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Z Á P I S N I C A 

z neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 

dňa 4. augusta 2015 v zasadačke Obecného úradu v Košeci 

 
Prítomní 

Bc. Radomír Brtáň, starosta obce  Mgr. Miroslava Švehlová, poslankyňa  

Mgr. Dana Bajzíková, poslankyňa  Ing. Jozef Ďurech, poslanec    

Mária Kalamenová, poslankyňa  Ing. Janka Kantoríková, poslankyňa  

Radovan Kolembus, poslanec  Dárius Kutej, poslanec   

Pavol Ostrovský, poslanec    Katarína Turzová, poslankyňa   

Mgr. Zuzana Dianová, prednostka  Alena Dobrodejová, HK 

  

Neprítomní 

 

Hostia 

Viď prezenčná listina 

R O K O V A N I E 

1/ Otvorenie 

Otvorenie dnešného neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva vykonal starosta 
obce Bc. 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 strany pripomienky k programu, ktorý bol uvedený na 
pozvánke. Vzhľadom na veľký počet občanov, ktoré prišli na zasadnutie OZ, poslanci navrhli 
doplniť program zasadnutia o bod číslo 4 Názory občanov a posunutie ďalších bodov na body 
5 a 6.  
 
Uznesenie č. 162/2015 
OZ  schvaľuje : 
že zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu na pozvánke s doplnením bodu 4 Názory 
občanov čím sa posunie číslovanie bodov na body 5 a 6.  
Za:   9  
Proti:   0 
Zdržal sa:  0 
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3/ Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
Starosta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie, ktorá prednesie návrh na uznesenie 
z dnešného zasadnutia: 
 
 
Predseda – Ing. Janka Kantoríková 
Člen –  Katarína Turzová 
Člen –  Mgr. Dana Bajzíková   
 
Uznesenie č. 163/2015 
OZ  v o l í návrhovú komisiu v zložení: 
Predseda –  Ing. Janka Kantoríková 
Člen – Katarína Turzová 
Člen – Mgr. Dana Bajzíková 
Za:   9 
Proti:   0 
Zdržal sa:  0 
 
Za overovateľov zápisnice boli určení:  
1/  Ing. Jozef Ďurech 
2/  Radovan Kolembus 
  
Písaním zápisnice poveril: Mgr. Zuzanu Dianovú 
 
4/ Názory občanov 
 
p. Mariana Kočíková – prišla so žiadosťou o pripojenie sa na obecný vodovod a kanalizáciu na 
ul. Sadovej, nakoľko voda ktorú majú im nepostačuje, používajú ju v obmedzenom množstve.  
 
Starosta prevzal písomné žiadosti o pripojenie sa k obecnému vodovodu a kanalizácii.  
 
p. Kantoríková sa spýtala v akom stave je stavebné povolenie pre vodovod a kanalizáciu 
v rámci projektovej dokumentácie.  
 
Starosta – musíme to presne pozrieť, dáme si vedieť v akom je to stave.  
 
p. Pavol Bugala  - chcel by som sa spýtať, čo bude ďalej s požiarnou zbrojnicou, či sa uvažuje 
o dobudovaní a pod.  
 
Starosta – dnes /4.8.2015/ bola zaslaná pozvánka týkajúca sa stretnutia dobudovania 
požiarnej zbrojnice, takže tejto problematike sa budeme venovať na pracovnom stretnutí, 
ktoré sa bude konať dňa 13.8.2015 o 18.00 hod v priestoroch požiarnej zbrojnice v Košeci.   
 
5/ Hlavné body rokovania 
5.1 Bod rokovania na základe žiadosti poslancov OZ o zvolanie neplánovaného OZ 
doručenej na OcÚ dňa 22.7.2015 
 
p. Dárius Kutej predniesol návrh na uznesenie týkajúci sa poškodenia majetku dvoch 
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poslancov Obecného zastupiteľstva obce Košeca a to p. Dáriusa Kuteja a Ing. Janky 
Kantoríkovej. Po prednesení návrhu prebehla diskusia, pričom k návrhu uznesenia sa 
vyjadrila p. Mgr. Švehlová.  
p. Švehlová – samozrejme súhlasím s predloženým uznesením, len si nie som istá, či môže OZ 
v rámci uznesenia ukladať niečo redakčnej rade a tiež chcem len dať pripomienku k bodu, že 
sa zverejní článok bez akejkoľvek úpravy. Nemám s tým problém, ak v predmetnom článku 
nebude osočovanie, alebo bezdôvodné napádanie alebo invektíva, pričom toto poprosím aby 
bolo zaznamenané aj v zápisnici. 
 
