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Z Á P I S N I C A 

z neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 

dňa 26. júna 2014 v zasadačke Obecného úradu v Košeci 

 
Prítomní 

Mgr. Miroslava Švehlová, poslankyňa  Mária Kalamenová 

Mgr. Júlia Palčeková, poslankyňa   Jozef Surový, poslanec   

Bc. Pavol Ondrejka, poslanec    Mgr. Zuzana Dianová, prednostka  

Ing. Janka Kantoríková, poslankyňa   Mgr. Helena Popovičová, poslankyňa  

Mgr. Jaroslava Pajgerová, poslankyňa   Ing. Katarína Mináriková, HK  

  

Neprítomní 

Katarína Turzová 

 

Hostia 

Viď prezenčná listina 

R O K O V A N I E 

1/ Otvorenie 

Otvorenie dnešného riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vykonal zástupkyňa 
starostu obce Mgr. Miroslava Švehlová a privítala hostí. Konštatovala, že z celkového počtu 9 
poslancov je prítomných 6 poslancov a preto uznala dnešné zasadnutie OZ za 
uznášaniaschopné. Začiatku OZ sa nezúčastnili Mgr. Palčeková a Mgr. Popovičová. 
Zasadnutia OZ sa nezúčastnila p. Turzová. 
 

2/ Schválenie programu rokovania 

Zástupkyňa starostu sa spýtala poslancov, či sú z ich stany pripomienky k programu, ktorý 
bol uvedený na pozvánke. Mgr. Švehlová navrhla doplniť bod Zmeny rozpočtu pod číslom 6.3 
a posunúť ostatné číslovanie. Poslanci s návrhom súhlasili a schválili: 
 
Uznesenie č. 78/2014 
OZ  k o n š t a t u j e, že : 
Zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu na pozvánke s doplnením bodu Zmeny 
rozpočtu pod číslom 6.3 a posunutím ostatného číslovania. 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 



2 

 

3/ Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
Zástupkyňa starostu predložila návrh na zloženie návrhovej komisie, ktorá prednesie návrh 
na uznesenie z dnešného zasadnutia: 
 
Predseda - Jozef Surový 
Člen - Mgr. Jaroslava Pajgerová 
Člen - Bc. Pavol Ondrejka 
 
Uznesenie č. 79/2014 
OZ  v o l í: 
Predseda - Jozef Surový 
Člen - Mgr. Jaroslava Pajgerová 
Člen - Bc. Pavol Ondrejka 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Za overovateľov zápisnice boli určení :  
1/ Ing. Janka Kantoríková 
2/ Mária Kalamenová 
  
Písaním zápisnice poverila: Emíliu Laskovičovú 
 
O 17:05 hod. sa na OZ dostavila Mgr. Palčeková, čím sa počet prítomných poslancov zvýšil na 
7. 
 
4/ Kontrola plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení zodpovednými 
pracovníkmi 
Bod 4. Kontrolu plnenia uznesení OZ v Košeci poslanci presunuli na najbližšie zasadnutie OZ 
z dôvodu neprítomnosti starostu obce. 
 
5/ Názory občanov 
Zástupkyňa starostu odovzdala slovo prítomným hosťom.  
 
6/Hlavné body rokovania 
6.1 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2014 
Hlavná kontrolórka obce Ing. Katarína Mináriková predniesla poslancom Návrh plánu 
kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2014. 
 
Uznesenie č. 80/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
a) prekovalo Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2014  
b) schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2014 
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
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6.2 Návrh zmluvy o službách - vypracovanie žiadostí o príspevok formou dotácie v rámci 
Environmentálneho fondu 
Návrh zmluvy o službách na vypracovanie žiadostí o príspevok z Environmentálneho fondu 
predložila prednostka Mgr. Zuzana Dianová. 
 
