ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo
dňa 23. jún 2011 v budove Osvetovej besedy v Nozdroviciach
Prítomní
p. Radomír Brtáň, starosta

Mgr. Miroslava Švehlová, poslankyňa

Ing. Janka Kantoríková, poslankyňa

Mgr. Jaroslava Pajgerová, poslankyňa

Mária Kalamenová, poslankyňa

Mgr. Júlia Palčeková, poslankyňa

Katarína Turzová, poslankyňa

Bc. Pavol Ondrejka, poslanec

Jozef Surový, poslanec

Ing. Jaroslav Gábel, hlavný kontrolór
Neprítomní

Mgr. Helena Popovičová, poslankyňa
Hostia
Ing. Eva Jurenová, Jozef Bartoš, Marek Koštialik, Danica Hrbáčková, Jozef Jakubík

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
8 poslancov a preto uznal dnešné zasadnutie OZ za uznášaniaschopné. Zo zasadnutia sa
ospravedlnila Mgr. Popovičová.
2/ Schválenie programu rokovania
Starosta sa spýtal poslancov, či sú z ich stany pripomienky k programu, ktorý bol uvedený na
pozvánke. Z dôvodu neprítomnosti hlavného kontrolóra sa jeho bod rokovania posunie za
ostatné body. Neboli žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 90
OZ k o n š t a t u j e, že :
Zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu uvedeného na pozvánkach
Za: 8
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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Katarína Turzová – predseda
Mgr. Jaroslava Pajgerová – člen
Bc. Pavol Ondrejka – člen
Za: 8
Uznesenie č. 91
OZ v o l í:
Návrhovú komisiu v zložení:
Katarína Turzová – predseda
Mgr. Jaroslava Pajgerová – člen
Bc. Pavol Ondrejka – člen
Za overovateľov zápisnice boli určení :
1/ Kalamenová Mária
2/ Mgr. Švehlová Miroslava
Písaním zápisnice poveril: Andreu Behanovú
4/ Kontrola plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení zodpovednými
pracovníkmi
Uznesenie č. 89
Obecné zastupiteľstvo
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
5/ Názory občanov
Starosta odovzdal slovo prítomným hosťom. Nikto z nich sa v bode nevyjadril.
6/ Správa hlavného kontrolóra v súlade s §18f zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
v znení neskorších predpisov
Bc. Ondrejka – správu za rok 2010 poslanci síce vzali na vedomie a preto ju už nemôže
napadnúť, ale myslí si, že nespĺňala zákonom stanovené náležitosti.
Ing. Gábel – správu predniesol pred týždňom na mimoriadnom OZ. Informácie sa nezmenili
tak by sa dnes len opakoval.
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7/ Hlavné body rokovania určené Plánom práce OZ a predchádzajúcimi uzneseniami OZ,
1. Vyhodnotenie školského roka 2010/2011
S vyhodnotením posledného školského roka oboznámila poslancov riaditeľka Základnej školy
s materskou školou v Košeci Ing. Eva Jurenová. Správa zahŕňa prospech žiakov, úspechy
žiakov obce. je v písomnej forme prílohou zápisnice. Poslanci správu vzali na vedomie.
Uznesenie č. 92
OZ berie na vedomie vyhodnotenie školského roka 2010/2011.
2. Rozbor hospodárenia obce za I. štvrťrok 2011 – hodnotenie plnenia rozpočtu,
prenájmu a podnikania
Rozbor hospodárenia predložila poslancom predsedníčka komisie pre financie, investície
a rozvoj Mgr. Júlia Palčeková. Oboznámila poslancov s položkami príjmov alebo výdavkov,
ktoré presahujú 50 %. Rozpočet bude potrebné upraviť.
Starosta oboznámil poslancov s aktuálnym vývojom podielových daní pre našu obec.
Posledné dva mesiace boli výrazne nižšie, od budúceho mesiaca by mali prísť dane v bežnej
výške. Starosta požiadal o prehodnotenie rozpočtu komisiou a na najbližšom OZ predniesť
návrh na schválenie jeho prehodnotenia po prvom pol roku.
Ing. Kantoríková požiadala o zaslanie súhrnnej správy mailom. V programe Urbis by takáto
správa mala byť prednastavená.
Poslanci správu vzali na vedomie a v písomnej forme je prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 93
