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 Z Á P I S N I C A 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 

dňa 25. august 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 

Katarína Turzová, poslankyňa  Bc. Pavol Ondrejka, poslanec  

Jozef Surový, poslanec   Mgr. Helena Popovičová, poslankyňa   

 

Hostia 

Viď prezenčná listina 

 

R O K O V A N I E 

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. Neboli žiadne pripomienky. Starosta skonštatoval že OZ sa nezúčastnil bývalý 
hlavný kontrolór obce. Ak sa nedostaví v priebehu zasadnutia, jeho body prerokované 
nebudú. 
 

Uznesenie č. 110 
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: 
Jozef Surový – predseda 
Ing. Janka Kantoríková – člen 
Mgr. Helena Popovičová – člen 
Za: 9 
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Uznesenie č. 111 
OZ  v o l í: 
Návrhovú komisiu v zložení: 
Jozef Surový – predseda 
Ing. Janka Kantoríková – člen 
Mgr. Helena Popovičová – člen 
 

Za overovateľov zápisnice boli určení :  
1/ Katarína Turzová 
2/Mgr. Júlia Palčeková 
  

Písaním zápisnice poveril: Andreu Behanovú 
 

4/ Kontrola plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení zodpovednými 
pracovníkmi 
 

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. 
 

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. 

 

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 

 

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,- €. 
 

Uznesenie č. 106 
OZ schvaľuje finančný príspevok pre klub dôchodcov Košeca na rok 2011 vo výške 600,- €. 
 
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. 
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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. 
 
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. 
 

Všetky OZ boli splnené alebo  sa priebežne plnia.  
 
5/ Názory občanov 
p. Ondrejka sa spýtal na možnosť osvetlenia lávky na Prúdoch a opravu cesty. Starosta 
navrhol aby sa téme venovali v bode rôzne. 
 
6/ Hlavné body rokovania určené Plánom práce OZ a predchádzajúcimi uzneseniami OZ, 

1. Voľba hlavného kontrolóra  
Starosta odovzdal slovo predsedovi komisie na otváranie obálok p. Ondrejku, aby oboznámil 
prítomných s doterajším priebehom voľby hlavného kontrolóra. Ďalej oboznámil poslancov 
so znením zákona týkajúceho sa voľby hlavného kontrolóra obce. Starosta požiadal 
poslancov aby si zvolili spôsob hlasovania. Poslanci navrhli hlasovanie v poradí podľa 
doručenia žiadosti. Hlasovať sa bude za každého kandidáta zvlášť. Poslanec môže hlasovať aj 
za viacerých kandidátov. 
Hlasovanie: 
Č.j. 676/2011 – Ing. Miroslav Janco 
 
Uznesenie č. 112/2011 
OZ volí Ing. Miroslava Janca do funkcie hlavného kontrolóra obce Košeca na obdobie od 
1.9.2011 do 31.8.2017 s pracovným úväzkom v zmysle vyhláseného výberového konania zo 
dňa 26.5.2011 na základe uznesenia č. 82/2011. 
Za: 0 
Zdržal sa: Pajgerová, Surový 
Proti: Kalamenová, Ondrejka, Palčeková, Popovičová, Švehlová 
 
Č. j. 685/2011 – Ing. Tibor Gašaj 
 
Uznesenie č. 113/2011 
OZ volí Ing. Tibora Gašaja do funkcie hlavného kontrolóra obce Košeca na obdobie od 
1.9.2011 do 31.8.2017 s pracovným úväzkom v zmysle vyhláseného výberového konania zo 
dňa 26.5.2011 na základe uznesenia č. 82/2011. 
Za: 4 Švehlová, Kalamenová, Palčeková, Surový 
Proti: 3 Bc. Ondrejka, Popovičová, Popovičová 
Zdržal sa:  2Pajgerová, Turzová 
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Č.j. 686/2011 – Ing. Katarína Mináriková 
 
Uznesenie č. 114/2011 
OZ volí Ing. Katarínu Minárikovú do funkcie hlavného kontrolóra obce Košeca na obdobie od 
1.9.2011 do 31.8.2017 s pracovným úväzkom v zmysle vyhláseného výberového konania zo 
dňa 26.5.2011 na základe uznesenia č. 82/2011. 
Za: 5 Kantoríková, Ondrejka, Pajgerová, Popovičová, Turzová 
Proti: 0 
Zdržal sa: 4 Švehlová, Kalamenová, Palčeková, Surový 
 
