ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo
dňa 14. júna 2010 v zasadačke Obecného úradu v Košeci
Prítomní
p. Radomír Brtáň, starosta

p. Magdaléna Belková, poslankyňa

Mgr. Miroslava Švehlová, poslankyňa

Ing. Janka Kantoríková, poslankyňa

p. Ladislav Brtáň, poslanec

Miroslava Štepanovičová, poslankyňa

Ing. Ivan Janke

Anna Mikulová, poslankyňa

Ing. Jaroslav Pápy, poslanec

Ing. Jaroslav Gábel, hlavný kontrolór

Neprítomní
Ing. Zuzana Jurčáková, poslankyňa

Hostia
Ing. Eva Jurenová, Alexandra Palčeková, Jaroslav Pagáč, Anna Rafajová
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
7 poslancov a preto uznal dnešné zasadnutie OZ za uznášaniaschopné.
Z neúčasti sa ospravedlnili: Ing. Zuzana Jurčáková.
Za overovateľov zápisnice určil: Magdaléna Belková, Mgr. Miroslava Švehlová
Písaním zápisnice poveril: Andreu Behanovú
Do návrhovej komisie starosta navrhol schváliť:
Miroslava Štepanovičová – predseda
Anna Mikulová – člen
Ladislav Brtáň – člen
Poslanci návrhovú komisiu jednohlasne schválili.
Starosta sa spýtal poslancov, či sú z ich stany pripomienky k programu, ktorý bol uvedený na
pozvánke. Anna Mikulová požiadala o presun správy o jej komisii na najbližšie zastupiteľstvo.

Miroslava Štepanovičová požiadala o možnosť predniesť správu o činnosti sociálnej komisie.
Poslanci program po zmene jednohlasne schválili.
2/ Kontrola uznesenia
Uznesenie č. 16/2010
OZ schvaľuje vyhlásenie výberového konania na dodávateľa prác v súvislosti s rozšírením STL
plynovodu v lokalite ulica Nad brehom v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej Ing.
Štefancom č. 6/2010.
Výzva je zverejnená v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Oslovené boli 4 firmy. Termín
na predloženie cenových ponúk je do 15.6.2010 15.30 hod. Vyhodnotenie ponúk bude
následne 16.6.2010 o 17.00 hod.
Uznesenie č. 17/2010
OZ schvaľuje zriaďovaciu listinu školskej knižnice.
Uznesenia sú splnené.
3/ Interpelácia
Do interpelácie sa neprihlásil nikto.
4/ Informácie starostu obce o dianí v obci a práci OcÚ
Starosta oboznámil poslancov s najdôležitejšími informáciu z posledných týždňov:
- Studňa na cintoríne je vyhĺbená. Pripomenul dôvody tejto investície.
- V Nozdroviciach sa realizuje rozšírenie siete obecného vodovodu. Z tejto vetvy bude
napojená aj Osvetová beseda.
- Považská vodárenská spoločnosť mailom potvrdila začiatok prác na vodovode
a kanalizácii v našej obci na marec 2011. Realizácia diela by mala trvať 36 mesiacov.
Po tom bude nasledovať ročná skúšobná prevádzka.
- 31. mája 2010 sa v Madride uskutočnilo odovzdávanie Európskych podnikateľských
ocenení kde nás zastupovala Ivica Ďuricová so Smart Language Courses. Vyhrala
národné kolo a v Madride sa umiestnila medzi 11 najúspešnejšími v Európe.
- V sobotu sa uskutoční oslava založenia turistického oddielu, ktorý má 35. rokov
- Na štadióne sa uskutoční okresná hasičská súťaž, ktorú organizujú mladí hasiči.
- Internetová stránka obce prechádza zmenou. Zatiaľ nefunguje prihlasovanie ani
diskusné fórum. Administrátor intenzívne pracuje na migrácii všetkých údajov zo
starého servera.
5/ Vyhodnotenie školského roka 2009/2010
S vyhodnotením školského roka oboznámila prítomných poslancov riaditeľka Základnej školy
s materskou školou v Košeci Ing. Eva Jurenová. Oboznámila poslancov o počte žiakov, tried,
dosiahnutých úspechoch žiakov na rôznych súťažiach. Ďalej ich oboznámila s výsledkom
inšpekcie zameranej na informačné technológie a o živote a aktivite školy. V materskej škole
bude pre zvýšenie počtu detí musieť otvoriť novú triedu. O to bude žiadať obecné
zastupiteľstvo. Poukázala na problematiku telocvične. Kultúrny dom nie je vhodný na výučbu
telesnej výchovy. Ďalším problémom je riešenie splaškov školy. Na vybudovanie čističky
odpadových vôd je možné získať dotáciu z Envirofondu. Riaditeľka sa už nakontaktovala na
spracovateľa projektu i na Andreu Behanovú z Obecného úradu, s ktorou bude pri

