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 Z Á P I S N I C A 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 

dňa 22. september 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 

Jaroslav Palček 

 

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  

8 poslancov a preto uznal dnešné zasadnutie OZ za uznášaniaschopné. Začiatku OZ sa 

nezúčastnila Mgr. Helena Popovičová. 

2/ Schválenie programu rokovania 
Starosta sa spýtal poslancov, či sú z ich stany pripomienky k programu, ktorý bol uvedený na 
pozvánke.  
Bc. Ondrejka – v bode 4. Máme kontrolu uznesení OZ, ktorú robí vždy starosta a v bode 6. 
Máme správu HK. Navrhoval tieto dva body zlúčiť, nakoľko kontrola uznesení je 
v kompetencii HK. Citoval zo zákona o obecnom zriadení. Navrhol, aby sa v budúcnosti tieto 
body prerokovávali naraz a predkladal by ich HK. 
Ing. Mináriková (HK) – súhlasí s návrhom, nezasahovala do doteraz zaužívaného postupu. 
Starosta prečítal znenie rokovacieho poriadku OZ, na základe ktorého podával správy 
o plnení uznesení on. Poslanci sa dohodli na uvedenej zmene od najbližšieho OZ. Dnešné OZ 
sa bude uberať podľa programu uvedenom na pozvánke s presunutím bodu 7.6 na bod 7.1, 
ostatné číslovanie sa posúva. 
 

Uznesenie č. 136 
OZ  k o n š t a t u j e, že : 
Zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu uvedeného na pozvánkach.  
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
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3/ Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
Bc. Ondrejka – návrhová komisia nepracuje tak ako by mala, navrhuje aby bola predsedom 
Andrea Behanová, ktorá znenia uznesení aj tak vždy tvorí. 
Ing. Kantoríková – na začiatku volebného obdobia bol návrh na školenie ohľadom fungovania 
samosprávy. Myslí si, že by to poslancom pomohlo. Starosta súhlasí, pozrie ponuku, ktorú 
poslancom zasielal a zistí aktuálne možnosti 
17.20 sa na OZ dostavila Mgr. Popovičová čím sa zvýšil počet prítomných poslancov na 9. 
Starosta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie, ktorá prednesie návrh na uznesenie 
z dnešného zasadnutia: 
Mgr. Júlia Palčeková – predseda 
Katarína Turzová – člen 
Mária Kalamenová – člen 
Za: 9 
 

Uznesenie č. 137 
OZ  v o l í: 
Návrhovú komisiu v zložení: 
Mgr. Júlia Palčeková – predseda 
Katarína Turzová – člen 
Mária Kalamenová – člen 
 

Za overovateľov zápisnice boli určení :  
1/ Ing. Janka Kantoríková 
2/ Bc. Pavol Ondrejka 
  

Písaním zápisnice poveril: Andreu Behanovú 
 

4/ Kontrola plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení zodpovednými 
pracovníkmi 
Kontrolu plnenia uznesení predkladá starosta obce. Nakoľko na dnešnom OZ je v bode 7.7 
kontrola plnenia uznesení, ktoré predkladá zástupkyňa starostu navrhol, prenechať kontrolu 
do tohto bodu aby sa neopakoval. Poslanci s navrhnutým súhlasili. 
 
5/ Názory občanov 
Starosta sa spýtal hosťa p. Palčeka na jeho pripomienky. 
p. Palček – vadia mu autá stojace na ceste, ktoré prekážajú najmä pri zimnej údržbe ciest. 
Potrebovali by cestný posýpač.  
Starosta navrhol upraviť parkovanie na miestnych komunikáciách všeobecne záväzným 
nariadením, na základe ktorého bude mať obec možnosť kontroly. 
 
6/ Správa hlavného kontrolóra v súlade s § 18f zák. č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov 
Hlavná kontrolórka obce Ing. Mináriková zasielala vyjadrenie poslancom mailom. Prvú 
správu HK prednesie na najbližšom OZ za III.Q 2O11. 
 
7/ Hlavné body rokovania určené Plánom práce OZ a predchádzajúcimi uzneseniami OZ, 

1. Správa o činnosti správcu ŠA 
Správu predniesol poslancom správca ŠA a LKS (letný kultúrny stánok) p. Jaroslav Palček. 
Správa je v písomnej forme prílohou zápisnice. Poslanci správu vzali na vedomie. 
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Starosta poďakoval za prednesenie správy a zároveň využil možnosť poďakovať mu verejne 
za všetko čo pre obec robí a je k dispozícii kedykoľvek vrátane víkendov. 
 
Uznesenie č. 138 
OZ berie na vedomie správu o činnosti správcu ŠA a LKS p. Jaroslava Palčeka. 
 

