ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo
dňa 16. jún 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

Mgr. Júlia Palčeková, poslankyňa

Mgr. Helena Popovičová, poslankyňa

Katarína Turzová, poslankyňa

Jozef Surový, poslanec

Ing. Jaroslav Gábel, hlavný kontrolór

Bc. Pavol Ondrejka, poslanec
Neprítomní

Hostia
v zmysle prezenčnej listiny

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
9 poslancov a preto uznal dnešné zasadnutie OZ za uznášaniaschopné.
2/ Schválenie programu rokovania
Starosta sa spýtal poslancov, či sú z ich stany pripomienky k programu, ktorý bol uvedený na
pozvánke. Pozvánka je pripravovaná v zmysle rokovacieho poriadku. Neboli žiadne
pripomienky.
Uznesenie č. 87
OZ k o n š t a t u j e, že :
Zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu uvedeného na pozvánkach
Za: 9
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:
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Mgr. Miroslava Švehlová – predseda
Mária Kalamenová – člen
Ing. Janka Kantoríková – člen
Za: 8
Uznesenie č. 88
OZ v o l í:
Návrhovú komisiu v zložení:
Mgr. Miroslava Švehlová – predseda
Mária Kalamenová – člen
Ing. Janka Kantoríková – člen
Za overovateľov zápisnice boli určení :
1/ Mgr. Júlia Palčeková
2/ Jozef Surový
Zápisnicu písal:
Radomír Brtáň
4/ Kontrola plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení zodpovednými
pracovníkmi
Uznesenie č. 79
OZ schvaľuje vytvorenie štvrtej triedy v MŠ na školský rok 2011/2012.
Uznesenie . 81
OZ schvaľuje nevykonanie druhého kola voľby hlavného kontrolóra, nakoľko do voľby
postúpil iba jeden kandidát, ktorý nebol zvolený v prvom kole.
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.
Uznesenie č. 84
OZ schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 385,50€ pre Radu rodičov pri ZŠ
s MŠ Košeca.
Uznesenie č. 85
OZ odporúča starostovi obce pripraviť projektovú dokumentáciu pre vydanie stavebného
povolenia na vybudovanie čističky odpadových vôd pre Materskú školu.
Uznesenie č. 86
OZ schvaľuje príspevok Zväzu záhradkárov Košeca na oslavu 50. výročia vzniku vo výške 500,€.
5/ Názory občanov
Starosta odovzdal slovo prítomným hosťom. Nikto sa do bodu nezapojil.
6/ Správa hlavného kontrolóra v súlade s §18f zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
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v znení neskorších predpisov
Hlavný kontrolór predniesol svoju správu. Táto je prílohou zápisnice. Poslanci OZ vzali správu
na vedomie.
P. Ondrejka aj p. Kantoríková namietajú, že správa ktorá bola prečítaná neobsahuje zákonom
predpísané náležitosti.
P. Ondrejka taktiež namietal, že hlavný kontrolór si ešte nesplnil zákonom predpísanú
povinnosť do 60 dní po skončení roka 2010 podať svoju správu.
Starosta – 17.3.2011 na zasadnutí OZ bola táto správa predložená. Je to aj v zápisnici
a poslanci ju vzali na vedomie.
7/ Hlavné body rokovania určené Plánom práce OZ a predchádzajúcimi uzneseniami OZ,
1. Návrh uznesenia na odpredaj cenných papierov – Dexia banka Slovensko, a. s.
Návrh poslancom predniesla predsedníčka komisie pre financie, investície a rozvoj Mgr. Júlia
Palčeková.
Uznesenie č. 89
a) b e r i e n a v e d o m i e
informáciu o ponuke spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED, ktorou navrhuje
majiteľom akcií spoločnosti Dexia banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina odpredaj
akcií v ich majetku za verejne ponúknutú cenu
b) s c h v a ľ u j e
v súlade s § 11 ods.4. písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov a v súlade s platnými Zásadami hospodárenia s majetkom obce Košeca,
