
 Z Á P I S N I C A 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 

dňa 26. augusta 2010 v zasadačke Obecného úradu v Košeci 

 

Prítomní 

p. Radomír Brtáň, starosta   Mgr. Miroslava Švehlová, poslankyňa  

Ing. Janka Kantoríková, poslankyňa   Ing. Jaroslav Pápy, poslanec  

p. Ladislav Brtáň, poslanec   Miroslava Štepanovičová, poslankyňa  

Ing. Ivan Janke, poslanec   Anna Mikulová, poslankyňa  

Ing. Jaroslav Gábel, hlavný kontrolór 

   

Neprítomní 

p. Magdaléna Belková, poslankyňa  Ing. Zuzana Jurčáková , poslankyňa  

 

Hostia 

Ing. Eva Jurenová – riaditeľka ZŠ s MŠ, Vladimír Brtáň, Alena Ondričková 

 

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  

6 poslancov a preto uznal dnešné zasadnutie OZ za uznášaniaschopné. Zasadnutia sa 

nezúčastnili p. Magdaléna Belková a Ing. Zuzana Jurčáková. 

 

2/ Schválenie programu rokovania 
Starosta sa spýtal poslancov, či sú z ich stany pripomienky k programu, ktorý bol uvedený na 
pozvánke. 
Ing. Kantoríková požiadala o zmenu bodu 7.2 – namiesto správy o činnosti má byť tento 
mesiac správa o kontrole opatrení NKÚ.  
Starosta - na základe pripomienok a požiadaviek od podnikateľov v obci sa na najbližšie OZ 
presunie aj bod 8.4 – schvaľovanie VZN o trhovom poriadku. Podnikatelia požiadali 
o stretnutie.  
Ladislav Brtáň – požiadal o zaradenie do programu jeho príspevok o životnom prostredí. 
Zaradené do bodu rôzne - ČÍSLO.  
Anna Mikulová požiadala o zaradenie správy o činnosti svojej komisie – bude to bod 7.4. 
(18.10 sa na OZ dostavil Ing. Janke čím sa počet poslancov zvýšil na 7).  
Ostatné číslovanie zostáva nezmenené. Poslanci po zmene program jednohlasne schválili. 
Za: 7 



3/ Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
Starosta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie, ktorá prednesie návrh na uznesenie 
z dnešného zasadnutia: 
 
Anna Mikulová – predseda 
Ladislav Brtáň – člen 
Ing. Ivan Janke – člen 
Za: 7 

 
Za overovateľov zápisnice boli určení :  
1/  Ing. Jaroslav Pápy 
2/  Miroslava Štepanovičová 
  
Písaním zápisnice bola poverená :  
Andrea Behanová 
 
Uznesenie č. 34/2010 
OZ  k o n š t a t u j e, že : 
Zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu uvedeného na pozvánkach na zasadnutie. 
 
Uznesenie č. 35/2010 
OZ  v o l í: 
Návrhovú komisiu v zložení: 
Anna Mikulová – predseda 
Ladislav Brtáň – člen 
Ing. Ivan Janke – člen 
 
4/ Kontrola plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení zodpovednými 
pracovníkmi 
 
Uznesenie č. 32/2010 
OZ  s c h v a ľ u j e  
záverečný účet obce za rok 2009 a celoročné hospodárenie mimo programového rozpočtu 
s výhradami: 

- doplniť hospodárenie RO a PO obce v zmysle rozpočtu 
- doplniť inventúru majetku obce 

Uznesenie je v riešení. 
 
Uznesenie č. 33/2010  
OZ   s c h v a ľ u j e  
zmenu výplatného termínu uznesenia č. 18/2010 zo dňa 14. 6. 2010 z najbližšieho 
výplatného termínu na termín vyplatenia najneskôr do 30. 9. 2010. 
 
5/ Názory občanov 
Starosta dal priestor hosťom i poslancom. 
Ing. Janke – chce reagovať na článok v Košecko-nozdrovických novinách týkajúci sa problému 
urbár – obec ohľadom nájomnej zmluvy medzi urbariátom a Štrkopieskami Hrubá Borša. Je 



rád, že sa táto téma otvorila a dúfa, že sa ľuďom otvoria oči a začnú sa o svoje peniaze 
zaujímať. On sám vyzval p. predsedu na predloženie vyúčtovania pri stavbe diaľnice na čo 
povedal, že s tým nemá problém a prinesie to na najbližšie OZ čo však už neurobil.  
Starosta poďakoval za podporu a zároveň informoval poslancov o aktuálnom dianí 
s daňovníkom Štrkopiesky Hrubá Borša.  
 