OZ berie na vedomie rozbor hospodárenia obce za I. štvrťrok 2011 – hodnotenie plnenia
rozpočtu, prenájmu a podnikania.
3. Hodnotenie vývoja záväzkov a pohľadávok
Predložila poslancom predsedníčka komisie pre financie, investície a rozvoj Mgr. Júlia
Palčeková. Obec momentálne nemá žiadne záväzky z minulosti. Jediné záväzky sú
momentálne vystavené faktúry a úvery. Informovala poslancov o zostatkoch všetkých úverov
obce. Pohľadávky eviduje obec hlavne z nezaplatených podielových daní fyzických
a právnických osôb. Informovala poslancov o výškach predpísaných, uhradených
a neuhradených čiastkach. Poslanci hodnotenie vzali na vedomie.
Uznesenie č. 94
OZ berie na vedomie hodnotenie vývoja záväzkov a pohľadávok.
4. Informácia o platení dane z nehnuteľností a vývoz PDO
S aktuálnym stavom v platení dane z nehnuteľnosti a vývoz PDO oboznámil poslancov
starosta obce. Neplatičov rieši obec upomienkami, v niektorých prípadoch sme nútení
obrátiť sa na exekútora. Nedoplatky právnických osôb sú spôsobené aj vopred dohodnutými
splátkovými kalendármi. Čo sa týka daňovníka Štrkopiesky Hrubá Borša, momentálne je stav
taký, že platobné výmery si prevzali a námietku nezaslali. Na základe toho sme im poslali
upomienku. Odpovedali tým, že zaslali podnet na krajskú prokuratúru. Starosta verí, že
krajská prokuratúra rozhodne rovnako ako prokuratúra. Po porade s právničkou im zašleme
list, že do rozhodnutia prokuratúry dane vymáhať nebudeme. Poslanci správu vzali na
vedomie.
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Bc. Ondrejka navrhol presúvať financie z Dexia banky na iný účet. Starosta sa dohodne
s ekonómkou a interným predpisom to upravia.
Uznesenie č. 95
OZ berie na vedomie informáciu o platení dane z nehnuteľností a vývoz PDO.
5. Rozhodnutie o plate starostu obce v zmysle novely zákona o platových pomeroch
starostov a primátorov
Návrh uznesenia predniesla poslancom zástupkyňa starostu Mgr. Miroslava Švehlová.
Poslancom bol zaslaný aj elektronicky.
Mgr. Palčeková – stanovisko komisie FIR zasielala poslancom. Komisia súhlasila
s ponechaním platu starostu vo výške ako mal doposiaľ. Rozdielne názory boli na
rozpočítanie polročných odmien. Tie v návrhu zapracované nie sú.
Bc. Ondrejka pripomienkoval návrh, podľa neho tam nemá byť informácia o čistej mzde, plat
sa vždy určuje v hrubej mzde. S rozpočítaním odmeny nesúhlasí. Mgr. Švehlová pripomenula
platnosť uznesenia z minulosti, ktoré je stále v platnosti a starostovi ním bola priznaná
pravidelná polročná odmena. Podľa p. Ondrejku nie je správne určovať odmenu vopred.
Starosta – toto uznesenie sa dnešným schválením platu ruší, pretože podľa novely zákona
nie je možné starostom a primátorom prideľovať odmeny. Podľa novely môže OZ schváliť
starostovi prémiu k mzde, ktorá bude vyplácaná pravidelne.
Ing. Kantoríková – cieľom novely bolo šetriť. Nechápe prečo percentá navyšujeme.
Starosta – úhrnný ročný plat bude mať nižší ako doposiaľ. Poslanci prediskutovali a schválili:
Uznesenie č. 96
Obecné zastupiteľstvo na základe prerokovaného materiálu
a) určuje
v súlade so schválením novely zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest schválenej dňa 17. mája 2011,
účinnej od 1. júna 2011, plat starostovi obce Košeca Radomírovi Brtáňovi vo výške
2 360,06 Euro mesačne s účinnosťou od 01.06.2011 v súlade s § 3 ods. 1 a § 4 ods. 1
a ods. 2 citovaného zákona.
b) ukladá
zrealizovať schválenú úpravu platu starostu obce v zmysle bodu a) podľa novelizovaného
Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.
Za: 7
Zdržal sa:
Proti: 1 (Ing. Kantoríková)
6. Hodnotenie uznesení obecného zastupiteľstva za predchádzajúce obdobie
s inventúrou všetkých platných a nesplnených uznesení OZ
