Turzová – tá je 
ideálna pre cca 20-25 ľudí. P. Surový – zasadačka na zbrojnici nie je väčšia. Ing. Kantoríková – 
tá by bola rozšírená vybúraním steny. Starosta – nie je to zlý nápad, treba však domyslieť 
skutočnosť, že to bude prioritne určené pre Úniu žien a dôchodcov a tento zasadací priestor 
je na poschodí. To sa mu nepozdáva. p. Turzová – prístup je tam aj podľa nej nevyhovujúci. 
Starosta – navrhol uvažovať nad možnosťou rozšíriť budovu zasadačky oproti obecnému 
úradu, tam sa nachádza kuchynka, budova je hneď pri úrade, sú tam toalety a vytvorené 
všetky podmienky pre zasadaciu činnosť organizácií. Obec môže odkúpiť časť pozemku 
smerom k budove potravín. Bolo by potrebné pristaviť čiastočne tri steny a vymeniť celú 
strechu, prípadne túto budovu aj nadstaviť a využívať aj poschodie. Keďže organizácie, ktoré 
by daný priestor využívali, majú väčšinu členov vo veku nad 60 rokov, prikláňal by sa 
k tomuto riešeniu. Súhlasí s rekonštrukciou budovy požiarnej zbrojnice, no schôdzkovú 
činnosť by riešil na prízemí. Ing. Kantoríková – jedna vec je že v organizáciách sú prevažne 
starší ľudia, druhá, že chceme zaujať mladších. Nechce aby únia žien bola úniou dôchodcov 
a ona to tak zatiaľ vníma. Bola by rada, keby sa vytvoril priestor aj pre mladých ľudí.  
Starosta – je potrebné uvažovať, kde umiestnime nový kultúrny dom. Stanovenie tejto 
lokality by malo byť súčasťou nového územného plánu obce. Ing. Kantoríková súhlasí, no 
zasadací priestor musíme riešiť urýchlene. p. Surový – najdôležitejšie na zbrojnici je vymeniť 
okná a urobiť kúrenie. Ing. Kantoríková – aj elektroinštaláciu. P. Turzová sa spýtala kam si 
môžu umiestniť skriňu z domu kultúry v ktorej má svoje veci kultúrna komisia. Prednostka – 
v budove domu kultúry musíme urobiť mimoriadnu inventúru, majetok premiestniť 
a zaznamenať jeho nové umiestnenie. Starosta – stoličky a stoly sa umiestnia do telocvične, 
iný vhodný priestor nemáme. Na ostatnom sa budú musieť dohodnúť.  
Mgr. Pajgerová – v telocvični je uskladnené množstvo vecí a už tam nie je dostatok miesta. 
Priestory sa môžu využívať aj na iné aktivity. Na uskladnenie niektorých vecí z domu kultúry 
by mohla slúžiť aj zbrojnica. Starosta – na prechodné obdobie to budú musieť vydržať. 
Ing. Kantoríková sa spýtala, či sa už vyriešil priestor v budove školy po bývalej kotolni. 
Starosta – priestor je zatiaľ prázdny, môže slúžiť ako sklad. Poslanci prediskutovali ďalšie 
možnosti uskladnenia v budovách obce. Ing. Kantoríková sa spýtala na záver ohľadom 
rekonštrukcie zbrojnice. Je potrebné sa dohodnúť a financovať projektanta. Bc. Ondrejka – 
treba urobiť náčrt toho aká je predstava aby si to všetci vedeli predstaviť. Starosta – máme 
rozrobených viacero vecí, kde treba štúdie, expertízy, návrhy a náčrty na využitie 
jednotlivých nehnuteľností. Treba si jasne stanoviť čo chceme, v akom rozsahu zabezpečiť 
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firmu na realizáciu a predtým ešte urobiť zmenu rozpočtu. Pripraviť jasné výstupy na 
nasledujúce OZ. p. Kalamenová sa spýtala, prečo je Ing. Kantoríková proti čiastočnej 
rekonštrukcii. Ing. Kantoríková – lebo stále nevieme, na čo ju chceme využívať, možno 
prídeme k záveru, že budovu chceme predať. Aj to sa môže stať. Možno zistíme, že radšej 
postavíme nový dom kultúry a zbrojnicu nám netreba. P. Turzová – DHZ musí mať miesto 
min. na parkovanie auta. Ing. Kantoríková – možno v tom novom objekte bude všetko.  
Bc. Ondrejka – padli rôzne návrhy, poslanci nech si to rozmyslia, pozrú si priestory 
a rozhodnú sa čo áno a čo nie. Poslanci sa dohodli na spoločnej obhliadke budovy Požiarnej 
zbrojnice na pondelok 3.6.2013 o 18. hodine.  
 
8/ Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov 
Starosta – stretol sa s riaditeľom Slovzinku ohľadom možnosti prenájmu kúpaliska na tento 
rok a požiadal o zaslanie návrhu nájomnej zmluvy. Zatiaľ návrh nezaslali, ani sa nevyjadrili či 
vôbec budú tento rok obci kúpalisko prenajímať. Ak návrh zašlú do najbližšieho OZ budú sa 
tomu venovať a schválenie otvorenia na úradoch dokáže vybaviť v priebehu pár dní, aby sme 
na začiatku prázdnin mohli otvoriť. Navrhol zníženie ceny nájmu, nakoľko bude podľa 
predpovedí chladné leto. 
 