spracovávaní projektu spolupracovať. Ing. Kantoríková sa spýtala ktorá zo spomínaných akcií
je najobľúbenejšia a aké urobili opatrenia vo výučbe matematiky keďže sme v monitoringu
boli pod celoslovenským priemerom. P. Brtáň videl v TV že pedagógovia v niektorých školách
vydávajú svoj časopis. Ing. Jurenová otázky zodpovedala. Anna Mikulová sa spýtala či ide
o čističku pri materskej škole. Odpoveď: Nie, ide o čističku k budove Základnej školy. Na
existujúci septik sú napojené i školské bytovky. Je potrebné dohodnúť sa na riešení aj
s majiteľmi bytov. Správa je priložená k zápisnici v písomnej forme. Poslanci správu vzali na
vedomie.
6/ Informácia o platení dane z nehnuteľnosti a vývoz PDO
Informáciu o platení dane z nehnuteľnosti predniesla poslancom zamestnankyňa oddelenia
daní a poplatkov p. Silvia Makasová. V správe, ktorá je v písomnej forme prílohou zápisnice
je súhrn výmerov a nedoplatkov fyzických aj právnických osôb za rok 2010. Zároveň
pripomenula aj nedoplatky za rok 2009. Tieto nedoplatky budú postúpené exekútorskému
úradu.
Ing. Kantoríková požiadala o informáciu ohľadom daňovníka Štrkopiesky Hrubá Borša. P.
Makasová informovala o vyjadrení daňového úradu, ktorý nám vytkol len drobnosti typu
označenie obecný úrad namiesto Obec Košeca a nezaslanie prvej výzvy do vlastných rúk.
K ďalšiemu riešeniu problému je potrebná pomoc právnika.
Starosta informoval o tom, že požiadame o spoluprácu právničky zo združenia miest a obcí
Slovenska.
O určení poplatku momentálne rozhoduje prokuratúra. Musíme počkať na ich vyjadrenie.
Ing. Kantoríková pochválila p. Makasovú za jej prácu. Páči sa jej ako pracuje, ako má veci
nastavené a aký je momentálne poriadok v daňovníkoch. Poslanci správu vzali na vedomie.
Hosť p. Jaroslav Pagáč požiadal o slovo, pretože musí ísť do práce. Prišiel za výbor košeckej
dychovky a predniesol poslancom ich žiadosť. Chceli by na vystúpeniach, na ktoré chodia
vyzerať k svetu. Chceli by financie na jednotné ošatenie, jeden hudobný nástroj a na drobné
pomôcky pre hudobníkov. Pri vystúpeniach využívajú aj hudobníkov z okolitých obcí, keďže
nie každý môže vždy kvôli zamestnaniu. Financie potrebujú aj na kancelárske potreby, lebo
noty si pravidelne tlačia a keďže hrávajú väčšinou v exteriéri a hárky papiera sa
znehodnocujú, tak si ich dávajú laminovať. Pesničky sú písané aj pre 15 nástrojov a pre každý
nástroj je potrebné noty vytlačiť.
Ing. Kantoríková sa spýtala na požadovanú sumu a ako fungovali doteraz, keďže si nepamätá
že by im v minulosti niečo schvaľovali. Požadujú sumu 1.000,- €, doteraz fungovali
svojpomocne.
Starosta poznamenal, že ide vlastne o nové zoskupenie dychovej hudby u nás, ktoré
nedostalo žiadny štartovací balíček. Minulému zoskupeniu sme pomohli dotáciou na nákup
nových nástrojov a opravy nástrojov. Žiadosť bude po zaevidovaní postúpená finančnej
komisii.
7/ Správa o činnosti sociálnej komisie
Pôvodne plánovaná správa o činnosti komisie na ochranu verejného poriadku sa na žiadosť
predsedkyne odložila na najbližšie OZ, namiesto toho bola prednesená správa o činnosti
sociálnej komisie, ktorú poslancom predniesla jej predsedkyňa p. Miroslava Štepanovičová.
Oboznámila poslancov o žiadostiach a schválených finančných príspevkoch, ktoré boli určené
väčšinou na potraviny. Správa je v písomnej forme priložená k zápisnici. Poslanci správu vzali
na vedomie.