Predkladá zástupkyňa starostu Mgr. Miroslava Švehlová. Kontrola plnenia uznesení z OZ sa
robí na každom nasledovnom OZ. Pripomenula hlavne uznesenia, ktoré sú v priebežnom
plnení.
Bc. Ondrejka sa ospravedlnil za to, že tvrdil že správa za rok nebola prednesená, nakoľko sa
na marcovom OZ nezúčastnil. Správa však podľa neho nespĺňa potrebné náležitosti. Starosta
– správe hlavného kontrolóra sa ešte budeme venovať.
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Starosta – pripomenul niekoľko uznesení z minulého roka, ktoré zatiaľ splnené neboli. Napr.
financie na pomoc obci Nižná Myšľa, max. 10.000,- na zbúranie komína v areáli bývalej
tehelne či výmena okien na budove osvetovej besedy.
Uznesenie č. 97
OZ berie na vedomie hodnotenie uznesení obecného zastupiteľstva za predchádzajúce
obdobie s inventúrou všetkých platných a nesplnených uznesení OZ.
7. Správa o činnosti komisie verejného poriadku a bezpečnosti
So správou o činnosti komisie verejného poriadku a bezpečnosti oboznámil poslancov
predseda komisie Bc. Pavol Ondrejka. V písomnej forme je prílohou zápisnice. Poslanci
správu vzali na vedomie.
Ing. Kantoríková – v obci sa hovorí, že sa nám tu prisťahovala početná rómska rodina a sú
obavy že to bude rodina problémová. Navrhla urobiť zoznam nehnuteľností, ktoré by
podobné osoby mohli odkúpiť.
Starosta – obec žiaľ nemá žiadne páky zabrániť predaju nehnuteľností komukoľvek. Urobiť
passport nehnuteľností je dobrý nápad. Poslanci prediskutovali problematiku opustených
nehnuteľností.
Uznesenie č. 98
OZ berie na vedomie správu o činnosti komisie verejného poriadku a bezpečnosti.
8. Schvaľovanie záverečného účtu obce Košeca za rok 2011
Z dôvodu neprítomnosti účtovníčky obce p. Eckertovej predniesol poslancom záverečný účet
obce starosta. Záverečný účet obce bol v zmysle zákona vyvesený na úradnej tabuli obce aj
na web stránke obce. Pripomienky zo strany občanov ani poslancov doručené neboli.
Starosta prečítal stavy jednotlivých kapitol. Záverečný účet obce je prílohou zápisnice. OZ
môže záverečný účet schváliť bez výhrad, s výhradami alebo aj záverečný účet neschváliť.
Neschválením záverečného účtu si obec skomplikuje možnosť získavania rôznych dotácií.
K záverečnému účtu bola zaslaná aj správa hlavného kontrolóra.
Mgr. Palčeková – v správe je niekoľko chýb. Napríklad sú tam zle uvedené roky. Niektoré
sumy nesúhlasia so záverečným účtom, ktorý pripravila účtovníčka. V bilancii aktív a pasív
vyšla suma, ktorú by potrebovala vysvetliť. Ing. Kantoríkovú tiež zaujala táto bilancia a chcela
sa na to spýtať ekonómky obce. Bc. Ondrejku by zaujímal index rastu ako sa počíta, pretože
podľa neho nestúpa ale klesá. Prečítal niekoľko ďalších nejasností, nesúhlasia niektoré
výpočty. Ing. Gábel použil čísla zo zmluvy s bankou, nevie či sú to čísla bez úrokov alebo
s úrokmi. Ing. Kantoríková – hlavný kontrolór by to mal vedieť. Záverečný účet sa pripravuje
nejakú dobu a nie na poslednú chvíľu.
Starosta vysvetlil vznik nezrovnalosti v číslach v správe hlavného kontrolóra a v záverečnom
účte obce. Poslanci správu HK neschvaľujú, len berú na vedomie. Ing. Kantoríková – nemá
zmysel venovať sa záverečnému účtu obce keď sú v správe hlavného kontrolóra chyby.
Starosta - ak voči nej majú výhrady nemusia ju vziať na vedomie a vyžiadať si jej doplnenie
podľa svojich požiadaviek. Záverečný účet obce sa dá schváliť aj bez správy hlavného
kontrolóra. To môže byť jednou z výhrad pri schválení záverečného účtu. Starosta požiadal,
aby Ing. Kantoríková poslancov nezavádzala. Bc. Ondrejka si myslí, že Ing. Kantoríková má
pravdu. HK – správu prepracuje. Bc. Ondrejka súhlasí s odložením schválenia záverečného