Č. j. 688/2011 – Bc. Silvia Sihlovcová 
 
Uznesenie č. 115/2011 
OZ volí Bc. Silviu Sihlovcovú do funkcie hlavného kontrolóra obce Košeca na obdobie od 
1.9.2011 do 31.8.2017 s pracovným úväzkom v zmysle vyhláseného výberového konania zo 
dňa 26.5.2011 na základe uznesenia č. 82/2011. 
Za: 0 
Proti: 1 Pajgerová 
Zdržal sa: 8 
 
Starosta skonštatoval že v zmysle zákona o obecnom zriadení bol zvolený hlavný kontrolór 
obce a víťazným kontrolórom je Ing. Katarína Mináriková, ktorej zagratuloval k víťazstvu. 
Poďakoval ostatným kandidátom.  
 

2. Rozbor hospodárenia obce za I. polrok 2011 – hodnotenie plnenia rozpočtu, 
prenájmu a podnikania 

Rozbor hospodárenia predložila poslancom predsedníčka komisie pre financie, investície 
a rozvoj Mgr. Júlia Palčeková. Poslanci správu vzali na vedomie a v písomnej forme je 
prílohou zápisnice. Bc. Ondrejka sa spýtal ako obec bude riešiť dlžníkov na daniach a na 
poplatkoch.  
Zároveň oboznámila poslancov so správou o kontrole opatrené NKÚ, ktorá bolá v programe 
v bode 6.5. 
 
Uznesenie č. 116/2011 
OZ berie na vedomie  

a) rozbor hospodárenia obce za I. polrok 2011 – hodnotenie plnenia rozpočtu, prenájmu 
a podnikania. 

b) správu o kontrole plnenia opatrení NKÚ za 2. kvartál 2011 
 
Návrh na úpravu rozpočtu 
Návrh na úpravu rozpočtu bol poslancom zaslaný mailom. Mgr. Palčeková oboznámila 
poslancov so zvyšovanými a znižovanými položkami príjmovej aj výdavkovej časti. 
Bc. Ondrejka – predniesol poslancom znenie zákona o rozpočtových pravidlách obce. Podľa 
jeho názoru nemôžu poslanci schvaľovať zmenu rozpočtu spätne ale vopred a obec ho 
potom musí dodržiavať. 
Starosta – vysvetlil poslancom fungovanie samosprávy. Nie je si vedomý porušovania 
rozpočtových pravidiel. Keďže sa rozpočet upravuje len niekoľko krát do roka stane sa že sa 
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nejaká položka prekročí. Spýtal sa, či by súhlasili s tým aby obec neuhrádzala niektoré faktúry 
neuhrádzali ak by boli nad rámec niektorej položky a boli pri obec dôležité. 
Ing. Kantoríková – myslí si že minimálne traja poslanci sa príprave nevenovali skôr ako včera 
večer alebo až dnes, preto si myslí, že nie je potrebné písať maily. Do budúcnosti by si 
poslanci mali dať záležať na príprave hlavne keď sa schvaľujú uznesenia týkajúce sa 
financovania obce.  
Starosta sa spýtal ako sa príprava na OZ a návrhy uznesení robili v minulosti. Štyri roky 
finančná komisia pripravovala zmenu uznesenia rovnako ako tento krát. Starosta štyri roky 
nevidel zápisnice z finančnej komisie ani návrhy na uznesenia.  
Ing. Kantoríková nechcela Julku uraziť. 
Mgr. Palčeková oboznámila poslancov s prípravou návrhu rozpočtu, prácne a zreteľne všetko 
označila poslala poslancom a nikto jej nezaslal žiadnu pripomienku, preto si myslela že so 
schválením nebude problém.  
Ing. Mináriková vysvetlila zákony. Navrhla prehodnocovať rozpočet častejšie aby sa predišlo 
prečerpaniu jednotlivých kapitol, poslanci môžu schváliť prečerpávanie niektorých položiek 
kde nie je možné dostatočne odhadnúť výšku výdavkov. Starosta poďakoval za vyjadrenie 
a vyjadril svoj súhlas. Bude rád ak takýto dokument pripravia spolu na septembrové 
zastupiteľstvo. Ing. Kantoríková – zahrnúť sa to môže aj do zásad s hospodárením 
s majetkom obce.  
 