2. Prehodnotenie plnenia hlavných úloh na rok 2011 
Prehodnotenie plnenia hlavných úloh na rok 2011 predniesol poslancom starosta obce. 
Oficiálny dokument hlavných úloh nemáme úlohy sa plnia priebežne v zmysle potreby 
a rozpočtu. Venovať sa bude treba hlavným úlohám na rok 2012. Poslanci informáciu vzali na 
vedomie. 
 
Uznesenie č. 139 
OZ berie na vedomie informáciu o hlavných úlohách obce na rok 2011. 
 

3. Hodnotenie plnenia plánu sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce 
Plán sociálneho a hospodárskeho rozvoja (PHSR) obce je dokument, ktorý bol pripravovaný 
v spolupráci s občanmi na niekoľkých stretnutiach v roku 2007. 
Zhodnotil plnenie cieľov a opatrení, ktoré sú výsledkom tohto dokumentu. Dokument má 
svoj vek a bolo by potrebné venovať sa jeho úprave a prispôsobeniu sa aktuálnym 
požiadavkám. Správa je v písomnej forme prílohou zápisnice. Poslanci správu vzali na 
vedomie. 
 
Uznesenie č. 140 
OZ berie na vedomie hodnotenie plánu sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce. 
 

4. Úlohy v spracovaní a aktualizácia interných predpisov 
Internými predpismi sa myslia najmä rokovací poriadok OZ, zásady hospodárenia s majetkom 
obce, ktoré je potrebné aktualizovať dodatkom alebo úplne novým dokumentom. Zmene 
dokumentov sa bude venovať v spolupráci s hlavnou kontrolórkou obce. Okrem týchto 
dokumentov je potrebné venovať sa aj platným VZN a pripraviť aj nové VZN, ktoré sú pre 
obec potrebné. Predniesol im niekoľko oblastí, ktorým by sme VZN mohli pripraviť. Poslanci  
 
Uznesenie č. 141 

a) OZ berie na vedomie informáciu o úlohách v spracovaní a aktualizácii interných 
predpisov. 

b) OZ navrhuje na najbližšom zasadnutí OZ prerokovať zásady hospodárenia s majetkom 
obce a rokovací poriadok obecného zastupiteľstva. 

Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 

5. TOZ dní zvýšenej pracovnej aktivity 
TOZ dní zvýšenej pracovnej aktivity predniesla poslancom zástupkyňa starostu Mgr. 
Miroslava Švehlová. Správa je v písomnej forme prílohou  zápisnice. Poslanci správu vzali na 
vedomie. 
Uznesenie č. 142 
OZ berie na vedomie TOZ dní zvýšenej pracovnej aktivity. 
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6. Správa o činnosti kultúrnej komisie 
S činnosťou kultúrnej komisie oboznámila poslancov jej predsedníčka p. Katarína Turzová. Zhodnotila 
činnosť komisie od začiatku roka a pripomenula kultúrne podujatia, ktoré organizovali. Správa je 
v písomnej forme prílohou zápisnice. Poslanci správu vzali na vedomie. 
 

Uznesenie č. 143 
OZ berie na vedomie správu o činnosti kultúrnej komisie. 
 

7. Informácia o plnení uznesení OZ 
Informáciu o plnení uznesení OZ predniesla poslancom zástupkyňa starostu Mgr. Miroslava 
Švehlová. 
Venovala sa uzneseniam za obdobie od júna 2011. Poslanci informáciu vzali  na vedomie. 
 
Uznesenie č. 144 

a) OZ berie na vedomie informáciu o plnení uznesení OZ 
b) OZ navrhuje vypracovávať ukladacie uznesenia v súlade s § 8 a § 11 bod 8 

rokovacieho poriadku OZ. 
Za: 9 
Zdržal sa: 0 
Proti:  0 
 

8. Správa o činnosti komisie pre životné prostredie 
Správu o činnosti komisie pre životné prostredie predniesol poslancom predseda komisie p. 
Jozef Surový. Správa je v písomnej forme prílohou zápisnice. 
 
Uznesenie č. 145 
OZ berie na vedomie správu o činnosti komisie pre životné prostredie. 
 
8/ Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov 
Prevádzkový poriadok detského ihriska bol poslancom zaslaný mailom. Je potrebné schváliť 
ho pred začatím užívania detského ihriska.  
 
Uznesenie č. 146 
OZ schvaľuje prevádzkový poriadok verejného detského ihriska. 
Za: 9 
Zdržal sa: 0 
Proti: 0 
 
Starosta zasielal poslancom zmluvu o budúcej zmluve medzi obcou Košeca a Ing. Marcinkom 
Miroslavom a manželkou Katarínou ohľadom zriadenia vecného bremena – starosta 
poslancom zasielal mailom. 
 