Mgr. Dianová - jedná sa o grant, ktorý sme presunuli z minulého zastupiteľstva, kde sme mali 
iba jednu zmluvu o službách a to od firmy OPEN DOOR, s.r.o. zo Šale. Zmluvu sme 
pripomienkovali spolu s p. hlavnou kontrolórkou, p. Ondrejka mal tiež nejaké pripomienky. 
Podľa tých pripomienok som pripravila návrh novej zmluvy, ktorý som poslala poslancom aj 
firme OPEN DOOR, s.r.o..  
Volala som s riaditeľkou firmy. Povedala mi, že sa nebránia zmenám v zmluve, pre nich to 
problém nie je. Takúto zmluvu o službách mávajú uzatvorenú, predtým boli nejaká iná firma, 
od r. 2006 majú takto štandardne zmluvu o službách.  
Spýtala sa poslancov, či majú ešte nejaké iné pripomienky. Sporné veci - neprimerané pokuty 
sme odtiaľ navrhli vypustiť úplne a upravili sme aj predmet zmluvy, aby bolo jasné, čo by pre 
nás poskytovali.  
V priebehu dvoch týždňoch nás oslovili ešte ďalšie dve firmy: EUROactivity plus, s.r.o. 
z Bratislavy a Gaudeo, n.o. z Novej Dubnice. Poslali nám návrhy zmlúv o dielo. Sú to 
štandardné zmluvy, akurát výška za poskytnutie služieb je väčšia ako poskytuje firma OPEN 
DOOR, s.r.o.  
Opýtala sa poslancov, či mali čas pozrieť si tie zmluvy. 
 
O 17:09 hod. sa na OZ dostavila Mgr. Popovičová čím sa zvýšil počet prítomných poslancov 
na 8. 
 
Mgr. Dianová - frima EUROactivity plus s.r.o. dala sumu 2 000 EUR s tým, že 750 EUR a 750 
EUR by bolo za vypracovanie a podanie žiadosti a 500 EUR za implementáciu žiadosti, t.z., ak 
by žiadosť prešla a dostali by sme grant.  
Gaudeo, n.o. má cenu 1 500 EUR s tým, že 750 EUR by bolo za vypracovanie žiadosti a 750 
EUR za implementáciu.  
Zmluvy som veľmi neupravovala, pri zmluvách o dielo sa dá dať aj zodpovednosť za vady. 
 
Ing. Kantoríková - EUROactivity ju mali celkom normálne napísanú, takú jasnú a stručnú. 
 
Ing. Mináriková - sa spýtala, či by sme nezrušili bod 3.2 v zmluve s OPEN DOOR, s.r.o., 
nesúhlasí s ním. 
 
Mgr. Dianová - pozerali sme to a sú platcami DPH. 
 
Bc. Ondrejka si myslí, že by to mala byť zmluva o dielo, nie o službách. Zmluva od firmy OPEN 
DOOR, s.r.o., aj keď je najlacnejšia, nesplní tie podmienky, ktoré od nej očakávame.  
Firma Gaudeo, n.o. vznikla oveľa neskôr ako ďalšie dve a neodporúča ju. Na základe zmluvy, 
ktorú poskytli, nemyslí si, že je tá firma seriózna a nebude ju podporovať. 
Zmluva od EUROactivity vyzerá byť úplne normálna zmluva, kde je dokonca napísané, že 
v prípade uvedeného projektu pre formálne nedostatky môžeme požadovať vrátenie 50%, čo 
sa mu celkom páči. Aj keď je najdrahšia, vidieť, že tá zmluva je prepracovaná. Vypracujú aj 
dodatky a predložia to. Ta firma vie, o čo sa jedná, navyše vznikla v r. 2006 a určite má 
nejaké skúsenosti.  
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Spýtal sa p. prednostky, či zisťovala nejaké referencie o firmách, ktoré poslali návrhy zmlúv. 
 
Mgr. Dianová - pozerala na internete. Firma OPEN DOOR aj EUROactivity boli zaradené 
v európskej databáze firiem, ktoré robia žiadosti o granty. Gaudeo, n.o. nenašla, tá vznikla ku 
konca roku 2013. 
 