Uznesenie č. 117/2011 
OZ schvaľuje úpravu rozpočtu obce na rok 2011 podľa predloženého návrhu na úpravu k 25. 
8. 2011. 
Za: 8 
Zdržal sa: 1 (Ing. Kantoríková) 
Proti:  0 
 

3. Správa o činnosti komisie financií, investícií a rozvoja 
O činnosti komisie oboznámila poslancov jej predsedníčka Mgr. Júlia Palčeková. Správa je 
v písomnej forme prílohou zápisnice. Poslanci správu vzali na vedomie. 
 
Uznesenie č. 118/2011 
OZ berie na vedomie správu o činnosti komisie financií, investícií a rozvoja. 
 

4. Správa o príprave na školský rok 2011 - 2012 
Správu predniesla poslancom riaditeľka ZŠ s MŠ Ing. Eva Jurenová. Informovala o novinkách 
v novom školskom roku. Najväčším potešením je oprava telocvične. Sú v nej aj nové sociálne 
zariadenia, ktoré financovala škola. Správa je v písomnej forme prílohou zápisnice. Poslanci 
správu vzali na vedomie.  
Mgr. Popovičová – pogratulovala k zvoleniu do funkcie riaditeľky školy. Je to však opradené 
tajomstvom. Nikto z komisie školstva, mládeže a športu nebol prizvaný. Ing. Jurenová – voľba 
riaditeľa je plne v kompetencii rady školy. Ona bola len ako kandidát. Ing. Kantoríková si 
myslí že napriek tomu mohla byť predsedníčka komisie školstva prizvaná na voľbu aspoň ako 
hosť. P. Turzová – to je skôr v kompetencii rady školy.  
 
Starosta – na telocvičňu bol vypracovaný nový statický posudok. Statik v závere uviedol že za 
istých okolností je prevádzky schopná. Nariadil ešte niekoľko statických výstuh a telocvičňňu 
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môžeme využívať okrem prípadu ak napadne veľa snehu. V tom prípade bude potrebné sneh 
najskôr zhodiť.  
Bc. Ondrejka sa spýtal ako bola oprava financovaná. Starosta – všetky opravy boli 
realizované z prostriedkov školy. Bc. Ondrejka chcel vedieť kde škola na to vzala financie. 
Šušká sa po obci všeličo a ak to robila súkromná osoba alebo podnikateľ tak chce vedieť ako 
si dovolil zásah do obecného majetku bez informovania obecného zastupiteľstva. Starosta – 
poslanci nevedia koľko oprava stála, všetko sa dozvedia zo statického posudku ktorý im zašle 
mailom.  
p. Turzová – nevie prečo je to taký problém keď sa po celej obci šušká kto to robil. 
Starosta – telocvičňa ešte nie je sprevádzkovaná. Keď bude tak sa to včas dozvedia.  
Mgr. Popovičová – prečo riaditeľka nechce prezradiť kto opravu financoval. Prečo je to také 
tajné.  
Starosta poslancom pošle oficiálnu správu. K otvoreniu telocvične je potrebných ešte 
niekoľko stretnutí a táto téma ešte nie je uzatvorená. 
Ing. Kantoríková – voľba bola nástenkovým tendrom. Starosta – ak má pani poslankyňa 
problém nech to povie nahlas. Ak chápe web stránku a úradnú tabuľu obce ako nástenku tak 
jej to nebude vyvracať. 
 
Uznesenie č. 119/2011 
OZ berie na vedomie správu o príprave na školský rok 2011-2012 
 

5. Správa o kontrole plnenia opatrení NKÚ za 2. kvartál 2011 
Správa bola prednesená v bode 7.2.  
 

6. Správa hlavného kontrolóra o činnosti za 2. kvartál 2011 
Správa bola poslancom zaslaná mailom. Poslanci sa s ňou oboznámili a vzali ju na vedomie. 
Hlavný kontrolór sa zasadnutia nezúčastnil. 
 
 Uznesenie č. 120/2011 
OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o činnosti za 2. kvartál 2011. 
 
7/ Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov 
Mgr. Švehlová – predložila správu o činnosti zástupcu obce za druhý kvartál 2011. Poslanci 
správu vzali na vedomie. 
 