Osvetlenie – poslanci sa vrátili k predloženému návrhu na riešenie rekonštrukcie verejného 
osvetlenia na hlavnej ceste cez obec smer Ilava – Ladce, ktorý predstavili zástupcovia fy XXX. 
Ing. Podmajerská oboznámila poslancov o nákladoch, spôsobe platby a aké podmienky by si 
obec v zmluve mala stanoviť.  
 
Uznesenie č. 73/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyhlásenie verejného obstarávania na rekonštrukciu 
verejného osvetlenia popri ceste I. triedy prostredníctvom odborne spôsobilej osoby.  
Termín: do 30. júna 2013 
Zodpovedný: starosta obce  
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Starosta odovzdal slovo p. Laskovičovi. p. Laskovič – jeho firma Latherm subdodávateľsky 
postavila zberný dvor. Verejné obstarávanie vyhrala firma Molior Group. Oboznámil 
poslancov o fungovaní uvedenej firmy, ktorá im neuhradila faktúry za realizáciu stavby.  
Starosta – obec žiaľ nemala inú možnosť ako zaplatiť zmluvnému dodávateľovi. Na to, aby 
mohla pohľadávku uhradiť subdodávateľovi by bol potrebný súhlas ministerstva.  
Prednostka – obec má dva právne vzťahy – s výhercom verejného obstarávania a s 
Ministerstvom životného prostredia. Verejné obstarávanie robila odborne spôsobilá osoba 
a výsledok bol schválený ministerstvom. Ak by aj fy Molior Group dala súhlas na postúpenie 
pohľadávky, bez odsúhlasenia ministerstvom by sme to nemohli urobiť. Telefonicky sme si to 
vtedy na ministerstve overovali. Obec nemá zmluvný vzťah s fy Latherm. Okrem toho fy 
Latherm podpísala preberací protokol, ktorý bol súčasťou žiadosti o platbu na Ministerstvo. 
Podľa nášho právneho stavu je objekt zberného dvora našim majetkom. Obec si dá 
vypracovať právne stanovisko. Starosta – obec p. Laskovičova pomohla v maximálne možnej 
miere. Poradili mu, čo má urobiť a poskytli mu aj potrebné stanoviská od obce. Prednostka 
sa spýtala, prečo na základe svojich informácií nepožiadal p. Laskovič o súdne zablokovanie 
účtov. Súd by tak urobil do 24 hodín a peniaze, ktoré tam poukázala obec by neboli posunuté 
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ďalej. P. Laskovič – sľúbili mu, že to vyplatia na dva krát, má aj SMSky, ktoré predložil aj súdu. 
Starosta – ak by p. Laskovič nepodpísal preberací protokol, nepodpísal by ho ani on ako 
štatutár obce.  Ing. Kanotríková sa spýtala či sa môže stať, že obec bude musieť vrátiť túto 
dotáciu. Prednostka – obec zmluvu neporušila, na ministerstve o situácii vedia. Práve 
poukázaním financií inej firme alebo na iný účet ako je uvedené v zmluvách by sme tieto 
porušili a museli poskytnuté financie vrátiť. má obec všetky podklady ku kolaudačnému 
rozhodnutiu. Starosta – žiadosť o kolaudáciu je podaná, konanie prebehne keď prídeme na 
rad. Podklady ku kolaudácii budú predložené. Požiadame o stanovisko aj MŽP, doterajšie 
stanoviská z administratívnych kontrol preukazujú, že sme splnili všetky podmienky na 
poskytnutie dotácie. Prednostka – jediné čo obec môže urobiť, je apelovať na ministerstvo. 
Nemali sme dosah na to, kto vyhrá verejné obstarávanie.  
 
9/ Rôzne – dôležité údaje a informácie starostu a účastníkov rokovania 
p. Surový – poďakoval starostovi za finančné prostriedky z jeho reprezentačného fondu, za 
ktoré kúpili tričká pre deti, ktoré sa zúčastnili pretekov a získali tri zlaté, dve strieborné 
a jednu bronzovú medailu. Boli to krajské preteky turistickej zdatnosti a víťazi postúpili na 
Majstrovstvá Slovenska.  Okrem toho im starosta zabezpečil aj tabuľu Turistický pochod 
okolo Košece. 
Mgr. Pajgerová sa spýtala na realizáciu rozprávkového lesa, či je možné v prípade nutnosti 
vykosiť úsek aj v sobotu ráno. Starosta – nemôže zamestnancov prinútiť pracovať v sobotu, 
okrem toho sa takýmto prácam snažíme vyhýbať kvôli rozpočtu. Podľa predpovede bude v 
sobotu pršať a akcia sa odloží. Kapacitne nestíhame kosiť ani verejné priestranstvá.  
 
Andrea Behanová informovala poslancov o tom, že sa cez Nadáciu Pontis a program Nadácie 
SLSP Futbal to je hra podarilo získať 2.620,77 € na opravu spŕch na ihrisku.  
Ing. Kantoríková – škola získala tiež financie vo výške cca 800,- € z programu SLSP Euro 
k euru. P. Turzová – projekt cez Orane Zelená pre seniorov nebol úspešný. 
p. Surový sa spýtal na opravu rozhlasu. Starosta – požiadavku  na opravu sme zaslali 
dodávateľovi. 
 
10/ Interpelácia poslancov – diskusia 
 
11/ Ukončenie zasadnutia 
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Radomír Brtáň, ktorý poďakoval 
prítomným za účasť. (21:30 hod.) 
 
Starosta obce: Radomír Brtáň    Zapisovateľ: Andrea Behanová 
 
Prednosta obce: Mgr. Zuzana Dianová 
 
Overovatelia: 
 
       __________________________             ________________________ 
    Katarína Turzová                     Jozef Surový 
 
V Košeci, 04. 06. 2013 