Bc. Ondrejka - myslí si, že najdôležitejšie z celého má byť úplne niečo iné. Na začiatku bolo 
povedané, že chceme niečo spraviť v obci. Lebo dnes ideme schvaľovať zmluvu, ale nevieme, 
čo všetko chceme. Na poslednom zastupiteľstve sme síce niečo hovorili, čo koho napadlo, ale 
mali by sme určiť čo chceme a v akom rozsahu urobiť. Nevie, čo vlastne ideme robiť. 
 
Mgr. Dianová - ideme sa pokúsiť o grant. 
 
Bc. Ondrejka - ale musíme vedieť, na čo chceme ten grant -  či na opravu strechy, či ho 
chceme na škôlku alebo na požiarnu zbrojnicu. Lebo tu padlo päť rôznych vecí a pýta sa, či 
ideme riešiť každú samostatne alebo ich ešte dopĺňať. Materiál nie je ucelený, ideme 
schvaľovať zmluvu a nevieme, na čo. Ideme sa pokúsiť o grant, tak sa pýta o aký grant.  
 
Mgr. Dianová . na tie veci, ktoré boli vo výzve. Poslanci môžu zadať, na čo to chcú použiť, 
majú na to právo. Rozprávali sme sa o streche obecného úradu, na nejaké školské veci, 
poprípade požiarna zbrojnica - výmena okien. 
 
p. Surový - nebola tam stanovená aj suma? 200 000 EUR? 
 
Mgr. Dianová - to je celková suma 200 000 EUR. 
 
p. Surový - si myslel, že keď dostaneme grant, že až potom určíme na čo. 
 
Ing. Mináriková - so žiadosťou musí byť vyhotovený projekt, na čo. 
 
Bc. Ondrejka - čas je veľmi krátky, žiadosť sa musí podať do 31.7.2014. Navrhol, aby poslanci 
prijali uznesenie, v ktorom sa určí, na čo konkrétne by sa grant použil. 
 
Mgr. Palčeková - poďme to teda produktívne vyriešiť, na čo chceme grant použiť. 
 
Ing. Mináriková - máme jasne stanovené podmienky, musí to ísť iba na existujúce stavby, 
nemôže sa nič rozširovať. Ide prakticky o úsporu energie, ako zatepľovanie budov, výmena 
strechy, výmena okien, čiže všetky veci súvisiace s existujúcimi stavbami v obci, ktoré by 
nejakým spôsobom riešili energetické náklady. A maximálna výška grantu 200 000 EUR. 
 
Ing. Kantoríková - s tým, že základná škola mohla žiadať samostatne? 
 
Ing. Mináriková - rozpočtové organizácie tiež spadajú do možnosti žiadateľov.  
 
Mgr. Palčeková - vie škola o tom, že by mohla žiadať samostatne? 
 
Mgr. Dianová - na poslednom zastupiteľstve boli, takže o tom vedia. 
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Mgr. Palčeková - chce vedieť, či s tým rátajú. 
 
Ing. Kantoríková - len sa chce spýtať, ako sa to posunulo s tým kreslením potenciálnej novej 
budovy školy alebo prístavby, aj keď vie, že do toho projektu to nespadá. 
 
Mgr. Švehlová a p. Surový - navrhli výmenu strechy na obecnom úrade. 
 
p. Kalamenová - navrhla požiarnu zbrojnicu. 
 
Mgr. Palčeková - navrhla výmenu okien v škôlke. 
 
p. Surový - navrhol výmenu okien v škôlke a zateplenie budovy škôlky. 
 
Ing. Kantoríková - škola by to mohla žiadať samostatne. 
 
Ing. Mináriková - škola by teda mohla žiadať 200 000 EUR. 
 
Ing. Podmajerská - problém je v tom, že vlastník objektu asi musí žiadať. Škola môže žiadať, 
ale máme to asi v majetku my. 
 
Ing. Kantoríková - mali by sme im to nejakou zmluvou zveriť do správy. 
 
Bc. Ondrejka - je časová núdza, navrhuje všetko zahrnúť do jedného projektu. 
 