8/ Rôzne
Návrh na odmenu starostovi obce. Starosta odovzdal slovo poslancom.
Návrh uznesenia na OZ – odmena starostovi obce za získané dotácie vo výške 1% zo sumy
získaných dotácií (cca 7.000,- €)
Odporučenie finančnej komisie je nezmenené, finančná komisia odporúča odmenu vo výške
mesačného platu. Ing. Kantoríková požiadala o vyjadrenie poslancov. Na minulom OZ sa
vyjadrili p. Brtáň, p. Mikulová, Mgr. Švehlová a p. Belková.
Štepanovičová – percento sa jej zdá veľa, jeden základný plat málo. Navrhuje odmenu vo
výške dvoch platov.
Poslanci – dva platy sú v podstate 0,5 %, a to je suma, ktorú väčšina navrhovala na minulom
OZ čo predstavuje sumu približne 3.500,- €.
Ing. Kantoríková požiadala o vyjadrenie sumy každého poslanca.
P. Brtáň je pripravený odsúhlasiť plnú sumu. Je to jeho posledná možnosť ohodnotiť starostu
za jeho prácu. Kritika vždy je a bude. On vidí výsledky jeho práce. OZ prerokovalo
a schválilo:
Uznesenie č. 18/2010
Pridelenie a vyplatenie jednorazovej odmeny starostovi obce za obdobie 2007 – 2010, za
prácu nad rámec jeho zákonných povinností v oblasti získavania cudzích zdrojov v prospech
rozpočtu obce, hlavne zdroje získané na zavedenie zberu biologicky rozložiteľného odpadu,
na rekonštrukciu areálu Základnej školy v Košeci, modernizáciu verejného osvetlenia
v Košeci, dotácie za rok 2009 a 2010 na rozvoj športu v obci z Úradu vlády SR a iných.
Odmena mu prináleží v úhrnnej výške 3.500,- € (brutto). V odmene je zahrnutá aj časť za
vzorné reprezentovanie obce navonok, hlavne získanými oceneniami v oblasti odpadového
hospodárstva /Zlatý mravec 2009/, európske podnikateľské ocenenie /víťaz národného kola/
za projekt Letnej obecnej jazykovej školy /postup do európskeho semifinále/, ale i ďalšie.
Odmena bude vyplatená v najbližšom výplatnom termíne.
Za: 4
Zdržal sa: 0
Proti: 3
Starosta poďakoval a informoval poslancov, že financie si nenechá len pre seba ale časť
z nich posunie organizáciám v obci, ktoré sa za jeho funkčné obdobie spolupodieľajú na
chode obce a sú aktívne.
Žiadosť Sklomat
Žiadosť bola prednesená už na minulom OZ. Žiadajú o odpredaj obecného pozemku, ktorý sa
nachádza priamo pod ich budovou. Poslanci si vyžiadali stanovisko stavebnej komisie.
Ing. Pápy informoval o tom, že stavebná komisia na svojom stretnutí rokovala o tejto žiadosti
a odporúčajú predaj uvedeného pozemku.
Ing. Kantoríková - vyjadrenie finančnej komisie je nezmenené = 10,- €/m2.

