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Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 19. septembra 2019  

v zasadačke Obecného úradu v Košeci 

 
 

Prítomní 

 

Mgr. Radomír Brtáň, starosta obce  Mgr. Dana Bajzíková, poslankyňa   

Mgr. Božena Gábelová, poslankyňa  Mária Kalamenová, poslankyňa  

Miroslav Vančík, poslanec   Róbert Jurena, poslanec 

PaedDr. Miroslava Švehlová, poslankyňa  Jana Rýdza, poslankyňa     

Mgr. Zuzana Dianová, prednostka   Ing. Eva Podmajerská, ekonóm a rozpočtár obce 

 

Neprítomní 

Alena Dobrodejová, HK    Miloš Mucina, poslanec 

Radovan Kolembus, poslanec 

 

Hostia 

Podľa prezenčnej listiny  

 

R O K O V A N I E 

1/ Otvorenie 
Otvorenie dnešného plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva vykonal starosta obce 
Mgr. Radomír Brtáň. Konštatoval, že z celkového počtu 9 poslancov, je prítomných 7 
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. Poslanci návrh programu jednohlasne schválili.  
 
Uznesenie č. 92/2019 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 12 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. konštatuje, že zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu na pozvánke. 
Za: 7    
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
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3/ Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
 
Uznesenie č. 93/2019 
OZ v Košeci podľa § 15 Zákona o obecnom zriadení 

1. Zriaďuje návrhovú komisiu v zložení  

Róbert Jurena – predseda  

Mgr. Božena Gábelová - člen 

Jana Rýdza - člen 

2. Vymedzuje úlohy návrhovej komisie nasledovne: 

- sledovať priebeh zasadnutia a predkladať k prerokúvaným bodom programu 

a k postupu rokovania návrhy uznesení. 

Za:  7   
Proti:   0  
Zdržal sa:  0  
 
Overovateľmi zápisnice sú poverení PaedDr. Miroslava Švehlová a Mária Kalamenová, 
zapisovateľka Andrea Bušíková. 
 
4/ Kontrola plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení zodpovednými 

pracovníkmi 

S plnením schvaľovacích uznesení z predchádzajúceho OZ oboznámil prítomných starosta 
obce.  
 
Uznesenie č. 85/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Košeca:  
B: Schvaľuje: Zmeny rozpočtu podľa zmenového listu č. 7, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou 
tohto uznesenia.    
 
Uznesenie č. 87/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Košeca:  
B. Schvaľuje:  Všeobecne záväzné nariadenie č.  1/2019 o mieste a čase zápisu dieťaťa na 
plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške mesačného príspevku:  

-  zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole,  
- na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,  
- na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole,  
- na čiastočnú úhradu nákladov, na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni 

 
Uznesenie č. 88/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Košeca:  
B: Schvaľuje Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2014 o podmienkach nájmu 
v nájomných bytoch vybudovaných z dotácie na obstaranie nájomného bytu. 

 
Uznesenie č. 90/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Košeca 
Schvaľuje: Vypustenie vetvy V11 z uznesenia č.70/2019 bod B2 z investičnej akcie v roku 
2019, týkajúcej sa  stavby Košeca Zliechovská cesta – obojstranný chodník novostavba. 
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Uznesenie č. 91/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Košeca 
A2: Schvaľuje Používanie nového loga obce Košeca v zmysle vyhotoveného dizajn manuálu. 
Logo bude slúžiť na účely prezentácie obce, marketingové aktivity a ako grafický prvok 
písomných dokumentov týkajúcich sa obce.   
 
Poslanci správu o kontrole uznesení vzali na vedomie. 
 
Uznesenie č. 94/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Košeca berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení OZ v Košeci 
a podanie správ o plnení uznesení zodpovednými pracovníkmi. 
 
5/ Názory občanov 
p. Jakuš sa spýtal na možnosť wifi pripojenia v malej zasadačke obecného úradu, kde mávajú 
zasadnutia komisie a pripojenie na internet im tam chýba. Starosta poďakoval za tip, free 
wifi pripojenie bude zabezpečené. 
 
6/ Hlavné body rokovania 
 
6.1 Zmeny rozpočtu 
Predkladá ekonómka a rozpočtárka obce Ing. Eva Podmajerská. Oboznámila prítomných 
s obsahom zmenových listov a dôvodoch na predkladané návrhy na zmeny rozpočtu. 
Poslanci zmeny rozpočtu prerokovali a prijali uznesenia: 
 
Uznesenie č. 95/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Košeca:  
A: Prerokovalo informáciu o zmenách rozpočtu podľa zmenového listu č. 9 – zmeny 
zapracované v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy - na základe úprav rozpočtu – účelovo určených finančných prostriedkov zo 
štátneho rozpočtu a z EÚ. 
B: Berie na vedomie informáciu o zmenách rozpočtu podľa zmenového listu č. 9. 
 