6/ Správa hlavného kontrolóra v súlade s §18f zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 
v znení neskorších predpisov 

Správu poslancom predniesol hlavný kontrolór obce Ing. Jaroslav Gábel. Na úvod 
oboznámil poslancov so znením predmetného zákona.  

Starosta – bod zaradený v zmysle nového poriadku rokovania OZ. Správa by mala 
aspoň v skratke obsahovať výstupy z kontroly vyplývajúcej z uvedeného zákona. Poslanci 
správu vzali na vedomie. 
 
7/ Hlavné body rokovania určené Plánom práce OZ a predchádzajúcimi uzneseniami OZ, 

1) Rozbor hospodárenia obce za I. polrok 2010 
Správu poslancom predložila poslancom predsedkyňa finančnej komisie Ing. Janka 
Kantoríková. Vypracovala ju v súčinnosti s ekonómkou obce p. Eckertovou 
a zamestnankyňou oddelenia daní a poplatkov p. Makasovou. Správa je v písomnej forme 
i prílohou zápisnice. Dala poslancom kolovať príjmovú i výdavkovú časť plnenia rozpočtu 
a oboznámila ich o percentuálnych plneniach jednotlivých položiek. (vypýtať od Ludky 
čerpačku). 
Ďalej informovala poslancov o aktuálnych nedoplatkoch na daniach právnických osôb, 
o zostatkoch na účtoch, o vývoji podielových daní. Jún bol kritický, odvtedy je to lepšie 
a podľa prognóz by podielové dane mali do konca roka prísť v rozmedzí 40-43.000,- €. 
Poslanci boli oboznámení s prehľadom fakturácie mimo bežných výdavkov do 18.8.2010. 
Požiadala starostu o vysvetlenie naviac prác a fakturácie pri rekonštrukcii komunikácie Dolný 
majer. Starosta vysvetlil uvedenú fakturáciu mimo vysúťaženej čiastky. Potreba niekoľkých 
m2 nad rámec vznikla počas realizácie prác. 
Ing. Kantoríková to vníma i s finančnou komisiou akoby tu boli zbytoční. Je schválené 
uznesenie o schvaľovaní výdavkov čo je často porušované. Ona potom nevie ako má 
naplánovať ďalšie realizácie a výstupy. Týka sa to i faktúr za zváračské práce.  
Starosta je viazaný v prvom rade rozpočtom. Uznesenie o schvaľovaní výdavkov síce 
schválené bolo, no v blízkej dobe skončí jeho platnosť, nakoľko nie je v súlade 
s hospodárením rozpočtových organizácií a nemá podporu v zákone. 
Ing. Janke – nepochybuje o tom, že pri realizácii cesty vznikli problémy, ktoré bolo treba 
promptne riešiť. Je si vedomý, že prijaté uznesenie sťažilo prácu obecného úradu, no napriek 
tomu si myslí, že o tom mohli byť poslanci informovaní. Zaujíma ho, či má obec na uvedené 
viac práce konkurenčné ponuky rovnako aj na mantinely na Prúdoch. Úloha ohradiť ihrisko 
na Prúdoch mantinelmi bola v jeho kompetencii, oslovil p. Jendrola, ktorý stanovil cenu za 
drevo a keby drevo uhradíme mantinely sa mohli realizovať.  
Starosta – pred realizáciou mantinelov komunikoval s p. Jendrolom i s p. Bohovičom, ktorý 
stavbu mantinelov nakoniec realizoval. V jeho kompetencii je zadať jednotlivú zákazku 
priamo, bez verejnej súťaže. Nie je si vedomý žiadneho porušenia zákona. Ak majú 
pochybnosti môže sa k diskutovaným bodom vyjadriť správou hlavný kontrolór obce.  
Ing. Kantoríková požiadala zorganizovať stretnutie ohľadom rozpočtových organizácií, 
pripraviť prehľad fakturácie a dodacích listov za zváračské práce. Rovnako i fakturáciu za 



studňu a rozvody vody na cintoríne, kde je tiež vyššia suma ako sa predpokladalo. Ing. 
Kantoríková sa vyjadrila, že ju to prestáva baviť a stráca prehľad.  Poslanci vzali na vedomie. 
 