Uznesenie č. 19/2010
OZ schvaľuje odpredaj obecného pozemku v katastrálnom území obce Košeca parc. č. KNE
469 identifikovaného geometrickým plánom zo dňa 14.5.2010 vyhotoveného geodetom Bc.
Milanom Masarykom. V zmysle uvedeného geometrického plánu sa neknihovaná parcela č.
KNE 469 rozdeľuje na viacero parciel stavu C pričom obecnými sú v novom stave parcely č.
KNC 438/13 o výmere 106 m2 a KNC 438/126 o výmere 20 m2. Predmetné pozemky budú
odpredané za cenu 10,- €/m2. Priamy odpredaj sa realizuje na základe žiadosti od fy
Sklomat, s. r. o. IČO 31634559 v prospech žiadateľa.
Za: 7
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Komunálne dlhopisy
Ing. Kantoríková predniesla stanovisko finančnej komisie. Finančná komisia doporučuje
realizovať takto projekt na základe záujmu občanov. Finančná komisia pripomína, že je to
forma úveru, ktorý je treba pravidelne splácať.
Starosta dal uvedené do pozornosti na základe článku v časopise Komunálne financie, ktorý
obec odoberá. Je to jedna z možností financovania investícií. Napadla ho možnosť využitia na
telocvičňu alebo na areál tehelne. V prípade záujmu o takýto spôsob financovania bude
potrebné osloviť viacero podobných poskytovateľov.
List od p. Ireny Vráblikovej
Starosta posielal poslancom scan, p. Vrábliková spísala svoje postrehy a trápenia. Poslanci si
list prečítali a uznali, že niektoré postrehy sú oprávnené.
Ing. Kantoríková navrhla aby sa p. Vráblikovej odpovedalo a v odpovedi sa zameralo na
problémy, ktoré obec bude riešiť. Poslanci odporučili starostovi posúdiť jednotlivé návrhy
a odpovedať p. Vráblikovej.
Komunitný plán sociálnych služieb obce Košeca
Komunitný plán bolo potrebné schváliť pre podanie žiadosti o NFP Domovom dôchodcov
evanjelickej diakonie v Košeci.
Uznesenie č. 20/2010
OZ schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb obce Košeca.
Za: 7
Zdržal sa: 0
Proti: 0
O 19.00 sa na OZ dostavil Ing. Janke, čím sa počet poslancov zvýšil na 8.

Nový odmeňovací poriadok poslancov a volených orgánov obce
Je to dokument pripravený v súvislosti s novelou zákona o obecnom zriadení. Príprava
dokumentu vychádzala z príkladu mesta Podbrezová. Starostovi sa páči percentuálne
stanovenie výšky odmien.
Ing. Kantoríková sa venovala tejto problematike. Pozerala odmeňovacie poriadky aj iných
miest, napr. Ružomberok. Nie je vhodné výrazné zvyšovanie jednotlivých odmien. Myslí si, že
je to náročný proces, ktorý by bolo vhodné riešiť samostatným pracovným stretnutím, kde
by sa prejednali jednotlivé body odmien a až následne schválili. K dokumentu by chcela aj
vyjadrenie právničky, aby obec nechybovala. Požiadala o zabezpečenie kompletného znenia
zákona o obecnom zriadení po novelizácii.
Starosta navrhol pripraviť porovnanie súčasných odmien a výšku odmien po prepočítaní
stanoveného percenta. Uvedený dokument je potrebné schváliť do septembra 2010.
Ing. Kantoríková prešla pripomienky finančnej komisie.
p. Štepanovičová poznamenala, že každý poslanec venuje príprave na OZ alebo svojej komisii
iný čas, myslí si, že 50 € je na mesiac veľa, ona by navrhla paušál 30,- € a súhlasí s návrhom
hodinovej mzdy na zastupiteľstvo.
Ing. Pápy bol na finančnej komisii kde sa tomu podrobne venovali a súhlasí s návrhom
finančnej komisie.
Ing. Janke – do konca roka vydržíme tak ako je. Pre nové volebné obdobie treba určite
nastaviť nový systém. V dnešnej dobe to poslanci robia v podstate zadarmo. On napr. za
funkčné obdobie vzal asi 200,- €. Platy poslancov zostávajú na rozdiel od ostatných platov
dlhodobo nezmenené. Paušál by nemal byť moc vysoký aby poslanci nezostali pasívni.
Príprave na OZ každý venuje niekoľko hodín. Jeho predstava je hodinová mzda za prácu
poslanca. Keď má poslanec pripraviť projekt alebo zodpovednosť za niečo dôležitejšie mimo
bežných povinností má byť adekvátne ohodnotený aj mimo stanovených odmien. Rovnako
by mal byť hodnotený aj zástupca starostu obce. Podľa toho koľko času trávi zastupovaním
a pod. Pri plate starostu nie je veľa variant, tam jasne hovorí zákon. Súhlasí so zvolaním
stretnutia, kde sa táto problematika prediskutuje a pripraví sa dokument so sumami
zodpovedajúcimi práce poslancov.
Starosta pripomenul, že zmenu je potrebné schváliť na základe novelizácie zákona a nový
poriadok odmeňovania je potrebné schváliť do septembra tohto roka.
Treba zistiť, akým spôsobom bude vyplácaná odmena po prijatí nového poriadku. Túto
problematiku treba prediskutovať s právnou pomocou.
Starosta vysvetlil, že od prijatia novely zákona, t. j. od 1.4.2010 je starý odmeňovací poriadok
neplatný. Po prijatí nového budú od uvedeného dátumu vyplatení podľa nového
odmeňovacieho poriadku. Poslanci požiadali o vypracovanie poriadku odmeňovania
predsedkyňu finančnej komisie a zaslania poslancom. Tí do návrhu zapracujú svoju predstavu
a na spoločnom stretnutí vyhodnotia sumár.
Rokovací poriadok komisií pri OZ
Rokovací poriadok je doplnený o niekoľko drobností – stretnutie komisie zvoláva predseda

