
1 

 

Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 13. júna 2019  

v zasadačke Obecného úradu v Košeci 

 
 

Prítomní 

 

Mgr. Radomír Brtáň, starosta obce  Alena Dobrodejová, HK 

PaedDr. Miroslava Švehlová, poslankyňa Mgr. Dana Bajzíková, poslankyňa    

Mária Kalamenová, poslankyňa  Miroslav Vančík, poslanec    

Jana Rýdza, poslankyňa   Miloš Mucina, poslanec   

Róbert Jurena, poslanec   Mgr. Božena Gábelová, poslankyňa   

Mgr. Zuzana Dianová, prednostka   Ing. Eva Podmajerská, ekonóm a rozpočtár obce 

   

Neprítomní 

Radovan Kolembus, poslanec 

Hostia 

Podľa prezenčnej listiny  

 

R O K O V A N I E 

1/ Otvorenie 
Otvorenie dnešného plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva vykonal starosta obce 
Mgr. Radomír Brtáň. Konštatoval, že z celkového počtu 9 poslancov, je prítomných 8 
poslancov a preto uznal dnešné zasadnutie OZ za uznášaniaschopné.  
 

2/ Schválenie programu rokovania 
Starosta sa spýtal poslancov, či sú z ich strany pripomienky k programu, ktorý bol uvedený na 
pozvánke. Poslanci návrh programu jednohlasne schválili.  
 
Uznesenie č. 63/2019 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 12 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. konštatuje, že zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu na pozvánke. 
Za: 8    
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
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3/ Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
 
Uznesenie č. 64/2019 
OZ v Košeci podľa § 15 Zákona o obecnom zriadení 

1. Zriaďuje návrhovú komisiu v zložení  

Mária Kalamenová – predseda  

Jana Rýdza - člen 

Miroslav Vančík - člen 

2. Vymedzuje úlohy návrhovej komisie nasledovne: 

- sledovať priebeh zasadnutia a predkladať k prerokúvaným bodom programu 

a k postupu rokovania návrhy uznesení. 

Za: 8   
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
 
Overovateľmi zápisnice sú poverení Mgr. Božena Gábelová a Miloš Mucina, zapisovateľka 
Andrea Bušíková. 
 
4/ Kontrola plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení zodpovednými 

pracovníkmi 

S plnením schvaľovacích uznesení z predchádzajúceho OZ oboznámil prítomných starosta 
obce. Poslanci kontrolu vzali na vedomie. 
 
Uznesenie č. 65/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Košeca berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení OZ v Košeci 
a podanie správ o plnení uznesení zodpovednými pracovníkmi. 
 
5/ Názory občanov 
p. Jakuš bol na verejnom prerokovaní územného plánu, na ktorom bola pripomienka 
k chodníku na Zliechovskej, ktorý tam nie je zakreslený. Spýtal sa či sa plánuje realizácia 
tohto chodníka. 
Starosta – návrh územného plánu má ešte nejaké nedokonalosti, prišli sme na ne, aj 
stavebná komisia. Na plán nie je možné detailne všetko zakresliť z dôvodu rozlíšenia. Na OZ 
sa dnes realizácii chodníkov budú venovať. Starosta vysvetlil prepojenie nášho územného 
plánu s územným plánom TSK.  
 
6/ Správa hlavného kontrolóra v súlade s §18f zák.  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 
v znení neskorších predpisov 
Správu o kontrole zúčtovania spoločenských, kultúrnych, športových a iných akcií 
poriadaných obecným úradom, komisiami OZ za rok 2018. 
 
Uznesenie č. 66/2019 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o kontrole zúčtovania spoločenských, 
kultúrnych, športových a iných akcií poriadaných obecným úradom, komisiami OZ za rok 
2018. 
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7/ Hlavné body rokovania 
 
7.1 Návrh záverečného účtu obce Košeca za rok 2018 
Predkladá Ing. Eva Podmajerská – ekonómka a rozpočtárka obce. Návrh záverečného účtu 
bol poslancom zaslaný mailom s prípravou na OZ. Svoje stanovisko k záverečnému účtu 
zaslala poslancom aj hlavná kontrolórka, ktorá navrhla schváliť záverečný účet obce za rok 
2018 bez výhrad. Súčasťou zaslaného materiálu bola aj správa nezávislého audítora 
o overení účtovnej závierky obce k 31.12.2018. 
 