účtu obce na mimoriadne OZ budúci týždeň a HK dovtedy opraví svoju správu.
Starosta poslancom prečítal znenie zákona o povinnosti hlavného kontrolóra k vypracovaniu
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správy k záverečnému účtu obce.
Starosta privítal ekonómku obce p. Eckertovú. Požiadal ju o podanie vysvetlenia
k záverečnému účtu obce. P. Eckertová vysvetlila ako vznikla chyba vo výpočte hlavného
kontrolóra. Ing. Kantoríková požiadala o vysvetlenie ako sa vypočítava hospodársky výsledok,
ako sa rieši keďže vznikol mínus a aké má mať znenie uznesenie k záverečnému účtu obce. P.
Eckertová vysvetlila, ako vznikol mínus a že pre obec to v podstate nič neznamená pretože
má obec dostatočnú rezervu v hospodárení z predchádzajúceho obdobia.
Mgr. Palčeková požiadala o vysvetlenie čo sa zarátava do triedy 5 a 6, pretože tam vznikol
ten rozdiel. P. Eckertová vysvetlila. Bc. Ondrejka sa spýtal na výsledok ekonomickej činnosti
obce. V správe je to spomenuté, ale výsledok v správe uvedený nie je. P. Eckertová - správa
o výsledku činnosti bola na OZ prednesená pravdepodobne v septembri. Výsledok je
stratový, prenájom je vyšší ako naše príjmy zo vstupného a bufetu. Starosta – poslanci všetky
informácie môžu získať na obecnom úrade. Ing. Kantoríková tvrdí, že jej v tom bolo
zabránené. Starosta – to nie je pravda, keď si ktokoľvek dohodne stretnutie so
zamestnancom obce, určite sa mu bude venovať a urobí si naňho čas.
Ing. Kantoríková požiadala o vysvetlenie záverečného účtu, stranu číslo 5.
p. Eckertová – ide o majetok obce, ktorý je odpisovaný. V minulom roku tam máme veľký
nárast z dôvodu zhodnotenia budovy základnej školy. Vnútorné vybavenie bolo v plnej výške
prevedené na základnú školu, ktorá s týmto disponuje a aj si ho eviduje. Poslanci
prediskutovali a schválili:
Uznesenie č. 99
OZ schvaľuje záverečný účet obce za rok 2010 a celoročné hospodárenie s výhradou.
Výhrada:
Vykonať mimoriadnu inventarizáciu majetku obce ku dňu 31. 7. 2011 v zmysle internej
smernice číslo 1S/2011 o inventarizácii majetku obce Košeca zo dňa 20.6.2011.
Opatrenie:
Na základe príkazu starostu obce na vykonanie mimoriadnej inventarizácie majetku
a záväzkov obce k 31. 7. 2011 túto vykonať.
Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Uznesenie č. 100
OZ ukladá hlavnému kontrolórovi prepracovať jeho stanovisko k záverečnému účtu obce za
rok 2010 a predložiť ho e-mailovou formou poslancom obecného zastupiteľstva do dňa
27.6.2011.
Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
8/ Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov
Mimoriadna inventúra.
Príkaz na vykonanie mimoriadnej inventúry zaslal poslancom starosta obce mailom vrátane
návrhu uznesenia. Spýtal sa či sú k uvedenému pripomienky. Poslanci prediskutovali
a vysvetlili si znenie smernice, dohodli sa na spoločnom stretnutí k prevzatiu
inventarizačných zoznamov a školeniu k vykonaniu inventúry. Stretnutie 4. augusta 2011
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o 17.30 v zasadačke OcÚ – poslať pozvánky. Poslanci požiadali pozvať na stretnutie aj
odborníka – pozvať právničku p. Dianovú.
Ing. Kantoríková sa spýtala, či budú aj vzory zápisníc, aby boli jednotné.
Starosta – vzory mu právnička zasielala, pripravíme ich k stretnutiu.
Uznesenie č. 101
OZ schvaľuje v súlade s § 11, ods. 4 písm. a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov:
a) Príkaz na vykonanie mimoriadnej inventúry k 31. 7. 2011. Príkaz starostu obce je
prílohou zápisnice.
Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Starosta privítal hosťa p. Jozefa Jakubíka. P. Jakubík prišiel kvôli žiadosti o prenájom časti
tehelne na triedenie vyseparovaných zložiek odpadu. Spoločnosť vznikla v minulom roku