Uznesenie č. 121/2011 
OZ berie na vedomie správu o činnosti zástupcu obce za druhý kvartál 2011. 
 
p. Kalamenová – predniesla poslancom žiadosť o príspevok od rodiny Laskovičovej, ktorej sa 
narodilo bábätko ktoré má absolvovať niekoľko operácií v Banskej Bystrici. Komisia navrhla 
príspevok vo výške 50,- €. Poslanci vzali na vedomie a vyjadrili súhlas. 
Ďalej informovala poslancov o pomoci pre sociálne slabších vo forme hladkej múky 
a cestovín. Obec má zoznam žiadateľov, ktorí predložili potrebné doklady a spĺňajú 
stanovené podmienky. Momentálne obec čaká na dodávku tovaru.  
 
Mgr. Palčeková predniesla niekoľko žiadostí od občanov 
p. Igor Baška požiadal sprístupnenie miestnej komunikácie k jeho rodinnému domu, ktorá je 
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vo veľmi zlom stave. Komisia sa tomu venovala a starosta ich oboznámil s jedinou vhodnou 
alternatívou na riešenie tohto problému. Odborníci neodporučili opravu tejto časti cesty 
súvislým asfaltovým povrchom. Odporučili cestu úplne rozbiť až k pôvodnému podkladu 
a postupne navážať vrstvy s drenážou z makadamu aby mohla vsakovať voda a urobiť 
odvody vody. Mgr. Palčeková – komisia sa v súvislosti s touto žiadosťou opäť venovala aj 
žiadosti z apríla tohto roka od obyvateľov bytových domov 316, 317, 318. Poslanci 
prerokovali a schválili: 
 
Uznesenie č. 122/2011 
OZ schvaľuje v zmysle rozpočtu obce na rok 2011, položka 04.5.1 633006 investíciu na 
úpravu cesty k rodinnému domu č. 209/10 a k rodinnému domu č.208/12, úpravu miestnej 
komunikácie pri bytových domoch číslo 316, 317 a318, úpravu miestnej komunikácie pri 
dome č. 339/51 smerom na ulicu Školskú, pri výpuste kanála pred domom č. 296/42 a pri 
prechode z ulice Prúdy na ulicu Sadovú. 
Za: 9 
Zdržal sa: 0 
Proti: 0 
 
Žiadosť p. Ivana Hantáka o zámenu pozemku. Finančná komisia zámenu pozemkov 
neodporučila. Pozemok o ktorý žiada nie je v tesnej blízkosti jeho nehnuteľnosti. Poslanci 
prerokovali a schválili: 
 
Uznesenie č. 123/2011 
OZ schvaľuje výmenu pozemku parc. číslo KN 276/1 za pozemok na parcele č. KN 572/30. 
Za: 0 
Zdržal sa: 1 (Bc. Ondrejka) 
Proti: 8 
 
Žiadosť p. Milana Sedláčka o odkúpenie časti pozemku na parc. č. 1203. Starosta pripomenul 
jeho návrh na výstavbu nového KD ktorý by bol multifunkčnou budovou. Pôvodný kultúrny 
dom je starý, malý, bez možnosti parkovania. Bc. Ondrejka so starostom súhlasí. Starého KD 
sa treba zbaviť. Finančná komisia odporučila schváliť priamy predaj uvedeného pozemku 
a následne vyhlásiť súťaž na jeho odpredaj. OZ prerokovalo a schválilo: 
 
Uznesenie č. 124/2011 
OZ  

A. schvaľuje zámer odpredať pozemky priamym predajom: 

 Parcelné číslo 1203, časť pozemku ktorú tvorí betónová plocha za kultúrnym domom 

 Parcely vytvorené geometrickým plánom č. 36304425-01/2009 pre k.ú. Košeca 
o KNC č. 883/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 89 m2 
o KNC č. 884/9, zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 

B. Odporúča starostovi obce vykonať potrebné kroky pre vykonanie zámeru odpredaja 
uvedených pozemkov priamym predajom. 

Za: 9 
Zdržal sa: 0 
Proti: 0 
 



8 

 

Žiadosť o finančný príspevok Slovenského zväzu zdravotne postihnutých na športové hry. 
V minulosti sme im prispievali sumou 70,- €. Poslanci prediskutovali a navrhli schváliť 
príspevok v prípade ak má organizácia členov z našej obce. Žiadateľovi telefonovali na 
uvedené telefónne čísla avšak telefonát nikto nedvíhal.  
 