Uznesenie č . 67/2019 
Obecné zastupiteľstvo:  
A: Prekovalo správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky obce Košeca k 31. 12. 
2018. 
B: Berie na vedomie správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky obce Košeca 
k 31. 12. 2018. 
 
Uznesenie č. 68/2019 
Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej  samosprávy v z. n. p. a § 18f ods.1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p.  
A: Prekovalo stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Košeca za rok 2018. 
B: Berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Košeca za rok 2018.  
 
Uznesenie č. 69/2019 
Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej  samosprávy v z. n. p. a § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 
A: Prekovalo: Záverečný účet obce Košeca za rok 2018 a hodnotiacu správu k programovému 
rozpočtu za rok 2018. 
B1: Schvaľuje: Záverečný účet obce Košeca a celoročné hospodárenie obce Košeca za rok 2018 bez  
výhrad.  
B2: Schvaľuje: Prebytok hospodárenia za rok 2018 vo výške 247 060,64 EUR. 
B3: Schvaľuje: V zmysle § 15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy v z.n.p. tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške prebytku hospodárenia, tzn. 
tvorbu rezervného fondu vo výške 247 060,64 EUR. 
C: Berie na vedomie: Hodnotiacu správu k programovému rozpočtu za rok 2018. 
Za: 8 

Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 

 

7.2 Zmeny rozpočtu 

Starosta predstavil hotové projektové dokumentácie na chodníky na uliciach Hlavná 

a Zliechovská. 

 

Uznesenie č. 70 
Obecné zastupiteľstvo obce Košeca 
A1:Prerokovalo 
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Projektovú dokumentáciu na stavbu Košeca Ilavská cesta - jednostranný chodník novostavba, 
vypracovaný firmou arkon ateliér s.r.o., Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica. 
Naprojektovaná suma diela je 83 603,36 eur.  
A2:Prerokovalo 
Projektovú dokumentáciu na stavbu Košeca Zliechovská cesta – obojstranný chodník 
novostavba, vypracovaný firmou arkon ateliér s.r.o., Žilinská 790/17, 017 01 Považská 
Bystrica. Naprojektovaná suma diela je 170 406,70 eur na vetvy V1, V2, V3, V9, V10, V11.   
B1: Schvaľuje 
Investičnú akciu stavba Košeca Ilavská cesta - jednostranný chodník novostavba v zmysle 
predloženej projektovej dokumentácie a začatie obstarania stavby podľa naprojektovanej 
sumy vo výške 83 603,36 eur.  
 B2: Schvaľuje 
Investičnú akciu stavba Košeca Zliechovská cesta – obojstranný chodník novostavba v zmysle 
predloženej projektovej dokumentácie a začatie obstarania stavby podľa naprojektovanej 
sumy vo výške 170 406,70 eur na vetvy V1, V2, V3, V9, V10, V11. 
Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Ďalšie projekty týkajúce sa zmeny rozpočtu sa týkajú podania žiadostí k aktuálne vydaným 

výzvam. Pripravili sme a chceme predložiť projekt na vykurovanie hasičskej zbrojnice a na 

zvýšenie bezpečnosti chodcov.  

Uznesenie č. 71/2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v z. n. p. 
 A: Prerokovalo  
Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 
rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky za účelom realizácie projektu 
„Rekonštrukcia vykurovania hasičskej zbrojnice v Košeci“ v zmysle výzvy č. V. P  HaZZ 2019 
B: Schvaľuje  
1) predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 
rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky za účelom realizácie projektu 
„Rekonštrukcia vykurovania hasičskej zbrojnice v Košeci“ v zmysle výzvy č. V. P  HaZZ 2019 
2) finančnú spoluúčasť k projektu „Modernizácia hasičskej zbrojnice v Košeci“ z vlastných 
prostriedkov vo výške najmenej 5% z celkových výdavkov projektu. 
 Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 

Uznesenie č. 72/2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v z. n. p. 
 A: Prerokovalo  
Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 
rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky za účelom realizácie projektu 
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„Bezpečnosť chodcov v obci Košeca“ v zmysle výzvy č. III. Prezídia Policajného zboru 2019 
B: Schvaľuje  
1) predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 
rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky za účelom realizácie projektu 
„Bezpečnosť chodcov v obci Košeca“ v zmysle výzvy č. III. Prezídia Policajného zboru 2019 
2) finančnú spoluúčasť k projektu „Bezpečnosť chodcov v obci Košeca“ z vlastných 
prostriedkov vo výške najmenej 5% z celkových výdavkov projektu. 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 