Mgr. Dianová - musíme rozmýšľať aj o našich prostriedkoch, lebo keby nám ten grant 
pridelia, tak musíme nájsť 5 % na spoluúčasť. 
 
Mgr. Švehlová - oprava strechy na MŠ, tam je rovná strecha. 
 
Mgr. Dianová - takže výmena strechy na obecnom úrade, výmena okien a zateplenie 
materskej školy. A aj strechu? 
 
Ing. Kantoríková - a tú strechu treba zatepľovať alebo vymieňať? 
 
Mgr. Švehlová - áno, na škôlke je rovná strecha, tam sú stále problémy. 
 
Mgr. Dianová - treba si dať možno viacero vecí a aj firma, ktorá bude vypracovávať žiadosť 
nás usmerní, ktoré veci sú reálne. 
 
Ing. Kantoríková - takže škôlka: strecha, okná, zateplenie, kúrenie na požiarnej zbrojnici. 
 
Uznesenie č. 81/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje okruhy investičných aktivít na podanie žiadosti o grant 
z Environmentálneho fondu nasledovne: budova obecného úradu - výmena strechy, 
zateplenie; budova materskej školy - výmena okien, zateplenie, strecha, budova požiarnej 
zbrojnice - výmena okien, zateplenie, kúrenie.  
Za: 8 
Proti: 0 



6 

 

Zdržal sa: 0 
 
Mgr. Dianová - teraz si musíme vybrať firmu a teda aj zmluvu. Oboznámila poslancov 
s faktom, že z hľadiska verejného obstarávania bude potrebné posudzovať zvlášť 
vypracovanie žiadosti a zvlášť odmenu za implementáciu. V takom prípade, keď je to nad 
1 000 EUR, mali by sme mať ponukové konanie. V podstate by sme mohli aj toto považovať 
za ponukové konanie, lebo máme tri ponuky. Len ak sa rozhodneme pre drahšiu, tak by sme 
to mali odôvodniť, pre prípad kontroly. 
 
Uznesenie č. 82/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo  
Návrh zmluvy o dielo na vypracovanie žiadosti o podporu formou dotácie na činnosť L1 
Environmentálneho fondu spoločnosťou Gaudeo, n.o., Jilemnického 4/2, 018 51 Nová 
Dubnica, IČO: 45741824, zastúpenou Mgr. Branislavom Cvachom. 
 
B: Schvaľuje 
Zmluvu o službách - vypracovanie žiadostí o príspevok formou dotácie v rámci 
Environmentálneho fondu uzatvorenú medzi objednávateľom Obcou Košeca 
a poskytovateľom spoločnosťou Gaudeo, n.o., Jilemnického 4/2, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 
45741824, zastúpenou Mgr. Branislavom Cvachom. Cena za vypracovanie žiadosti je 750 EUR 
s DPH. Za implementáciu žiadosti zaplatí objednávateľ cenu 750 EUR s DPH. 
Za: 0 
Proti: 8 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 83/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo  
Návrh zmluvy o dielo na vypracovanie projektu pre Environmentálny fond spoločnosťou 
EUROactivity plus, s.r.o., so sídlom Kutlíková 17, 851 02 Bratislava. 
 
B: Schvaľuje 
Zmluvu o službách - vypracovanie žiadostí o príspevok formou dotácie v rámci 
Environmentálneho fondu uzatvorenú medzi objednávateľom Obcou Košeca 
a poskytovateľom spoločnosťou EUROactivity plus, s.r.o., so sídlom Kutlíková 17, 851 02 
Bratislava. Cena za vypracovanie žiadosti je 1 500 EUR s DPH. Za implementáciu žiadosti 
zaplatí objednávateľ cenu 500 EUR s DPH. 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 84/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo  
Návrh zmluvy o službách - vypracovanie žiadostí o príspevok formou dotácie v rámci 
Environmentálneho fondu spoločnosťou OPEN DOOR, s.r.o. so sídlom Pázmáňa 2125/27, 927 
01 Šaľa, IČO: 46466339, DIČ: 2023411060, zastúpenú konateľkou Ing. Zuzanou Gállovou.  
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Za: 0 
Proti: 8 
Zdržal sa: 0 
 