Uznesenie č. 96/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Košeca:  
A: Prerokovalo  návrh na zmeny rozpočtu podľa  zmenového listu č. 10  
B: Schvaľuje zmeny rozpočtu podľa zmenového listu č. 10, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou 
tohto uznesenia    
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
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6.2 Žiadosti týkajúce sa nakladania s majetkom obce 
Žiadosti týkajúce sa nakladania s majetkom obce predložila poslancom prednostka obce Mgr. 
Zuzana Dianová. 
 
Zámena pozemkov Krupičkovci/obec Košeca. 
Ide o pozemok v okolí ich budovy a základnej školy. Žiadosť je opakovane podávaná od r. 
2016, nakoľko zámena sa dotýka aj pozemku, ktorý je vo vlastníctve Slovenského 
pozemkového fondu. Požiadali o zámenu a odkúpenie rozdielu vo výmeroch pozemkov za 
cenu 14,80 €/m2. Cena bola navrhnutá na základe návrhu od SPF. Časť pozemku môže obec 
po schválení nového územného plánu obce, v ktorom pozemok označený ako miestna 
komunikácia od SPF delimitovať. Starosta navrhol, aby sa ohľadom ceny za odkúpenie 
zvyšnej časti pozemku vo vlastníctve r. Krupičkovej stretli na pracovnom stretnutí aj 
s finančnou komisiou.   
 
Uznesenie č. 97/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Košeca:  
A. Prerokovalo žiadosť žiadateľov p. Bohuslav Krupička,  Prúdy 185/10, Košeca, p. Ján 

Krupička, Na Ležiskách 7, Žarnovica a Ing. Vladimír Krupička, Pod hájom 956/8, Dubnica 
nad Váhom, doručenú dňa 05.09.2019, zaevidovanú pod podacím číslom 1908/19 
o zámenu časti pozemkov vo vlastníctve obce Košeca a to pozemok parc. č. KNE 342/503 
vodné plochy o výmere 1134 m2, zapísaný na LV č. 1 a pozemok parc. č. KNE 112/4 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 230 m2 , zapísaný na LV č. 3447 za časť pozemku vo 
vlastníctve rodiny Krupičkovej a Slovenskej republiky a to pozemku parc. č. KNE 113 orná 
pôda o výmere 1498 m2 , zapísaný na LV č. 3498.  Požadovaná výmera zámeny na 
obidvoch stranách je 418 m2. (1. Variant) alebo zámenná zmluva vyššie uvedených 
pozemkov a zvyšok parcely, ktorá je súčasťou školskej záhrady vo výmere 269,5 m2 
odkúpiť od Krupičkovcov (2. Variant). Predmetnou zámenou by došlo k zosúladeniu 
užívania pozemkov a ich vlastníckeho vysporiadania na obidvoch stranách.  

B. Schvaľuje prípravu zámeny pozemkov definovaných v časti A: prerokovalo v 2. variante 
tzn. zámena pozemkov a odkúpenie zvyšného podielu od súčasných vlastníkov.   

Za: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 

Zámena pozemkov Slovlak/Obec Košeca 
Na predchádzajúcom OZ poslanci schválili zámer previesť vlastníctvo majetku obce formou 
zámeny.  Na základe týchto uznesení bol pripravený dnešný materiál týkajúci sa schválenia 
prevodu a návrh uznesenia: 
 
Uznesenie č. 98/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Košeca po prerokovaní predloženého materiálu  
Schvaľuje: 
A:  Prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Košeca formou zámeny pozemkov  
v zmysle čl. 6 bod 7) písm. a) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Košeca 
a podľa § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov. Zámena sa týka nasledujúcich pozemkov:  
- parc. č. KNC 866/3 zastavané plochy o výmere 1175 m2 , ktorý vznikol obnovením 

pozemkov parc. č. KNE 1050/503 orná pôda o výmere 370 m2, parc. č. KNE 1056/1 orná 
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pôda o výmere 376 m2 nachádzajúce sa v k.ú. Košeca , vo vlastníctve obce Košeca, 

zapísané na LV č. 1 a časti pozemku parc. č. KNE 1049/501 ostatná plocha o výmere 724 