predaj 10 ks kmeňových akcií ISIN: SK1110001270 ,
ktoré obec vlastní v Dexii banka Slovensko, a.s. za kúpnu cenu 628,17 € /akciu, t.j. za kúpnu
cenu 6281,70 € celkom, v prospech navrhovateľa, spoločnosť PENTA
INVESTMENTS LIMITED, so sídlom Agais Fylaxeos @ Polygnostou 212,Cl CENTER, 2.
Posch. P.C. 3803, Limassol, Cyperská republika, registračné číslo: HE 158996.
c) o d p o r ú č a
Radomírovi Brtáňovi, starostovi obce , podpísať Pokyn na predaj cenných
papierov v zmysle bodu b tohto uznesenia do 17. 6. 2011
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
8/ Interpelácia poslancov – diskusia
Ladislav Brtáň informoval poslancov o akcii pri príležitosti Dňa Zeme, ktorá sa uskutočnila
v areáli ZŠ v Košeci. Chce poďakovať za pomoc pánovi Behanovi, ktorý prišiel ako jediný zo
zástupcov rodičov. Navrhuje, aby OcÚ ako zriaďovateľ školy stanovil s riaditeľkou jasné
pravidlá ako sa bude nakladať s biologicky rozložiteľným odpadom, nakoľko sa stretol, že nie
všetci pedagógovia sú informovaní o správnom nakladaní s týmto odpadom. Navrhuje, aby
sa vytvoril dokument, ktorý jasne stanoví postup pri nakladaní s odpadom v areáli ZŠ.
Nakladanie s majetkom – kompostérom, ktorý dostala škola a je teraz rozbitý, leží tam bez
využitia, nie je to dobrá vizitka pre školu. Vyzerá to ako by si nevedela vážiť poskytnuté
prostriedky na zlepšenie nakladania s odpadmi.
Priatelia Zeme vykonali už aj školenia na ZŠ a stali sa prípady, keď jednotlivci vyrušovali a keď
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si ani učiteľky s nimi neporadili a nechali sa s nimi trápiť prednášajúceho, ktorý potom nemal
dostatok času.
Cintorín – žiada oplotenie kompostoviska tak ako to bolo v minulosti plánované.
Potoky – obnova a údržba prostredníctvom Povodia Váhu sa vlastne nekoná a vznikajú
čierne skládky na brehoch potokov.
Rozširovnanie inváznej rastiliny pohánkovca japonského je v našej obci zjavné. Povodie Váhu
túto situáciu ignoruje, podal aj podnet na úrad životného prostredia a doteraz nedostal
odpoveď. Obecný úrad má vyzvať Povodie Váhu na zaujímanie sa o túto problematiku. Tak
predídeme zbytočným výdavkom v budúcnosti. Taktiež osloviť Obvodný pozemkový úrad
v Považskej Bystrici. Je nutné robiť odborne odstránenie týchto rastlín.
Starosta odpovedal na veci týkajúce sa problémov súvisiacich s obecným úradom
a s povinnosťami obce. Budeme hľadať neustále možnosti na čo najskoršie odstránenie
problémov.
Pani Švehlová zaujala stanovisko k veciam týkajúcich sa školy a bude hľadať s riaditeľkou
možnosti na nápravu stavu.
Jozef Surový informoval o pasportizácii čiernych skládok.
Jozef Bartoš spomenul lesné cesty, ktoré môžu byť potenciálnym zdrojom povodní. Oslovíme
lesné spoločenstvá, ktoré v obci pôsobia a urobili pasport nevyužívaných zvážnic a lesných
ciest, ktoré sú hrozbou pre vznik povodní v našej obci.
Interpelácia Pavla Ondrejku – citoval zákon 369/1990 OZ má určovať zásady hospodárenia...
atď. Aký má obec majetok, ako sa to dozvie? Starosta odpovedal, že na obecnom úrade.
Starosta tiež informoval o pripravenom návrhu na uznesenie na príkaz pre vykonanie
mimoriadnej inventarizácie. Na budúcom zasadnutí bude predložený návrh.
9/ Ukončenie zasadnutia
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Radomír Brtáň, ktorý poďakoval
prítomným za účasť. (18.55)
Starosta obce: Radomír Brtáň

Zapisovateľ: Radomír Brtáň

Overovatelia:

__________________________
Mgr. Júlia Palčeková

_________________________
Jozef Surový

V Košeci, 16. 6. 2011
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