2) Správa o kontrole opatrení NKÚ 
Správu o kontrole opatrení NKÚ predniesla poslancom predsedkyňa finančnej komisie Ing. 
Janka Kantoríková. Pri kontrole neboli zistené žiadne nedostatky. V písomnej forme je 
prílohou zápisnice. Poslanci správu vzali na vedomie. 
 

3) Informácia o príprave na školská rok 2010/2011 
S prípravou na školský rok 2010/2011 oboznámila poslancov riaditeľka ZŠ s MŠ Ing. Eva 
Jurenová. Poznamenala, že im v prvom rade veľmi chýba telocvičňa. V písomnej forme je 
prílohou zápisnice. Poslanci správu vzali na vedomie. 
Starosta – v rámci svojich možností zasiela každý rok žiadosti na odstránenie havarijnej 
situácie na kraj. Žiaľ zatiaľ sme úspešní neboli a v najbližšej dobe vzhľadom napr. na povodne 
to nebude jednoduchšie, pretože záplavové oblasti budú uprednostnené. Je pravda, že OZ to 
zatiaľ razantne nepostavilo. Treba nájsť spôsob o financovaní opravy. Je možné skúsiť osloviť 
podnikateľov, ktorí však takúto aktivitu pravdepodobne nepodporia. Ďalšou možnosťou je 
riešenie prepojenia odpredaja pozemku v blízkosti školy a opravu školy. 
Ing. Janke – súhlasí s variantom opravy v súvislosti s odpredajom pozemku, pripomenul 
návrh Diakonie na vybudovanie novej budovy v areáli ZŠ za priestor súčasnej MŠ. 
Starosta – je možné aj vyhlásiť zbierku na opravu telocvične, ktorú by vyhlásilo OZ.  
Anna Mikulová – škola a škôlka v jednom areáli je ideálne riešenie, na súčasnom mieste však 
majú deti kľud. O 13 hod. žiaci ZŠ končia a deti v MŠ idú spať. 
Starosta – to by vyriešil projekt novej MŠ. Triedy na spanie môžu byť otočené na opačnú 
stranu. 
Ladislav Brtáň – tak ako i pri kotolni aj teraz nie je za čiastkové riešenia. Tento problém treba 
vyriešiť celkovo. 
Ing. Janke – je potrebné začať to riešiť. Úlohu treba úkolovať, za dva mesiace sa toho dá 
stihnúť dosť, OZ v novom zložení v tom môže pokračovať. 
Ing. Gábel – navrhuje generálnu opravu na etapy. 
Ing. Janke pripraviť nákresy – mapy s výmerami – stretnutie, čo by sa tam dalo spraviť – 
polyfunkčný objekt, bytovka... rozhodiť medzi záujemcov. Okrem toho stretnúť sa 
s predstaviteľmi diakonie ohľadom ich návrhu z minulosti.  
Starosta – mimo spomínaných návrhov je aj možnosť ponúknuť na odpredaj samotnú 
telocvičňu, ktorú by kupujúci mohol i zbúrať a na jej mieste postavil bytovku a telocvičňa by 
sa postavila nová – napr. ako viacúčelová hala. Na stretnutí so SED predebatovať aj 
spoluprácu pri riešení vybudovania čističky odpadových vôd. 
 
Uznesenie č. 40/2010 
OZ  u k l a d á 
Pripraviť nákresy a výmery areálu ZŠ a MŠ, varianty umiestnenia telocvične, zvolať pracovné 
stretnutie do 14. 9. 2010 – pozvať poslancov – urobiť prezentáciu – návrhy umiestnenia. 
Zodpovedný: Andrea Behanová, Ing. Eva Jurenová. 
Za: 7 
Zdržal sa: 0 
Proti: 0 
 



4) Správa o činnosti komisie na ochranu verejného poriadku 
O činnosti komisie na ochranu verejného poriadku oboznámila poslancov predsedkyňa 
komisie p. Anna Mikulová. Informovala poslancov o prevažne susedských sporoch a ich 
riešeniach. Správa je v písomnej forme prílohou zápisnice. Poslanci správu vzali na vedomie. 
 