m2 nachádzajúci sa v k.ú. Košeca, vo vlastníctve obce Košeca, zapísaný na LV č. 3447 ,   

za pozemky:  
-  parc.č. KNC 866/14 zastavaná plocha o výmere 2469 m2, parc. č. KNC 866/15 zastavaná 

plocha o výmere 15 m2 a parc. č. KNC 866/16 zastavaná plocha o výmere 25 m2 , ktoré 

vznikli oddelením od pozemku parc. č. KNC 866/1 zastavaná plocha o výmere 4003 m2, 

nachádzajúci sa v k.ú. Košeca vo vlastníctve SLOVLAK Košeca, a.s. Továrenská 545, Košeca 

zapísaný na LV č. 2438.  

Pozemky vznikli na základe geometrického plánu č. 64/2019, zo dňa 22.05.2019 
vyhotoveného spoločnosťou Beveling s.r.o. Pruské 466.    
Zámena sa uskutočňuje bez vzájomného finančného vyrovnania, nakoľko sa zamieňajú 
pozemky v rovnakej lokalite a obec nadobúda zámenou do svojho vlastníctva pozemky vo 
väčšej výmere.  
Zámer previesť nehnuteľnosť bol schválený uznesením č. 77/2019 a bol zverejnený dňa  
08.08.2019. 
Zdôvodnenie osobitného zreteľa:  
Zámena pozemkov sa uskutočňuje na základe vzájomných požiadaviek oboch strán za 
účelom majetkovoprávneho vysporiadania.  Zo strany obce ide o vysporiadanie vlastníctva 
pozemku pod časťou Továrenskej ulice od hlavnej cesty až za križovatku s ulicou Bytovky. Zo 
strany spoločnosti Slovlak ide o vysporiadanie majetkových vzťahov k pozemkom, ktoré sa 
nachádzajú v areáli spoločnosti a sú v súčasnosti na LV obce Košeca, ale obce tieto pozemky 
vzhľadom na ich lokalitu nevyužíva.  
B: Zámennú zmluvu, ktorej predmetom je zámena nehnuteľností vo vlastníctve Obce 
Košeca, a to pozemok parc. č. KNC 866/3 zastavané plochy o výmere 1175 m2 , ktorý vznikol 
obnovením pozemkov parc. č. KNE 1050/503 orná pôda o výmere 370 m2, parc. č. KNE 
1056/1 orná pôda o výmere 376 m2, a časti pozemku parc. č. KNE 1049/501 ostatná plocha 
o výmere 724 m2 nachádzajúci sa v k.ú. Košeca, vo vlastníctve obce Košeca, za nehnuteľnosť 
vo vlastníctve spoločnosti Slovlak Košeca, a.s. Továrenská 545, Košeca a to za pozemky 
parc.č. KNC 866/14 zastavaná plocha o výmere 2469 m2, parc. č. KNC 866/15 zastavaná 
plocha o výmere 15 m2 a parc. č. KNC 866/16 zastavaná plocha o výmere 25 m2 , ktoré 
vznikli oddelením od pozemku parc. č. KNC 866/1 zastavaná plocha o výmere 4003 m2. 
Zamieňané nehnuteľnosti sa nachádzajú v k.ú. Košeca a sú zapísané na Okresnom úrade 
Ilava, Katastrálny odbor na LV č. 1, LV č. 3447 a LV č. 2438. 
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Žiadosť o odkúpenie Ing. Jozef Palček 
Žiadosť evidujeme už niekoľko rokov, zastupiteľstvo ju len vzalo na vedomie. Žiadateľ bol 
oslovený ohľadom aktuálnosti žiadosti a svoj záujem o odkúpenie tohto pozemku potvrdil. 
Starosta – v predmetnej lokalite je majiteľmi pozemkov v budúcnosti plánovaná IBV, no 
odpredajom tohto pozemku nebude ovplyvnená šírka a možnosť vybudovať v budúcnosti 
obojsmernú prístupovú komunikáciu. 
 