a on je jej jediným vlastníkom. Triedia plasty tak, aby sa mohli ďalej zhodnotiť.
V prípade schválenia prenájmu investuje do areálu cca 40.000,- € nakoľko je tam potrebné
spevniť cestu, umiestniť technologické vybavenie a pripraviť priestory tak, aby bolo možné
pracovať aj v zime. Vytvorí nové pracovné miesta. Jediným negatívom je hlučnosť drviča,
ktorá je 104 decibelov.
Ing. Kantoríková sa spýtala na požadovanú dobu prenájmu nakoľko v žiadosti nebola
uvedená. P. Jakubík – zmluvu zvyknú uzatvárať na dobu neurčitú s rovnocennou výpovednou
lehotou. P. Turzová sa spýtala na počet pracovných miest. Odpoveď – pravdepodobne 8.
Ing. Kantoríková požiadala o vysvetlenie čo sa s odpadom bude v Košeci robiť. P. Jakubík
vysvetlil – odpad sa bude triediť, drviť, lisovať a nakladať.
Uznesenie č. 102
Obecné zastupiteľstvo:
a) Schvaľuje prenájom časti areálu bývalej tehelne žiadateľovi fy REWAST, s. r. o., so
sídlom A. Hlinku 51/8, 958 04 Partizánske, IČO 45718474, DIČ 2023099584
b) Zriaďuje pracovnú skupinu v zložení: Radomír Brtáň, Mgr. Júlia Palčeková a Bc. Pavol
Ondrejka za účelom špecifikácie podmienok prenájmu.
Termín stretnutia: do 1. 7. 2011
Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
p. Jakubík sa poďakoval a teší sa na ďalšiu spoluprácu.
Kúpalisko
Starosta informoval poslancov o aktuálnom stave letného kúpania v Košeci. Na poslednom
OZ im dal informáciu o rokovaniach majiteľa kúpaliska so súkromnou spoločnosťou. Žiaľ
spoločnosť si nestihne vybaviť všetky potrebné náležitosti a tak táto možnosť
prevádzkovania už neplatí. Dnes absolvoval rokovanie s majiteľom ohľadom zníženia sumy
nájmu, ktorú požaduje výrazne znížiť. Ide o jednania na poslednú chvíľu, situácia sa tak
vyvinula. V areáli kúpaliska je možnosť prevádzkovať aj bufet. Starosta by rád zachoval túto
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službu pre občanov našej obce. Vyjadrenie majiteľa bude známe až na budúci týždeň.
Oboznámil poslancov s nákladmi na prevádzku a o príjmoch z predchádzajúceho obdobia.
Bc. Ondrejka – ak si kúpalisko neprenajme obec tak bude nevyužité a majiteľ nebude mať
z neho nič, takže by mali pristúpiť na nami stanovenú sumu.
Mgr. Palčeková sa spýtala na mzdové náklady plavčíka. Celkové náklady na mesačnú mzdu sú
zhruba vo výške 800,- €.
p. Turzová – keďže ide o službu občanom, mala by byť cena za prenájom čo najnižšia.
Uznesenie č. 103
OZ odporúča starostovi obce:
Vstúpiť do jednania s majiteľmi letného kúpaliska v Košeci a dohodnúť jeho prenájom na
dobu určitú jeden rok v maximálnej výške 1.700,- €.
Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Starosta požiadal o schválenie výšky vstupného. Predniesol návrh. OZ prerokovalo
a schválilo:
Uznesenie č. 104
OZ schvaľuje výšku vstupného na obecné kúpalisko:
Dospelí a deti od 16 rokov: celý deň 1,80 € po 16-tej hodine 0,90 €
Deti do 15 rokov:
celý deň 1,00 € po 16-tej hodine 0,50 €
Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Mgr. Palčeková – zasielala dva návrhy na uznesenie.
Uznesenie č. 105
OZ schvaľuje finančný príspevok pre spevokol v Košeci vo výške 120,- €.
Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Uznesenie č. 106
OZ schvaľuje finančný príspevok pre klub dôchodcov Košeca na rok 2011 vo výške 600,- €.
Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
p. Kalamenová – žiadosť zasielala poslancom mailom. Opísala poslancom situáciu v rodine,
ktorá požadovala finančný príspevok. Oboznámila poslancov s vyjadrením sociálnej komisie.
Rodina svojimi príjmami presahuje sumu životného minima. Z tohto dôvodu im príspevok
schváliť nemôžeme. V septembri komisia plánuje navštíviť starých a dlhodobo chorých