8/ Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov 

1) Určenie úväzku starostu obce pre obdobie 2010-2014 
Bod vyplývajúci zo zákona. Návrh uznesenia dostali poslanci v príprave na OZ. Nemajú 
pripomienky 

Uznesenie č. 42/2010 

Obecné zastupiteľstvo na základe prerokovaného materiálu  
v súlade s  § 11 ods. 4 písm. i)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení 
neskorších predpisov 
a)  u r č u j e, 
že vo volebnom období 2010 až 2014 bude starosta obce vykonávať funkciu v celom rozsahu 
(na plný úväzok). 
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 

2) Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva pre obdobie 2010-2014 
Detto bod 1, starosta v návrhu uznesenia navrhol znížiť počet poslancov zo súčasných 9 na 7 
poslancov.  
Diskusia k návrhu uznesenia: 
Ing. Kantoríková – nevie či sa niekto z poslancov vyjadroval písomne. Ona pripomienku 
zaslala, myslí si že počet poslancov by mal byť zachovaný, aby sa nemuseli kumulovať 
komisie a poslanci svoju prácu vykonávali zodpovednejšie. Pri počte 9 sa menej často stáva, 
že je OZ uznášanianeschopné. Vyčíslená úspora pri súčasnom odmeňovaní poslancov nie je 
vysoká. Myslí si, že pri nižšom počte poslancov by mal starosta jednoduchší lobing. 
Ladislav Brtáň – je tiež za zachovanie súčasného počtu poslancov. Na základe skúsenosti pri 
práci v komisii pre životné prostredie je presvedčený, že vyšší počet poslancov. 
Ing. Janke – je tiež za 9 poslancov. Pri nižšom počte by sa medzi poslancov nemusel dostať 
zástupca Nozdrovíc. Pri vyššom počte poslancov je možnosť variabilnejších riešení 
problémov, viacero názorov a pod. 
Ing. Pápy súhlasí s názorom Ing. Jankea. 
Ing. Gábel – v minulosti bolo poslancov 12, dnes je 9. 
p. Štepanovičová – 7 málo, 9 veľa, i keď by bol problém pri hlasovaní ona navrhuje 8 
Mgr. Švehlová – tiež  navrhuje 8, i pri počte 9 sa často stáva, že počet prítomných poslancov 
je 8. 
Starosta dal hlasovať: 
Uznesenie č. 43/2010 
OZ  s c h v a ľ u j e: 
Počet poslancov 9 - dopisat 
Za: 5 
Zdržal sa: 1 
Proti: 1 



 
3) Schválenie zásad postupu pri vybavovaní sťažností 

Dokument mali poslanci v príprave. Poslanci pripomienkovali zodpovedné osoby a následne 
schválili: 
 
Uznesenie č. 44/2010 
OZ s c h v a ľ u j e 
Zásady postupu pri riešení sťažností. 
Za: 7 
Zdržal sa: 0 
Proti: 0 
 

4) Schválenie VZN o kronike obce Košeca a VZN o knižničnom a výpožičnom 
poriadku 

Návrhy VZN dostali poslanci v príprave na OZ. VZN boli pripravené v spolupráci s kronikárkou 
obce p. Pajgerovou a pracovníčkou z knižnice p. Kozákovou. 
 
Uznesenie č. 45/2010 
OZ  s c h v a ľ u j e 
VZN č. 2/2010 o kronike obce Košeca 
Za: 7 
Zdržal sa:  0 
Proti: 0 
 
Uznesenie č. 46/2010 
OZ  s c h v a ľ u j e 
VZN č. 3/2010 o knižničnom a výpožičnom poriadku obce Košeca 
Za: 7 
Zdržal sa:  0 
Proti: 0 
 

5) Prehodnotenie rozpočtu obce na rok 2010 
Rozpočet prešla Ing. Kantoríková spolu so starostom a ekonómkou obce. Niekde je potrebné 
upraviť celú kapitolu, niekde upravili len plánované čerpania jednotlivých kapitol.  
Starosta oboznámil poslancov s prognózou vývoja podielových daní. Ing. Kantoríková navrhla 
predstaviť poslancom úpravu, počkať do septembra ako sa bude prognóza vyvíjať 
a v septembri by úpravu rozpočtu schválili. Poslanci informáciu vzali na vedomie. 
 