Uznesenie č. 99/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Košeca:  
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A: Prerokovalo žiadosť p. Ing. Jozefa Palčeka, Ulica športovcov 70/15, 018 64 Košeca, zo dňa 
12.05.2015, zaevidovanú pod podacím číslom č. 983/2015 o odkúpenie pozemku parc. č. 
KNC 1542/3 o výmere 27 m2 záhrady, nachádzajúci sa v k.ú. Košeca, zapísaný na LV č. 1 vo 
vlastníctve obce Košeca, aktualizovanú na základe oslovenia starostom obce v mesiaci júl 
2019.   
B: Schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku a zámer odpredať pozemok 
parc. č. KNC 1542/3 záhrady o výmere 27 m2, nachádzajúci sa v k.ú. Košeca, zapísaný na LV č. 
1 vo vlastníctve obce Košeca 
kupujúcemu Ing. Jozef Palček, Ulica športovcov 70/15, 018 64 Košeca  ako prípad hodný 
osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čl. 6 bod 6) písm. e) Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom obce Košeca. 
Kúpna cena je stanovená vo výške 5,50/m2 

Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Košeca ako prípad hodný osobitného zreteľa 
bude zverejnený najmenej na 15 dní pred schvaľovaním prevodu na úradnej tabuli obce a na 
internetovej stránke obce.  
Odôvodnenie osobitného zreteľa: Predmetný pozemok obec nevyužíva, vzhľadom na jeho 
polohu a veľkosť /je ohraničený pozemkom vo vlastníctve žiadateľa / nie je využiteľný ako 
stavebný pozemok a má význam len pre vlastníka susednej nehnuteľnosti, ktorý by kúpou 
pozemku dosiahol celistvosť a zarovnanie s pozemkom, ktorý má vo vlastníctve. 
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 

Zriadenie vecného bremena – IBV výstavba smer Košecké Podhradie, Nozdrovice a IBV 
Raganová. SSD žiada o bezplatné zriadenie vecného bremena, týkajúce sa vo všetkých 
prípadoch umiestnenia inžinierskych sietí na predmetných stavbách na pozemkoch vo 
vlastníctve obce. Obec eviduje niekoľko podobných žiadostí o zriadenie vecných bremien 
a ani v jednom prípade nie je SSD ochotná zaplatiť za zriadenie vecného bremena ani 
jednorazový poplatok. Poslanci prediskutovali a schválili: 
 
Uznesenie č. 100/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Košeca:  
A: Prerokovalo návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech 
Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, spočívajúce v práve 
umiestnenia a uloženia elektroenergetického zariadenia za účelom prevádzky a údržby na 
pozemku parc. č. KNE 317/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 7887 m2, 
v predpokladanom rozsahu 15,3 m2 , pričom skutočný rozsah vecného bremena bude 
vymedzený po realizácii stavby „12287-Košeca-smer Košecké Podhradie-Predĺženie NNK“ 
porealizačným geometrickým plánom. Zmluva má byť podpísaná za nasledujúcich 
podmienok:  

• Zmluva o zriadení vecného bremena bude uzatvorená najneskôr do 3 rokov po 
realizácii stavby 

• Presný rozsah bude vyznačený geometrickým plánom 

• Rozsah vecného bremena – umiestnenie elektroenergetického zariadenia na 
pozemku, jeho prevádzku – vykonávanie povolenej činnosti (distribúcia elektriny) 
a prístup k nemu v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike 

• Vecné bremeno by sa zriadilo na dobu neurčitú a bezodplatne 
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B: Schvaľuje zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech budúceho 
oprávneného z vecného bremena Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 
010 47 Žilina, IČO: 36442151 spočívajúce v práve elektroenergetického zariadenia za účelom 
prevádzky a údržby na pozemku parc. č. KNE 317/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 
7887 m2, v predpokladanom rozsahu 15,3 m2, pričom skutočný rozsah vecného bremena 
bude vymedzený po realizácii stavby porealizačným geometrickým plánom za podmienok 
uvedených v bode A tohto uznesenia.  
Za: 6   
Proti: 1 (Miroslav Vančík) 
Zdržal sa: 0 
 

 

Uznesenie č. 101/2019 
Obecné zastupiteľstvo:  
A1: Prerokovalo žiadosť spoločnosti PETROSTAV SK s.r.o., Štefanov nad Oravou 132, 027 44 
Tvrdošín, IČO: 46278605 zastupujúca spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina, 
doručenú dňa 12.08.2019, zaevidovanú pod podacím číslom 1991/19 vo veci realizácie 
stavby „č. 1804 –Košeca – Nozdrovice- predĺženie NNK pre  IBV“ a s tým spojené právo 
umiestnenia a uloženia elektroenergetického zariadenia na časti pozemku parc. č. KNE 28, 
ostatné plochy o výmere 2951 m2 , ktorý je vo vlastníctve obce Košeca, zapísaný na LV č. 
3447 formou budúceho zriadenia vecného bremena. 
A2: Prerokovalo návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech 
Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, spočívajúce v práve 
umiestnenia a uloženia elektroenergetického zariadenia za účelom prevádzky a údržby na 
pozemku parc. č. KNE 28, ostatná plocha o výmere 2951 m2, v predpokladanom rozsahu 10 
m2 , pričom skutočný rozsah vecného bremena bude vymedzený po realizácii stavby 
porealizačným geometrickým plánom. Zmluva má byť podpísaná za nasledujúcich 
podmienok:  