komisie alebo člen komisie, ktorého určí predseda, každého zasadnutia komisie má právo
zúčastniť sa starosta obce tu poslanci navrhli doplniť, že právo zúčastniť sa má starosta obce
aj poslanci OZ.
Ing. Kantoríková pripomenula, že pri rekonštrukcii budovy OcÚ sa plánovalo pripraviť miesto
pre prácu poslancov. Bola by rada, keby sa to podarilo docieliť aj k práci budúceho
zastupiteľstva. Bolo by dobré mať tu priestor aj pre zvolanie komisií pri OZ a k práci aj
pripojenie na internet. Starosta povedal, že miesto je vytvorené, len treba povedať, koľko
kľúčov a prístupov pre alarm treba, aby to mohol nachystať. OZ prerokovalo a schválilo:
Uznesenie č. 21/2010
OZ schvaľuje rokovací poriadok komisií pri OZ v Košeci. Tento je prílohou zápisnice.
Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Rokovací poriadok OZ
Pri príprave nového rokovacieho poriadku OZ sme sa inšpirovali napr. aj rokovacím
poriadkom OZ obce Beluša.
Ing. Kantoríková navrhla aby sa k rokovaciemu poriadku urobil výklad ako by to malo
fungovať. Dôležité to bude najmä nové OZ.
OZ schvaľuje:
Uznesenie č. 22/2010
OZ schvaľuje rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Košeca. Tento je prílohou
zápisnice.
Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Podanie projektu na Zberný dvor
Uznesenie č. 23/2010
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPŽP-PO4-10-1 za účelom realizácie projektu
s názvom „Zberný dvor obce Košeca““
a) výšku celkových výdavkov na projekt: 509.931, 31 EUR
b) výšku celkových oprávnených výdavkov na projekt: 509.931,31 EUR
c) výšku spolufinancovania projektu žiadateľom z celkových
oprávnených výdavkov: 25 496, 57 EUR (768.109,67 Sk)
d) spôsob financovania projektu: vlastné zdroje
Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0