Uznesenie č. 164/2015 
Obecné zastupiteľstvo 
p. Dárius Kutej predniesol návrh na uznesenie: 
 
A:Berie na vedomie: 
Udalosť, ktorá sa stala dvom poslancom OZ obce Košeca Janke Kantoríkovej a Dáriusovi 
Kutejovi. Dňa 10.07.2015 v nočných alebo skorých ranných hodinách poslancovi OZ v Košeci 
Dáriusovi Kutejovi prerezali a trvale znehodnotili 4 ks pneumatík na jeho osobnom 
motorovom vozidle VW Passat a poslankyni OZ v Košeci Janke Kantoríkovej zasekli do 
osobného motorového vozidla Renault Clio dva krompáče, čím jej osobný automobil výrazne 
poškodili. Poslanci uvedené udalosti ohlásili na príslušné oddelenie Policajného zboru SR, 
kde bolo spísané oznámenie o skutku, ako aj zaistené stopy, ktoré boli príslušníkmi PZ SR 
zadokumentované a zaslané na ďalšiu expertízu na KEÚ. Škoda, ktorá bola obom poslancom 
spôsobená ešte nebola doposiaľ vyčíslená Policajným zborom SR. Po oznámení škody ju 
dotknutí poslanci na najbližšom zasadnutí OZ oznámia starostovi obce a poslancom OZ a do 
zápisnice zo zasadnutia. Poslanci OZ v Košeci Janka Kantoríková a Dárius Kutej vyhlasujú, že 
uvedené udalosti vnímajú ako útok na ich osoby v spojitosti s vykonávanou funkciou 
poslancov OZ obce Košeca. Odmietajú akékoľvek spájanie týchto udalostí s ich súkromným 
životom, alebo výkonom ich povolania.  
 
B: Odsudzuje 
Čin spáchaný podľa odseku A) poslancom OZ v Košeci Janke Kantoríkovej a Dáriusovi 
Kutejovi. Poslanci vyjadrujú veľké znepokojenie nad vzniknutou situáciou, odsudzujú tento 
čin.  
 
C: Ukladá 
Redakčnej rade obecných Košecko Nozdrovických novín, zverejniť v najbližšom čísle novín 
toto uznesenie + fotografie k spomínanej udalosti, zverejniť článok poslancov Janky 
Kantoríkovej a Dáriusa Kuteja k vyššie uvedenej udalosti bez akejkoľvek redakčnej úpravy 
v rozsahu požadovanom dotknutými poslancami OZ, maximálne však v rozsahu jednej strany 
novín. 
 
Za:   9 
Proti:   0 
Zdržal sa:  0 
 
 
5.2 Právne stanovisko vo veci prebratia objektov ŽSR 
S právnym stanoviskom vo veci prebratia objektov ŽSR oboznámila prítomných poslancov 
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prednostka OcÚ Mgr. Zuzana Dianová. 
 
K predmetnému bodu prebehla diskusia.  
 
Uznesenie č. 165/2015 
Obecné zastupiteľstvo 
Schvaľuje 
Presunutie bodu rokovania 5.2 Právne stanovisko vo veci prebratia objektov ŽSR na 
zasadnutie OZ dňa 27.8. 2015. 
 
Za:   9 
Proti:   0 
Zdržal sa:  0 
 
5.3 Rekonštrukcia a opravy miestnych komunikácií 
 
K predmetnému bodu prebehla diskusia, do ktorej sa zapojili prítomní poslanci, ako aj 
občania. 
 
p. Ostrovský -  súhlasil s predloženou ponukou od Váhostavu na opravu ulici Školskej, pričom 
finálna cena opravy by bola cca 13 000 EUR bez DPH. Spolu s poklopmi by to bolo 15 146 
EUR bez DPH.  
 