Žiadosť fy Slovak Telekom na umiestnenie vysielacej stanice v blízkosti športového areálu. 
Komisia navrhla zistiť dosah na zdravie ľudí a v prípade schválenia sa pokúsiť dohodnúť 
vyššiu sumu nájmu. Zástupcovia spoločnosti sľúbili predložiť merania z okolia už osadených 
podobných vysielačov. Poslanci navrhli zistiť výšku nájmu na osadených zariadeniach. 
 
Uznesenie č. 125/2011 
OZ odporúča starostovi obce vyžiadať bližšie informácie a podklady týkajúce sa 
prevádzkovania zariadenia na životné prostredie a zdravie ľudí a predložiť merania 
z podobných zariadení. Termín: 15. 9. 2011 
 
Uznesenie č. 126/2011 
OZ schvaľuje finančný príspevok vo výške 50,- € pre Slovenský zväz zdravotne postihnutých 
na akciu XVI. ročník športových hier.  
Za: 5 
Zdržal sa:  0 
Proti: 4 (Kantoríková, Ondrejka, Popovičová, Turzová)  
 
Žiadosť o umiestnenie spomaľovacieho prahu na ulici Dolný majer od p. Dáriusa Kuteja 
Mgr. Palčeková poslancom prečítala jeho žiadosť. Je podpísaná 10 obyvateľmi tejto ulice. 
Poslanci požiadali o vyjadrenie finančnej komisie a žiadosti sa budú venovať na najbližšom 
OZ. 
 
Finančná komisia sa ďalej venovala návrhom o zakúpenie nových stolov do KD, požiarnej 
zbrojnice a iných obecných subjektov kde je nábytok nevyhovujúci. Poslanci odporučili zistiť 
cenu a potrebný počet stolov. 
 
Modernizácia rozhlasovej ústredne, poslanci prerokovali a schválili: 
 
Uznesenie č. 127/2011 
OZ schvaľuje zakúpenie a montáž rozhlasovej ústredne pre obec Košeca do výšky 1.500,- € 
Za: 9 
Zdržal sa: 
Proti: 0 
 
Zakúpenie programového rozpočtu pre obec Košeca. Finančná komisia navrhla tento zakúpiť 
nakoľko má obec mať programový rozpočet už od roku 2009 a doteraz ho nemá a môže 
slúžiť ako východzia mustra pre ďalšie roky. 
 
Uznesenie č. 128/2011 
OZ schvaľuje zakúpenie programového rozpočtu obce s príslušenstvom.  
Za: 9 
Zdržal sa: 0 
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Proti: 0 
 
Nové VZN o odpadoch. Bolo zverejnené v zákonom stanovených lehotách, pripomienky 
neboli doručené žiadne.  
 
Uznesenie č. 129/2011 
OZ schvaľuje VZN č. 3/2011 o miestnom poplatku a o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Košeca. 
Za: 9 
Zdržal sa: 0 
Proti: 0 
 
Rokovací poriadok komisií 
Starosta zasielal poslancom v príprave. Spýtal sa poslancov na pripomienky. 
Ing. Kantoríková – článok I navrhla niekoľko doplnkov a úprav. 
 
Uznesenie č. 130/2011 
OZ schvaľuje rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva v Košeci zo dňa 25.8.2011.  
Za: 8 
Zdržal sa: 0 
Proti: 0 
P. Ondrejka počas hlasovania neprítomný. 
 
Komisia výstavby a územného plánovania 
 
Uznesenie č. 131/2011 
OZ schvaľuje členov komisie výstavby a územného plánovania: 
Odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Janka Rafajová, Ing. Jaroslav Pápy, Ing. 
Pavol Remšík, Ing. Peter Rafaj. 
Za: 8 
Zdržal sa: 1 
Proti: 0 
 
Starosta poslala poslancom správu nezávislého audítora k účtovnej závierke obce. Požiadal 
poslancov aby výsledky vzali na vedomie. Bc. Ondrejka sa spýtal či táto uzávierka nemusí 
obsahovať aj údaje o majetku obce. Starosta ho odporučil na ekonómku obce ako i na 
audítorku, ktorá tento audit vykonávala. 
 
Uznesenie č. 132/2011 
OZ berie na vedomie správu nezávislého audítora. 
 
Návrh na zrušenie uznesení – bolo poslancom zaslané mailom. Dôvodové správy boli 
vypracované právničkou p. Dianovou. Starosta dôvodové správy prečítal.  
 