• Zmluva o zriadení vecného bremena bude uzatvorená najneskôr do 3 rokov po 
realizácii stavby 

• Presný rozsah bude vyznačený geometrickým plánom 

• Rozsah vecného bremena – umiestnenie elektroenergetického zariadenia na 
pozemku, jeho prevádzku – vykonávanie povolenej činnosti (distribúcia elektriny) 
a prístup k nemu v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike 

• Vecné bremeno by sa zriadilo na dobu neurčitú a bezodplatne 
B1: Schvaľuje zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech budúceho 
oprávneného z vecného bremena Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 
010 47 Žilina, IČO: 36442151 spočívajúce v práve elektroenergetického zariadenia za účelom 
prevádzky a údržby na pozemku parc. č. KNE 28, ostatná plocha o výmere 2951 m2, 
v predpokladanom rozsahu 10 m2 , pričom skutočný rozsah vecného bremena bude 
vymedzený po realizácii stavby porealizačným geometrickým plánom za podmienok 
uvedených v bode A2 tohto uznesenia.  
Za: 6   
Proti: 1 (Miroslav Vančík) 
Zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 102/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Košeca:  
A1: Prerokovalo žiadosť spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina, doručenú dňa 
04.03.2019, zaevidovanú pod podacím číslom 640/19 vo veci realizácie stavby „7704-Košeca, 
IBV Raganová“ a s tým spojené právo umiestnenia a uloženia inžinierskych sietí (el. vedenie 
NN a VN) na časti pozemku parc. č. KNE 963/13, ostatná plocha o výmere 913 m2 , ktorý je vo 
vlastníctve obce Košeca, zapísaný na LV č. 3447 formou zriadenia vecného bremena. 
A2: Prerokovalo návrh zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech Stredoslovenskej 
distribučnej, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, spočívajúce v práve umiestnenia 
a uloženia inžinierskych sietí (el. vedenie NN a VN) a k nim prislúchajúcim ochranným 
pásmam v zmysle platných právnych predpisov, za účelom prevádzky, údržby a rekonštrukcie 
na pozemku parc. č. KNE 963/13, ostatná plocha o výmere 913 m2, v rozsahu vyznačenom 
geometrickým plánom č. 202-63/2018, zo dňa 15.06.2018 vyhotoveným spoločnosťou 
GEODÉZIA Žilina a.s., Hollého 7, 010 50 Žilina, overeného Ing. Miladou Kotrasovou, dňa 
04.07.2018 pod číslom 351/2018. Predmetný pozemok je dotknutý realizáciou stavby „7704-
Košeca, IBV Raganová“. 
B1: Schvaľuje zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. KNE 963/13, ostatná plocha 
o výmere 913 m2, v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. 202-63/2018, zo dňa 
15.06.2018 vyhotoveným spoločnosťou GEODÉZIA Žilina a.s., Hollého 7, 010 50 Žilina, 
overeného Ing. Miladou Kotrasovou, dňa 04.07.2018 pod číslom 351/2018, vo vlastníctve 
obce Košeca, zapísaného na LV č. 3447  v prospech oprávneného z vecného bremena 
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina. Vecné bremeno 
spočíva v povinnosti obce Košeca ako povinného z vecného bremena strpieť na časti 
pozemku vo výmere 0,29 m2 umiestnenie a uloženie inžinierskych sietí (el. vedenia NN a VN) 
a k nim prislúchajúcim ochranným pásmam v zmysle platných predpisov v rámci realizácie 
stavby „7704-Košeca, IBV Raganová“, za účelom prevádzky, údržby a rekonštrukcie so 
vstupom v ktoromkoľvek čase a ročnom období. Vecné bremeno sa schvaľuje bezodplatne 
na dobu neurčitú. Náklady spojené so zriadením vecného bremena bude znášať oprávnený z 
vecného bremena.  
B2: Schvaľuje zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech oprávneného z vecného 
bremena Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 
36442151 spočívajúce v práve umiestnenia a uloženia inžinierskych sietí (el. vedenie NN 
a VN) a k nim prislúchajúcim ochranným pásmam v zmysle platných právnych predpisov, za 
účelom prevádzky, údržby a rekonštrukcie na pozemku parc. č. KNE 963/13, ostatná plocha 
o výmere 913 m2, v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. 202-63/2018, zo dňa 
15.06.2018. Predmetný pozemok je dotknutý realizáciou stavby „7704-Košeca, IBV 
Raganová“.  
Za: 6   
Proti: 1 (Miroslav Vančík) 
Zdržal sa: 0 
 