9/ Rôzne – dôležité údaje a informácie starostu a účastníkov rokovania 
Starosta ešte raz privítal hostí a dal im slovo. Poslanci odsúhlasili zmenu programu. 
Alena Ondričková – v obci je zakázané páliť lístie a konáre ale občania vo svojich kotloch 
pália oveľa horšie veci. 
p. Dlhá Eva je jej suseda a mala s ňou niekoľko konfliktov. Správanie k deťom je 
katastrofálne. Snažila sa jej aj pomôcť ale za dobrotu na žobrotu. Raz už volala aj políciu. 
Počujú krik a nadávky aj cez zatvorené dvoje dvere. I keď by rodina mala byť spolu, myslí si, 
že týmto deťom by bolo bez mamy lepšie. Podľa nej sú deti týrané. 
P. Štepanovičová – bola so sociálnym kurátorom, je potrebné mu zaslať písomný podnet.   



p. Ondričková prišla hlavne kvôli svojej novostavbe. Stavajú na ľavej strane smerom do 
Nozdrovíc. Doteraz tam nemajú prípoj elektrickej energie. Dohodla sa i s majiteľmi 
susedných parciel, ktorí tiež požiadali o vybudovanie prípojok. Od SSE im prišlo vyjadrenie, že 
do 12 mesiacov vedenie postavia avšak k realizácii požadujú od obce zástavbovú štúdiu. 
Starosta doplnil p. Ondričkovú, s ktorou o tomto probléme komunikuje. SSE potrebuje od 
obce zástavbovú štúdiu v elektronickej podobe aby túto lokalitu mohli zaradiť do svojich 
plánovaných aktivít. 
P. Ondričková navrhla zvážiť posun hranice obce, čím by obec ušetrila náklady na výstavbu 
miestnej komunikácie pretože v tom prípade by rodinné domy mohli mať priamy výjazd na 
hlavnú cestu. 
Ing. Janke – možno by stačila projektová štúdia pre plánovanú výstavbu a uloženie sietí.  
Starosta – ak s týmto názorom poslanci súhlasia, je potrebné poveriť ho touto úlohou. 
Ing. Kantoríková – problém s tým nemá, je potrebné zistiť cenu projektovej štúdie a poslať to 
poslancom mailom. 
 
Uznesenie č. 48/2010 
OZ  o d p o r ú č a  
Starostovi obce osloviť projektantov pre zhotovenie zástavbovej štúdie pre lokalitu Brehy 
a zdigitalizovanie lokality Za Barborkou. 
Za: 7 
Zdržal sa: 0 
Proti: 0 
 
10/ Interpelácia poslancov – diskusia 
Starosta odovzdal slovo poslancom v prípade, že majú návrhy a dôvodové správy. 
Ing. Kantoríková - v príprave  na OZ je i schválenie nového odmeňovacieho poriadku.  
Starosta – v zmysle nového rokovacieho poriadku budú poslanci odmeňovaní od 1. 4. 2010.  
Ing. Janke – chýbajú mu tam sankcie pri neplnení si povinností. Napr. pri nedodržaní termínu 
splnenia uznesenia.  
Starosta – poslanci majú pri porušení dohodnutých pravidiel možnosť znížiť či úplne zastaviť 
starostovi odmeny nad rámec zákonného platu. Poslanci prerokovali, pripomienkovali 
a schválili: 
 
Uznesenie č. 49/2010 
OZ  s c h v a ľ u j e 
Zásady odmeňovania poslancov a volených orgánov obce Košeca. 
Za: 7 
Zdržal sa: 0 
Proti: 0 
 
Ing. Kantoríková – mailom zasielala návrh uznesenia k žiadosti p. Viktora Mikušku, ktorú dal 
na preplatenie cestovných nákladov. Pripomenula všetku dotknutú dokumentáciu 
k uvedenej žiadosti. Finančná komisia s návrhom súhlasila ale záväzné stanovisko neprijala. 
Keďže ide o citlivú otázku rozhodnutie nechali na poslancoch.  
 
p. Brtáň Vladimír – požiadal o možnosť k vyjadreniu sa k tejto téme. On sa ako prvý zapojil do 
súťaže o výstavbu nájomnej 12 b.j. tiež mali všetko vybavené a zrazu to padlo. Kto im 



preplatí náklady? Zaujíma ho aké relevantné podklady podložil p. Mikuška k zaplateniu 
odmeny.  
Ing. Kantoríková si históriu výstavby pamätá, zúčastnila sa všetkých stretnutí. Prečítala 
poslancom návrh uznesenia i dôvodovú správu, ktoré poslanci dostali mailom.  
p. Brtáňovi V. stále nie je jasné, na základe čoho mu chcú odmenu vyplatiť, či si takto môže 
každý podať žiadosť... A ak to neschvália či to budú ďalej riešiť napr. trestným oznámením 
pre podozrenie zo snahy o bezdôvodné obohatenie sa. 
 