Uznesenie č. 133/2011 
OZ schvaľuje  
Ruší sa: 
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o Uznesenie OZ č. 116/2007 
o Uznesenie OZ č. 137/2007 
o Uznesenie OZ č. 182/2008 
o Uznesenie OZ č. 45/2009 
o Uznesenie OZ č. 52/2009 
o Uznesenie OZ č. 68/2009 
o Uznesenie OZ č. 27/2009 

Za: 9 
Zdržal sa: 0  
Proti: 0 
 
Bc. Ondrejka a Ing. Kantoríková nesúhlasí s vetou v dôvodovej správe obsahujúcu slovo 
„tendencie v zákone“ k uzneseniu č. 134. 
 
Uznesenie č. 134/2011 
OZ schvaľuje  
Ruší sa: 

o Uznesenie OZ č. 43/2009 
Za: 6 
Zdržal sa: 2 (Popovičová, Turzová) 
Proti: 1 (Ing. Kantoríková) 
 
Uznesenie č. 135/2011 
OZ schvaľuje  
Ruší sa: 

o Uznesenie OZ č. 44/2009 
Za: 7 
Zdržal sa: 2 (Kantoríková, Turzová) 
Proti: 0 
 
8/ Rôzne – dôležité údaje a informácie starostu a účastníkov rokovania 
Sťažnosť od p. Bartoša na exekučné konanie 
Mgr. Švehlová otvorila a prečítala poslancom sťažnosť od p. Bartoša, ktorú doručil na OcÚ 
a požadoval otvoriť až  na zasadnutí OZ. 
Starosta – sťažnosť môže byť vedená ako informácia pre obecné zastupiteľstvo. Samotné OZ 
nemá vplyv na rozhodovanie vo veci exekúcie. Ing. Kantoríková požiadala o informáciu ako to 
dopadlo.  
 
Starosta – k mimoriadnej inventúre. Podľa príkazu starostu obce k mimoriadnej inventúre už 
uplynuli stanovené termíny. Požiadal o vyjadrenie k sklzu, aby sa termíny posunuli.  
Mgr. Popovičová – nevie či sa inventarizácia dá zrealizovať na základe podkladov, ktoré 
inventarizačné komisie dostali. Potrebujú vychádzať z poslednej schválenej inventúry.  
Starosta – ak niečo nie je v podkladoch nevidí problém to tam zapísať.  
 
Starosta pripomienkuje a podľa zistení čiastkové inventarizačné komisie nestihnú termín 
a navrhuje aby si dohodli náhradný termín s hlavnou inventarizačnou komisiou.  
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22.13 z OZ odišla Ing. Janka Kantoríková. Čím sa počet prítomných poslancov znížil na 8. 
Katka Turzová – podklady ani jej nevyhovujú. Nevie ako urobiť inventúru pozemkov.  
 
Mgr. Popovičová – urobí inventarizáciu keď bude pripravená. Musí vychádzať z posledného 
inventarizačného zápisu. 
 
Starosta – požiada o vyjadrenie p. Annu Mikulovú, prečo jej záverečná správa k inventúre 
bola taká aká bola. Pani Popovičová nájde všetky potrebnú podklady pre inventúru 
u ekonómky obce na čísle dverí 3. 
 
Mgr. Pajgerová požiadala o pomoc s inventúrou pozemkov, navrhla stretnutie poslancov 
s právnikom aby všetko potrebné zaradili do majetku obce a aby bola inventúra spracovaná 
poriadne. 
 
Bc. Ondrejka navrhol aby sa termín inventúr predĺžil napr. do 30. 9. 2011 a aby na toto OZ 
pozvali aj účtovníčku obce, aby im vysvetlila účtovanie a inventarizáciu. Starosta – toto nie je 
predmetom rokovania na OZ, s účtovníčkou obce si môžu dohodnúť pracovné stretnutie 
kedykoľvek. 
 
O 22.30 z OZ odišli Bc. Ondrejka a Mgr. Popovičová čím sa počet poslancov znížil na 6. 
 
9/ Interpelácia poslancov - diskusia 
 
10/ Ukončenie zasadnutia 
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Radomír Brtáň, ktorý poďakoval 
prítomným za účasť. (22:40) 
 

Starosta obce: Radomír Brtáň    Zapisovateľ: Andrea Behanová 
 

Overovatelia: 
 
 
 
          __________________________                   _________________________ 

     Mgr. Júlia Palčeková                    Katarína Turzová 
 
 
 
V Košeci, 25. 8. 2011 