Verejné osvetlenie:
Kompletná rekonštrukcia osvetlenia vrátane stĺpov pozdĺž hlavnej cesty, osvetlenie
prechodov pre chodcov, jednotné osvetlenie, kabeláž v zemi.
Uznesenie č. 24/2010
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu
„Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Košeca“ , ktorý je
realizovaný obcou Košeca
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP
Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Ing. Kantoríková
Vstupné na kúpalisko – požiadavka na posúdenie vstupného na tento rok. Finančná komisia
odporúča ponechať minuloročnú výšku vstupného.
Uznesenie č. 25/2010
OZ schvaľuje výšku vstupného na kúpalisko vo výške rovnakej ako v minulom roku:
Dospelí a deti od 16 rokov: celý deň 1,40 € po 16-tej hodine 0,70 €
Deti do 15 rokov:
celý deň 0,60 € po 16-tej hodine 0,30 €
Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Komunikačný plán obce
Ing. Kantoríková požiadala o vysvetlenie potreby komunikačného plánu. Starosta poslancom
vysvetlil jeho dôležitosť. Od neho sa budú ďalej vytvárať ďalšie dokumenty. Ako príklad
uviedol poslednú prípravu na OZ kde si poslanci mohli v priebehu chvíle bez zdĺhavého
ukladania a veľkého objemu dát pozrieť a pripraviť sa na OZ. OZ doteraz schvaľovalo
a pripravovalo veci, ktoré boli v obci zameškané. Toto je dokument do budúcnosti. Ing. Janke
poznamenal, že výsledky dokumentu nebudú zadarmo, bude to treba premietnuť do
rozpočtu. Starosta odporučil poslancom, aby tento dokument vzali na vedomie.
Ing. Kantoríková – prešla s poslancami zostatky na účtoch obce. Oboznámila ich
o posledných pohyboch. Dane za minulý mesiac prišli nízke, na tento mesiac ešte neprišiel
prípis, tak nevieme koľko príde.
Vo výpise faktúr je faktúra za dezinfekčný prípravok do ČOV, ktorý by nemal byť platený
z fondu údržby a opráv bytovky, ale táto suma by sa mala rozrátať medzi jednotlivých
nájomníkov.
Ponuka na samo napĺňacie protipovodňové vrecia
Starosta preposlal ponuku, ktorá mu prišla mailom počas povodňovej aktivity na celom

Slovensku. V Košeci bol vyhlásený 2. stupeň povodňovej aktivity na oboch tokoch. Vďaka
tomu, že prestalo pršať bola povodňová aktivita odvolaná.
Ing. Kantoríková sa vyjadrila, že by sme mali vypracovať plán povodňovej aktivity. Starosta
informoval, že tento dokument je vypracovaný, je to povinnosť obce v rámci civilnej ochrany.
Ing. Janke informoval, že v Nozdroviciach sa potok vylial o záhrad na úseku, ktorý žiadal
prehĺbiť.
Starosta sa vyjadril, že cez Povodie váhu sa nám stroj vybaviť nepodarí, budeme sa snažiť
urobiť to vo vlastnej réžii.
Najhoršie úseky v obci sú pri Pekárskej ulici, kde chýbalo na vyliatie cca 10 cm a pri lávke pri
Bulicovi smerom do centra obce cca 20 cm.
Ing. Janke dal návrh ako vyriešiť odvod vody na pozemku p. Glórika a na ulici za Parkom
p. Brtáň – kritické miesto je aj pri pálenici pod mostom. Starosta tam bol a rezerva tam bola
cca 50 cm a pod mostom 40 cm.
Ing. Kantoríková – p. starosta zaslal ponuku na nákup kompostérov, ktoré by obec následne
predávala občanom tak ako kuka nádoby. Pri väčšom odbere by bola výrazná zľava.
FK navrhuje urobiť prieskum, či by občania mali záujem o kúpu kompostérov cez obec. Napr.
anketou na internete.
Ďalšia žiadosť je žiadosť o spoluprácu od Domova dôchodcov evanjelickej diakonie
o vybudovanie čističky odpadových vôd, ktorá by slúžila im aj materskej škole.
Na získanie financií na takúto investíciu je možné skúsiť získať dotáciu z Environmentálneho
fondu. OZ odporúča vstúpiť do spolupráce a pokúsiť sa získať financie uvedeného fondu.
Výzva ZMOSu o pomoc obciam postihnutým povodňami
Na Slovensku je žiaľ situácia, že sa hasia problémy a nerieši sa prevencia. FK je za to, aby
obec prispela, navrhujú čiastku 1.000,- €. Zároveň navrhli určiť konkrétnu obec, ktorej sa
financie zašlú a požiadať starostu danej obce o vyjadrenie sa na čo financie použijú.
V prípade priaznivej finančnej situácie by bolo možné prispieť neskôr ďalšou sumou.
Finančnú pomoc odovzdá obci starosta osobne.
Uznesenie č. 26/2010
OZ schvaľuje finančnú pomoc obci Nižná Myšľa vo výške 1.000,- €.
Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Realizácia plynových prípojok
V stredu je vyhodnotenie súťaže na predĺženie plynovodnej siete na ulici Nad brehom.
Z minulého zastupiteľstva je ešte požiadavka od p. Pagáča, kde si poslanci vyžiadali
stanovisko stavebnej komisie, ako je riešená plynovodná prípojka v stavebnom povolení
a približný cenový odhad na realizáciu tejto prípojky.
Obec zatiaľ cenový odhad nemá, poslanci boli informovaní o znení stavebného povolenia.
Ing. Janke varoval pred rozmachom budovania plynovodných a podobných prípojok. Je
rozdiel realizovať prípojky pre celú ulicu a pre jeden rodinný dom. Poslanci odporučili
odpovedať p. Pagáčovi, tak že obec realizáciu tejto prípojky z uvedených dôvodov realizovať