Prístavba ZŠ – zverejnená výzva na prístavbu základných škôl: 

 

Uznesenie č. 73/2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v z. n. p. 
A:  Prerokovalo:  Návrh na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na  zlepšenie a revitalizáciu 
materiálno-technického zabezpečenia základných škôl v súvislosti s kapacitnými 
obmedzeniami, prevenciou a odstránením dvojzmennej prevádzky v základných školách na 
rok 2019. 
B: Schvaľuje: Finančnú spoluúčasť obce Košeca z vlastných prostriedkov najmenej  vo výške 
10 % z výšky poskytnutej dotácie k podaniu žiadosti o poskytnutie dotácie na zlepšenie a 
revitalizáciu materiálno-technického zabezpečenia základných škôl v súvislosti s kapacitnými 
obmedzeniami, prevenciou a odstránením dvojzmennej prevádzky v základných školách na 
rok 2019 
Za: 8 
Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Predložila Ing. Eva Podmajerská ekonómka a rozpočtárka obce. Informovala prítomných 

s obsahom a dôvodmi návrhov na zmeny rozpočtu.  

 

Uznesenie č. 74/2019 
Obecné zastupiteľstvo:  
A: Prerokovalo: Informáciu o zmenách rozpočtu podľa zmenového listu č. 4 – zmeny 
zapracované v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy - na základe úprav rozpočtu na prenesené kompetencie, z dôvodu pridelenia 
dotácie DHZ a úprava rozpočtu v súvislosti s konaním volieb prezidenta a volieb do EP – 
v zmysle  
B: Berie na vedomie: Informáciu o zmenách rozpočtu podľa zmenového listu č. 4   
  
Uznesenie č. 75/2019 
Obecné zastupiteľstvo:  
A: Prerokovalo: Návrh na zmeny rozpočtu podľa  zmenového listu č. 5  
B: Schvaľuje: Zmeny rozpočtu podľa zmenového listu č. 5, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto 
uznesenia    
Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
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7.3 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2019 bol zverejnený 

na úradnej tabuli obce a rovnako bol poslancom zaslaný mailom. Pripomienky k návrhu 

doručené neboli. Návrh je v písomnej forme prílohou zápisnice. 

 

Uznesenie č. 76/2019 

OZ v zmysle §18f, ods 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov: 

A: prerokovalo návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2019 

B: schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na druhý polrok 2019. 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

7.4 Žiadosti týkajúce sa nakladania s majetkom obce 
Zámena pozemkov s fy Slovlak, Košeca: 
 
Uznesenie č . 77/2019 
A2: Prerokovalo 
Návrh na zámenu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Košeca z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov  a v zmysle čl. 6 bod 7) písm. a) Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom obce Košeca. 
B: Schvaľuje  
Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku a zámer prevodu nehnuteľného majetku 
obce formou zámeny pozemkov v zmysle čl. 6 bod 7) písm. a) Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom obce Košeca a podľa § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Zámena sa týka 
nasledujúcich pozemkov:  

- parc. č. KNC 866/3 zastavané plochy o výmere 1175 m2 , ktorý vznikol obnovením 

pozemkov parc. č. KNE 1050/503 orná pôda o výmere 370 m2, parc. č. KNE 1056/1 

orná pôda o výmere 376 m2 nachádzajúce sa v k.ú. Košeca , vo vlastníctve obce 

Košeca, zapísané na LV č. 1 a časti pozemku parc. č. KNE 1049/501 ostatná plocha 

o výmere 724 m2 nachádzajúci sa v k.ú. Košeca, vo vlastníctve obce Košeca, zapísaný 

na LV č. 3447 ,   

za pozemky:  
-  parc.č. KNC 866/14 zastavaná plocha o výmere 2469 m2, parc. č. KNC 866/15 

zastavaná plocha o výmere 15 m2 a parc. č. KNC 866/16 zastavaná plocha o výmere 

25 m2 , ktoré vznikli oddelením od pozemku parc. č. KNC 866/1 zastavaná plocha 

o výmere 4003 m2, nachádzajúci sa v k.ú. Košeca vo vlastníctve SLOVLAK Košeca, a.s. 

Továrenská 545, Košeca zapísaný na LV č. 2438.  