Starosta – túto službu budeme musieť podľa zákona o verejnom obstarávaní obstarať. 
2.7.2015 bol zaslaný poslancom mail týkajúci sa finančnej spoluúčasti opravy miestnych 
komunikácii. V tejto súvislosti sa otvára aj otázka Železničnej ulice, ktorá je vo veľmi zlom 
stave.  
 
p. Ostrovský navrhuje najskôr  spraviť ulicu Školskú a dať na súpisku závady, ktoré vznikajú 
pri tejto stavbe a treba o tom s Váhostavom rokovať. Treba sa ešte vrátiť aj k prašnosti, ktorá 
vznikla počas tejto stavby. K tejto problematike dáme ako stavebná komisia aj písomné 
stanovisko, ktoré odovzdáme starostovi. 
 
p. Kantoríková sa spýtala na Továrenskú ulicu, nakoľko tam zničili novú cestu.  
 
Starosta – treba povedať, že zo strany Obecného úradu sú na zhotoviteľa stavby neustále 
ataky, aby bola riešená prašnosť, zametanie. Oslovili sme aj našich hasičov, ktorí párkrát 
cestu polievali. Čo sa týka použitia polievania fekálneho vozu, tak nie je jednoduché použiť 
takéto vozidlo na tento účel, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať.  
 
p. Palčeková Anna – chcem sa spýtať, dokedy bude stáť komín v tehelni, kto nám nahradí 
škody, ktoré sa nám stali na sliepkach, ktoré nám zabili lasice z areálu tehelne. Prečo obec 
nemá nákupný dom, verejné WC, prečo nie je zrekonštruovaný motorest? 
 
Starosta sa vyjadril k predmetným otázkam a následne sa diskusia vrátila k bodu 
rekonštrukcie miestnych komunikácií.  
 
p.Peter Bajzík – má pripomienku k tomuto bodu. V obci Kolačín takisto robia rekonštrukciu 
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a cesty tam nie sú tak rozbité. Dal ešte pripomienku k označeniu výkopov, ktoré je 
nedostatočné.  
 
Starosta – stavbu robí v Kolačíne iná subdodávateľská firma ako v Košeci a treba si 
dosledovať aj financovanie tejto stavby. Čo sa týka označovania výkopov, je vydané 
rozkopávkové povolenie, kde je zadefinované, ako majú byť označené aj výkopové práce. 
Ako obec môžeme zhotoviteľa stavby sankcionovať za nedodržiavanie rozkopávkového 
povolenia.  
 
p. Miroslav Mikula – chcem sa spýtať, koľko bude časovo trvať rekonštrukcia cesty?  
 
p. Júlia Palčeková – chcem sa spýtať, či existuje nejaký plán rekonštrukcie týchto ciest a či je 
doriešené financovanie opravy miestnych komunikácii a rovnako tak, ako sa bude ďalej 
postupovať vo veci dokončenia cesty Za Parkom v Nozdroviciach.  
 
Starosta – dostali sme návrh cenovej ponuky na odvodnenie kanalizácie a dažďovej vody 
cesty v Nozdroviciach. Nakoľko predbežná cenová ponuka je vyššia ako 1 000 EUR, budeme 
musieť urobiť verejné obstarávanie. Je presne stanovený termín uznesením OZ na 
vyhotovenie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu tejto komunikácie.  
 
Vo veci rekonštrukcie miestnych komunikácií a cesty Za Parkom prebehla búrlivá diskusia 
/celá diskusia je zverejnená v audio nahrávke uverejnenej na stránke www.koseca.sk/.  
Počas diskusie odišli zo zasadnutia poslanci p. Ing. Kantoríková, p. Ostrovský a p. Turzová.  
 