K schváleniu uznesenia je potrebné nájsť zákonné oprávnenie. V zákone o obecnom zriadení 
by na tento účel mohli byť použité tieto dva paragrafys § 11, odst. 4, písmeno a) alebo § 25 
ods. 1, písmeno d). 
Starosta – ani v jednom z týchto paragrafov nie je stanovená možnosť vyplatenia odmeny. 
Ing. Kantoríková – v prípade, že nie je zákonná možnosť na vyplatenie tejto odmeny, návrh 
sťahuje a nedá o nej hlasovať. 
Na základe stiahnutia návrhu uznesenia 
 
p. Brtáň – informoval poslancov o stave životného prostredia v našej obci, konkrétne 
o situácii s odpadmi na miestnom cintoríne. (vypýtať od Silvie má v maily) 
Starosta – stromy zasahujúce do komunikácie na Zliechovskej ceste – šla žiadosť na SC, bol tu 
ich zamestnanec – stromy bude treba vyrúbať, orez by nič nevyriešil. Budeme ďalej riešiť cez 
Obvodný úrad životného prostredia so žiadosťou o povolenie na výrub stromov. 
 
Ing. Pápy – požiadal o vyjadrenie k dvom žiadostiam od občanov. Prvá je od p. Jankea, 
stavebná komisia súhlasí s výmenou pozemkov – časť tehelne za pozemok pod miestnou 
komunikáciou.  
Starosta – výmena možná je, k jej realizácii je potrebný geometrický plán, ktorý bude niečo 
stáť. 
 
Uznesenie č. 50/2010 
OZ  o d p o r ú č a 
Starostovi obce začať prípravu geometrických plánov na výmenu pozemkov medzi Silvestrom 
Janke a obcou Košeca a pozemkom v tehelni. 
Za: 7 
Zdržal sa: 0 
Proti: 0 
 
Druhá žiadosť je od p. Jozefa Gajdoša na umiestnenie garáže pri jeho bytovke. Stavebná 
komisia by nerada narušovala ucelený výzor predmetného miesta. Starosta odporučil doložiť 
k žiadosti vyjadrenie obyvateľov bytovky. 
Vrátil sa k žiadosti od p. Janky Bachárovej, ktorá tiež požiadala o umiestnenie garáže  na 
pozemku pri bytovke súp. č. 317 
 
Starosta – stretol sa s p. Baškovou. Stále majú problém so strechou od p. Dananajovej.  Bolo 
by potrebné sa stretnúť s rodinnými príslušníkmi p. Dananajovej aby sa tento dlhodobý 
problém vyriešil. Stačí tam osadiť jednu rýmsu. Odporučil dohodnúť aj toto stretnutie. 
3.9.2010 – zasadačka oproti OcÚ o 17.00 hod. 
 



Ladislav Brtáň – Cementáreň Ladce zaslala odborný posudok na výskyt lišajníka na našom 
území. Chýba mu tam vyjadrenie časového obdobia aby sa dalo posúdiť kedy sa lišajník začal 
vyskytovať. Nedá sa posúdiť či zriadenie spaľovne súvisí so zvýšeným výskytom lišajníka.  
Znalecký posudok považuje za účelový a vypracovaný na objednávku. Mali by sme naň 
reagovať. Starosta ho požiadal o spracovanie základných bodov odpovede, prípadne prísť 
a spracujú reakciu spolu. 
 
Riešenie psov... 
 
Čistenie Nozdrovického potoka – začali no pred najhorším úsekom prestali. Bolo by potrebné 
pred jeseňou dorobiť to, aby sa nič vážne nestalo. 
Plocha pri bývalých potravinách – pripomenul svoj návrh osloviť majiteľov a pokúsiť sa tento 
pozemok odkúpiť. 
Starosta – možnosť je aj dlhodobý prenájom. 
 
Redakčná rada – 6.9.2010, o 18.00 hod. 
 
11/ Ukončenie zasadnutia 
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Radomír Brtáň, ktorý poďakoval 
prítomným za účasť.  
23.10 hod. 
 
 
Starosta obce: Radomír Brtáň    Zapisovateľka: Andrea Behanová 
 
 
Overovatelia: 
 
 
 
         ___________________________                   _________________________ 

          Anna Mikulová                      Ladislav Brtáň 
 
V Košeci, 30. 8. 2010                                      