Pozemky vznikli na základe geometrického plánu č. 64/2019, zo dňa 22.05.2019 
vyhotoveného spoločnosťou Beveling s.r.o. Pruské 466.    
Zámena sa uskutočňuje bez vzájomného finančného vyrovnania, nakoľko sa zamieňajú 
pozemky v rovnakej lokalite a obec nadobúda zámenou do svojho vlastníctva pozemky vo 
väčšej výmere.  
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Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Košeca formou zámeny bude zverejnený 
najmenej na 15 dní  pred schvaľovaním prevodu formou zámeny na úradnej tabuli obce a na 
internetovej stránke obce. 
Zdôvodnenie osobitného zreteľa:  
Zámena pozemkov sa uskutočňuje na základe vzájomných požiadaviek oboch strán za 
účelom majetkovoprávneho vysporiadania.  Zo strany obce ide o vysporiadanie vlastníctva 
pozemku pod časťou Továrenskej ulice od hlavnej cesty až za križovatku s ulicou Bytovky. Zo 
strany spoločnosti Slovlak ide o vysporiadanie majetkových vzťahov k pozemkom, ktoré sa 
nachádzajú v areáli spoločnosti a sú v súčasnosti na LV obce Košeca, ale obec tieto pozemky 
vzhľadom na ich lokalitu nevyužíva.  
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Prednostka obce zaslala poslancom zoznam nevybavených žiadostí, niektoré sú ešte z roku 
2015. Predchádzajúce OZ k nim nedalo záväzné stanovisko a preto ich stále evidujeme ako 
otvorené - nevybavené. Požiadala o stanovisko k jednotlivým žiadostiam, na základe ktorého 
podnikne ďalšie kroky a prípadne osloví žiadateľov ohľadom platnosti či aktuálnosti ich 
žiadosti. Diskusia ohľadom vysporiadanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami 
a chodníkmi. 
 
Uznesenie č . 78/2019 
Obecné zastupiteľstvo:  
Prerokovalo: 
Materiál týkajúci sa nevybavených evidovaných majetkových žiadostí, ktoré boli Obecným 
zastupiteľstvom len prerokované, vzaté na vedomie alebo mali odporúčací charakter za roky 
2013-2019.  
 
8/ Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov 
Mgr. Bajzíková informovala, že na zasadnutí komisie kultúry dňa 22. mája schválili zápis do 
obecnej kroniky za rok 2018.  
 
Uznesenie č. 79/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Košeca berie na vedomie informáciu Komisie kultúry o schválení 
zápisu do kroniky obce za rok 2018. 
 
9/ Rôzne – dôležité údaje a informácie starostu a účastníkov rokovania 
p. Bušíková požiadala o doručenie zápisníc a prezenčných listín zo zasadnutí jednotlivých 
komisií kvôli vyplácaniu odmien za I. polrok 2019. 
Prednosta – pripravuje nový odmeňovací poriadok, bude poslancom predložený na 
pripomienkovanie. 
Starosta pozval všetkých na oslavu Dňa otcov, ktorá sa uskutoční dňa 16.7.2019 na 
športovom areáli. Podujatie je spojené s posledným zápasom mužov FK Košeca, ktorý ak 
vyhrajú. Tak postúpia do vyššej futbalovej súťaže. 
Mgr. Gábelová sa spýtala na možnosť umiestnenia dopravného zrkadlá na T križovatku na 
ulici Nad brehom. Starosta má ešte jednu požiadavku na osadenie zrkadla. Budeme musieť 
tieto zrkadlá objednať. 
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Ďalej upozornila na pravidelné hrávanie detí pri železničnej trati, hlavne v časti mosta ponad 
potok na Továrenskej ulici. Mgr. Švehlová navrhla odvysielať reláciu aj v obecnom rozhlase. 
Učiteľky upozornia deti a rodičov na triednických hodinách. 
Starosta informoval o akcii Run Slovakia, cez našu obec pôjdu bežci v nočných hodinách. 
 
10/ Interpelácia poslancov – diskusia 
 
11/ Ukončenie zasadnutia 
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Mgr. Radomír Brtáň, ktorý 
poďakoval prítomným za účasť. (20:00 hod.) 
 
Starosta obce: Mgr. Radomír Brtáň   Prednosta obce: Mgr. Zuzana Dianová
   
 
 
Overovatelia:  
 
 
 
       __________________________          ________________________ 

Mgr. Božena Gábelová     Miloš Mucina 
 
 

V Košeci,  .............. 