Vysporiadanie pozemkov pod budovou Osvetovej besedy v Nozdroviciach. Obec oslovila dve 
súčasné vlastníčky s informáciou o nájdení podpísaných zmlúv o predaji predmetných 
pozemkov s návrhom kúpy za sumu, ktorá bola stanovená v podpísaných zmluvách. Vlastníci 
s odpredajom súhlasia, no nesúhlasia s navrhovanou sumou a navrhli sumu výrazne vyššiu. 
Poslanci prediskutovali a navrhli osloviť zostávajúce vlastníčky. 
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7/ Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov 
 
Uznesenie č. 103/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Košeca:  
A: Prerokovalo predloženie žiadosti o podporu formou dotácie na projekt „Rozšírenie siete 
vodovodu a kanalizácie v obci Košeca“. 
B: Schvaľuje predloženie žiadosti o podporu formou dotácie na projekt „Rozšírenie siete 
vodovodu a kanalizácie v obci Košeca“ a minimálne 5% spoluúčasť na spolufinancovaní 
projektu. 
Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 104/2019 
Obecné zastupiteľstvo:  
A: Prerokovalo predloženie žiadosti na základe výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc. 
B: Schvaľuje predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne 
prístupných elektrických nabíjacích staníc: 

Názov projektu: Verejná elektrická nabíjacia stanica v Košeci 
Výška maximálneho spolufinancovania projektu: 500,00 € 
Kód výzvy: č.: 18409/2019-4210-36886 

Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
8/ Rôzne – dôležité údaje a informácie starostu a účastníkov rokovania 
Mgr. Švehlová informovala poslancov o TOZ „Dni zvýšenej pracovnej aktivity“.  
 
Uznesenie č. 105/2019 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie TOZ „Dni zvýšenej pracovnej aktivity“. 
 
Mgr. Gábelová informovala o čerstvej čiernej skládke stavebnej sutiny pri ceste k váhu za 
mostom. Starosta sa na to pozrie, nemusí pochádzať od občanov Košece, funguje odpadová 
turistika. 
Starosta informoval o plánovaných vysprávkach ciest pred zimou. 
p. Jurena informoval o stave Sadovej ulice a križovatky Hlavná, Sadová a Športovcov.  
Starosta informoval o postupe prác na prístavbe škôlky a výstavbe učebne v budove ZŠ 
a knižnice. Ďalej informoval o prácach na fitness parku za obecným úradom. Verejné 
obstarávanie na dodanie kompostérov je na kontrole na riadiacom orgáne. Finalizujeme 
prípravu verejného obstarávania na chodníky. Na prelome mesiacov sa  bude realizovať 
výstavba detského ihriska v areáli MŠ z dotácie z Úradu vlády. Pripravuje sa verejné 
obstarávanie na multifunkčné ihrisko.  
Poslanci prediskutovali možnosti vybudovania novej zastávky pri budove ZŠ.  
p. Vančík – požiadal o oficiálne požiadanie preloženia elektrického stĺpu pri pamätníku SNP. 
Ďalej sa spýtal na zastávku v Nozdroviciach. Poslanci prediskutovali možnosti získať materiál 
na výstavbu. Je potrebné zo štúdie urobiť projekt pre výstavbu. 
p. Kalamenová – informovala o tom, že sociálna komisia opäť organizuje odber krvi, 
uskutoční sa v piatok 4. októbra v Kultúrno športovom centre.  
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9/ Interpelácia poslancov – diskusia 
 
10/ Ukončenie zasadnutia 
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Mgr. Radomír Brtáň, ktorý 
poďakoval prítomným za účasť. (19:30 hod.) 
 
Starosta obce: Mgr. Radomír Brtáň   Prednosta obce: Mgr. Zuzana Dianová 
 
Overovatelia:  
 
 
 
 
       __________________________          ________________________ 
          PaedDr. Miroslava Švehlová                Mária Kalamenová 

 
 

V Košeci,  .............. 