B: Schvaľuje 
Zmluvu o službách - vypracovanie žiadostí o príspevok formou dotácie v rámci 
Environmentálneho fondu uzatvorenú medzi objednávateľom Obcou Košeca 
a poskytovateľom spoločnosťou OPEN DOOR, s.r.o. so sídlom Pázmáňa 2125/27, 927 01 Šaľa, 
IČO: 46466339, DIČ: 2023411060, zastúpenú konateľkou Ing. Zuzanou Gállovou. Cena za 
vypracovanie žiadosti je 588 EUR s DPH. Za implementáciu žiadosti zaplatí objednávateľ cenu 
588 EUR s DPH.  
Za: 0 
Proti: 8 
Zdržal sa: 0 
 
6.3 Zmeny rozpočtu 
S návrhom na zmeny rozpočtu v zmysle aktuálnych požiadaviek oboznámila prítomných Ing. 
Podmajerská. 
 
Uznesenie č. 85/2014 
Obecné zastupiteľstvo:  
a) prekovalo návrh zmien rozpočtu obce Košeca podľa predloženého zmenového listu č. 4. 
b) schvaľuje zmeny rozpočtu podľa priloženého zmenového listu č. 4, ktorý tvorí 

neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.  
Za: 8 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0 
 
6.4 Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na celé ďalšie funkčné obdobie 
2014-2018 podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov 
Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na celé ďalšie funkčné obdobie 
2014-2018 podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. 
predložila poslancom prednostka Mgr. Zuzana Dianová. 
 
Uznesenie č. 86/2014 
Obecné zastupiteľstvo  
a) prerokovalo Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na celé ďalšie 

funkčné obdobie 2014-2018 podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

b) určuje Rozsah výkonu funkcie starostu obce Košeca na plný úväzok na celé funkčné 
obdobie vo volebnom období rokov 2014-2018. 

Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
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6.5 Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov pre voľby do orgánov 
samosprávy obce na obdobie 2014-2018 
Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy 
obce na obdobie 2014-2018 predniesla poslancom prednostka Mgr. Zuzana Dianová. 
  
Uznesenie č. 87/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo  
Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy 
na obdobie rokov 2014-2018. 
 
B: Určuje 
a) jeden volebný obvod pre voľby do orgánov samosprávy /do obecného zastupiteľstva/ na 

volebné     obdobie rokov 2014-2018 
b) počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie rokov 2014-2018 

nasledovne: 
9 /slovom deväť/ poslancov na celé volebné obdobie 

Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
7/ Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov 
 
Obecné zastupiteľstvo bolo oboznámené a prerokovalo Sťažnosti a podnety od p. Ladislava 
Brtáňa: program odpadového hospodárstva, odstraňovanie inváznych rastlín, monitoring 
obsahu smetných nádob v obci, azbestové krytiny na strechách, žiadosť týkajúca sa PET fliaš - 
súťaž v LIDL-i 
 
Uznesenie č. 88/2014 
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo podnety p. Ladislava Brtáňa. 
 
8/ Rôzne – dôležité údaje a informácie starostu a účastníkov rokovania 
 
Uznesenie č. 89/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje presun termínu najbližšieho zasadnutia OZ z 28.8.2014 na 
27.8.2014 o 17.00 hod. 
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 (p. Surový) 
 
9/ Interpelácia poslancov - diskusia 
 
10/ Ukončenie zasadnutia 
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončila zástupkyňa starostu obce Mgr. Miroslava 
Švehlová, ktorá poďakovala prítomným za účasť. (17:54 hod.) 
 

Starosta obce: Radomír Brtáň    Zapisovateľ: Emília Laskovičová 
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Prednosta obce: Mgr. Zuzana Dianová 
 

Overovatelia: 
 
 

       __________________________          ________________________ 
Ing. Janka Kantoríková                                                     Mária Kalamenová 

 
V Košeci, 3.7.2014 

  