Následne starosta obce ako reakciu na obvinenia pána Ostrovského a p. Ing. Kantoríkovej, že 
nič nerobí a nič doposiaľ v obci neurobil začal čítať Uznesenie o zastavení trestného stíhania 
za prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa zo dňa 27.9.2012. Počas čítania 
uznesenia odišli zo zasadnutia poslanci p. Kutej a p. Ing. Ďurech.  
 
Odchodom 5 poslancov  o 19:00 hod. sa stalo zasadnutie OZ neuznášaniaschopným.  
 
 
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva preto starosta obce Bc. Radomír Brtáň ukončil /19:00 
hod./.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.koseca.sk/
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Pokračovanie rokovania zasadnutia OZ 18.08.2015, ktoré bolo prerušené dňa 04.08.2015 
po tom, ako sa rokovanie OZ stalo neuznášaniaschopným. 
 

Prítomní 

Bc. Radomír Brtáň, starosta obce  Mgr. Miroslava Švehlová, poslankyňa  

Mária Kalamenová, poslankyňa  Ing. Jozef Ďurech, poslanec    

Radovan Kolembus, poslanec  Ing. Janka Kantoríková, poslankyňa  

Pavol Ostrovský, poslanec   Dárius Kutej, poslanec   

Mgr. Zuzana Dianová, prednostka  Katarína Turzová, poslankyňa   

 
Z rodinných dôvodov sa ospravedlnili p. Mgr. Dana Bajzíková a p.Pavol Ostrovský . 
 
Starosta obce privítal prítomných na pokračovaní prerušeného zasadnutia OZ. Konštatoval, 
že z celkového počtu 9 poslancov je prítomných 7 poslancov a preto uznal dnešné 
pokračovanie prerušeného zasadnutie OZ za uznášaniaschopné.  
 
Doplnenie člena návrhovej komisie  
Uznesenie č. 166/2015  
OZ  volí doplnenie člena  návrhovej komisie nasledovne: 
Člen – Mária Kalamenová namiesto Mgr. Dany Bajzíkovej 
Za:   9 
Proti:   0 
Zdržal sa:  0 
 
5.3.  Rekonštrukcia a opravy miestnych komunikácií  
K predmetnému bodu prebehla diskusia. Do diskusie sa zapojili p. Kalamenová, p. Ďurech, p. 
Kantoríková.  
Padol návrh tak, ako už bolo povedané, dorobiť Školskú ulicu /celú/. Predpokladaný rozpočet 
by mohol byť približne 15 000 EUR bez DPH.  
Padla aj požiadavka na ulicu Za Parkom.  
p. Ďurech sa pýtal ako je to s realizáciou ulice Za Parkom, keďže neboli ochotní dorobiť 
zaasfaltovanie plôch, ktoré boli zničené.  
Starosta objasnil predmetnú situáciu, uviedol, že na úrade sú k dispozícii CD s pasportizáciou 
ciest, aké boli pred začatím prác a ako ich majú odovzdať po realizácii projektu. Pri preberaní 
budeme dôsledne sledovať, či tieto cesty budú odovzdávané v takej kvalite, ako sa zaviazali 
v rozkopávkovom povolení. V prípade, ak to tak nebude, cesty nebudú zo strany obce 
prebraté.  
 
Veci týkajúce sa financovanie ciest budú riešené na zasadnutí OZ dňa 27.08.2015. Poprosil 
komisie, najmä komisiu rozvoja, investícií a verejného obstarávania, stavebnú a finančnú, 
aby sa spolu stretli a do ďalšieho zasadnutia pripravili podklady na financovanie konkrétnych 
ciest.  
 
 
6/ Ukončenie zasadnutia 
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Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Bc. Radomír Brtáň /17:45 hod./  
 
 
Starosta obce: Bc. Radomír Brtáň    Zapisovateľ: Mgr. Zuzana Dianová 
 
 
 
Prednosta obce: Mgr. Zuzana Dianová 
 
 
Overovatelia: 
 
 
 
 
 
 
 

       __________________________          ________________________ 
      
 

 
 

V Košeci, 24.08.2015 

Rado
Text napísaný písacím strojom

Rado
Text napísaný písacím strojom
Ing. Jozef Ďurech                                                                Radovan Kolembus