nebude a musí si prípojku urobiť na vlastné náklady.
Informačné tabuľky v obci
FK neodporúča v súčasnej finančnej situácii realizovať nákup informačných tabuliek v obci.
Ak bude v budúcnosti lepšia finančná situácia je možné tieto tabuľky zakúpiť. Starosta
informoval o upozornení od Správy ciest na odstránenie reklám, ktoré nemajú povolenie na
umiestnenie popri hlavnej ceste.
Ing. Janke navrhol umiestniť ortofotomapy pri obecnom úrade, pri škole a pri kostole. To sú
lokality kde sa zastavia prípadní návštevníci obce.
Ing. Kantoríková bude potrebovať finančné náklady, aby sa mohla vyjadriť finančná komisia.
Ing. Kantoríková – bolo by vhodné upraviť uznesenie č. 116/2007 ktorým sa stanovuje
dovolenková a vianočná odmena. Malo upraviť tak, aby z toho boli vyňatí zamestnanci, ktorí
boli prijatí z úradu práce, aby sa táto odmena týkala iba trvalých zamestnancov.
OZ schvaľuje:
Uznesenie č. 27/2010
OZ schvaľuje doplnenie uznesenia č. 116/2007 o vetu: Toto uznesenie sa nevzťahuje na
zamestnancov prijatých podľa § 50 i) zákona č. 5/2004 Z.z.
Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Ing. Pápy informoval o žiadosti od p. Jany Bachárovej, ktorá si podala žiadosť o možnosť
vybudovať garáž na pozemku parc. č. 683/1 vedľa existujúcich garáží. Stavebná komisia
navrhuje zistiť pôvod a povolenie umiestnenia existujúcich garáží, ktoré tam pôsobia dosť
rušivo. Sú staré a nevzhľadné. Navrhuje stretnutie majiteľov týchto garáží s predstaviteľmi
obce. Je potrebné dohodnúť sa na vyriešení úspornejšieho rozmiestnenia garáží a ich
jednotného vizuálu.
Ďalej informoval o žiadosti od p. Hajaša, ktorý podal žiadosť na vybudovanie oplotenia.
Spýtal sa na nákres kde si p. Hajaš zakreslil aj pozemok od cesty. Poslanci ho informovali, že
tento pozemok mu v minulosti obec odpredala.
9/ Diskusia
10/ Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo
A/ Schvaľuje
1/ Program zasadnutia obecného zastupiteľstva
2/ Návrhovú komisiu v zložení Miroslava Štepanovičová – predseda, Anna Mikulová – člen,
Ladislav Brtáň – člen
3/ Zapisovateľa: Andrea Behanová
4/ Overovateľov zápisnice: Magdalénu Belkovú a Mgr. Miroslavu Švehlovú
5/ Uznesenia č. 18 až 27

B/ Berie na vedomie
1/ Informácie starostu obce o dianí v obci a práci OcÚ
2/ Vyhodnotenie školského roka 2009/2010
3/ Informáciu o platení dane z nehnuteľnosti a vývoz PDO
4/ Správu o činnosti sociálnej komisie
5/ Návrh komunikačného plánu obce Košeca
C/ Súhlasí
D/ Odporúča
1/ starostovi posúdiť jednotlivé návrhy a odpovedať p. Vráblikovej
2/ odpovedať p. Zdenkovi Pagáčovi, tak že obec realizáciu jeho plynovej prípojky nebude
a musí si prípojku urobiť na vlastné náklady
3/ vstúpiť do spolupráce so Strediskom evanjelickej diakonie a pokúsiť sa získať financie na
vybudovanie čističky odpadových vôd z Environmentálneho fondu
E/ Ukladá
11/ Záver

___________________________
Magdaléna Belková

V Košeci, 16. 6. 2010

_________________________
Mgr. Miroslava Švehlová

Radomír Brtáň
starosta