občanov kedy by im mohli poskytnúť poukážku na nákup potravín. Ide o rodinu, ktorá neplatí
za vývoz odpadu a je kvôli tomu momentálne v exekučnom konaní.
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Ďalej poslancov informovala o pripravovanom stretnutí s aktívnymi darcami krvi. Pripravujú
krátky program, malé občerstvenie a každý dostane poukážku na nákup v miestnych
potravinách vo výške 10,- €. Získať zoznam darcov nie je jednoduché, zoznam je len
z jedného pracoviska. Starosta navrhol urobiť to na budúci rok formou výzvy, každý darca má
preukaz darcu.
Zámena pozemkov vedľa nájomnej bytovky obec/fy Kali-17
Geometrický plán zasielal starosta poslancom mailom. Predstava fy Kali-17 je „fifty-fifty“
i keď oni majú záujem o pozemok približne dvojnásobne väčší. Mgr. Palčeková – návrh
finančnej komisie je vyrovnanie nákladov s prihliadnutím na m2. Poslanci prerokovali
a schválili:
Uznesenie č. 107
OZ súhlasí s odpredajom a kúpou pozemkov medzi Obcou Košeca a fy Kali-17, s. r.o. za sumu
10,- €/m2 na základe žiadosti fy KALI-17, s. r. o.
Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Ing. Kantoríková predniesla poslancom pripomienku od p. Fuskovej, ktorá sa sťažovala na to,
že pri návalových dažďoch voda stojí na ceste a voda jej zateká do vodovodnej šachty.
Mgr. Švehlová – problém s vodou má aj p. Rapant. Cesta pred jeho domom je vysoko a voda
steká na jeho dvor.
Ing. Kantoríková – sľúbili odmenu za výkresy s témou hokeja siedmym deťom zo základnej
školy. P. Turzovej zostali sladkosti aj reklamné predmety z rozprávkového lesa, pripravia
sedem balíčkov.
Premietanie majstrovstiev sveta v hokeji na športovom areáli. Vyúčtovanie je na obci
odovzdané, je potrebné uhradiť ešte jednu faktúru. Vyúčtovanie zašlú poslancom mailom.
Zostal nejaký plastový sortiment, ktorý zostal obci. Bolo by vhodné z každej akcie
organizovanej obcou pripravené vyúčtovanie.
Mgr. Palčeková predniesla poslancom požiadavky obyvateľov Nozdrovíc.
- Osadenie lavičiek na asfaltovej ploche pri bývalých potravinách ktorú využívajú deti
a nemajú si tam kde sadnúť
- Namaľovanie čiar ihriska na túto plochu
- Vybudovanie detského ihriska
- Vybudovanie drenážnej jamy, pretože pri dažďoch tečie prúdom voda po ceste pod
budovou Osvetovej besedy
Posielala aj mailom súhlas s návrhom starostu na použitie financií z Dexia banky na nákup
detských ihrísk. Poslanci s týmto súhlasia.
Starosta – lavičky urobia tak ako v Košeci zo stromu, ktorý bol použitý na máj. Čo sa týka čiar,
oslovíme majoritného vlastníka pozemku so žiadosťou o súhlas a čiary zrealizujeme
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Uznesenie č. 108
OZ schvaľuje použitie finančných prostriedkov z odpredaja cenných papierov Dexia banky, a.
s. na zhotovenie detského ihriska v Nozdroviciach pri Osvetovej besede a v Košeci na ulici
Prúdy.
Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
OZ prerokovalo a schválilo žiadosť p. Bušíka na vyradenie studne pred jeho domom
z majetku obce :
Uznesenie č. 109
OZ schvaľuje na základe žiadosti p. Bušíka Miroslava, bytom Športovcov 95/20, Košeca,
vyradenie majetku obce invent. číslo ZP SO 12 - Studňa pred Holým z evidencie a jeho
odstránenie žiadateľom.
Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
9/ Rôzne – dôležité údaje a informácie starostu a účastníkov rokovania
10/ Interpelácia poslancov - diskusia
11/ Ukončenie zasadnutia
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Radomír Brtáň, ktorý poďakoval
prítomným za účasť. (22:30)
Starosta obce: Radomír Brtáň

Zapisovateľ: Andrea Behanová

Overovatelia:

__________________________
Mgr. Miroslava Švehlová

_________________________
Mária Kalamenová

V Košeci, 23. 6. 2011
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