Uznesenie č. 147 
Obecné zastupiteľstvo: 
a) schvaľuje podpis zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na 
neknihovaných parcelách KNE č. 347 a 343, táto je prílohou zápisnice 
b) odporúča starostovi obce zmluvu o budúcej zmluve podpísať 
Za: 9, Zdržal sa: 0, Proti: 0 
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Uznesenie č. 148 
Obecné zastupiteľstvo v Košeci 
v súlade s §11 ods.4 písm. a) Zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších 
predpisov S c h v a ľ u j e v zmysle §18 ods.1  Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v 
znení neskorších predpisov podnikanie alebo výkon inej zárobkovej činnosti hlavného 
kontrolóra a týmto vyjadruje súhlas s podnikaním alebo vykonávaním inej zárobkovej 
činnosti Ing. Kataríne Minárikovej, narodenej 1.6.1982, zvolenej do funkcie hlavného 
kontrolóra počas výkonu tejto funkcie. 
Za: 9 
Zdržal sa: 0 
Proti: 0 
 
Ing. Kantoríková zasielala návrh uznesenia na doplnenie plánu práce o zasadnutie v mesiaci 
október. Návrh uznesenia:  
Obecné zastupiteľstvo v Košeci v súlade s §11  Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v 
znení neskorších predpisov 
a ) S c h v a ľ u j e   /   n e s c h v a ľ u j e 
doplnenie plánu práce Obecného zastupiteľstva v Košeci na rok 2011 schváleného dňa 
20.01.2011 uznesením č. 36/2011 o rokovanie OZ v mesiaci október 2011 / 20.10.2011 / . 
b ) S c h v a ľ u j e   /   n e s c h v a ľ u j e 
hlavné body rokovania OZ dňa 20.10.2011 

1. Prerokovanie a schválenie Zásad hospodárenia obce Košeca 
       Predkladá : starosta obce, hlavný kontrolór 

2. Prehodnotenie platných nájomných zmlúv uzatvorených obcou Košeca ako    
    „Prenajímateľom“   
    Predkladá : predseda KFIR 

 
Uznesenie č. 149 
Obecné zastupiteľstvo v Košeci v súlade s §11  Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v 
znení neskorších predpisov 
a ) S c h v a ľ u j e 
doplnenie plánu práce Obecného zastupiteľstva v Košeci na rok 2011 schváleného dňa 
20.01.2011 uznesením č. 36/2011 o rokovanie OZ v mesiaci október 2011 / 20.10.2011 / . 
b ) S c h v a ľ u j e  
hlavné body rokovania OZ dňa 20.10.2011 

1. Prerokovanie Zásad hospodárenia obce Košeca 
       Predkladá : starosta obce, hlavný kontrolór 

2. Prehodnotenie platných nájomných zmlúv uzatvorených obcou Košeca ako    
    „Prenajímateľom“   
    Predkladá : predseda KFIR 
3. Prerokovanie rokovacieho poriadku OZ obce Košeca 
     Predkladá : starosta obce 
4. Správa HK za III. Q 2011 
    Predkladá : HK 
5. Prerokovanie a schválenie plánu kontrolnej činnosti HK za druhý polrok 2011 
    Predkladá : HK 

Za: 9 
Zdržal sa: 0, Proti: 0 
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Bc. Ondrejka zaslal návrh na uznesenie s návrhom na zmenu termínov v príkaze starostu 
obce na vykonanie inventúry.  
Mgr. Pajgerová – ich zoznam je doplnený o požadované položky. Doplniť ešte musia majetok, 
ktorý je listoch vlastníctva.  
Starosta – okrem uznesenia potrebuje k zmene príkazu vyjadrenie predsedníčky hlavnej 
inventarizačnej komisie, prečo neboli splnené termíny. Odovzdal jej list požiadal o písomné 
vyjadrenie. HK Ing. Mináriková oboznámila poslancov s možnosťami výsledkov inventúry 
a aké závery by na základe výstupov mala predložiť hlavná inventarizačná komisia. 
 
Uznesenie č. 150 
OZ 
a/  schvaľuje zmenu „Príkazu starostu obce na vykonanie mimoriadnej inventarizácie 
majetku a záväzkov obce k 31. 7. 2011“, schváleného uznesením  č. 101 / 2011  zo dňa 
23.06.2011 nasledovne: 

- Termín vykonania: do 31. 12. 2011 
- Doplniť bod 3.1: správa HK podľa bodu c/ tohto uznesenia do 30.11.2011 
- Prerokovania výsledkov ČIK: 15.1.2012 – 31.1.2012 
- Správa ÚIK o mimoriadnej inventarizácii a vysporiadaní inventarizačných rozdielov: 

29.2.2012 
- Vyhotovenie interných účtovných dokladov na zaúčtovanie inventarizačných 

rozdielov na základe schváleného návrhu ku dňu 29.2.2012 vykoná účtovníčka obce 
do 30. 6. 2012 

- Odovzdanie dokumentácie: 9.3.2012 
b/ odporúča starostovi obce aktualizovať „Príkaz starostu obce na vykonanie mimoriadnej 
inventarizácie majetku a záväzkov obce k 31. 7. 2011“ v zmysle bodu a/ tohto uznesenia. 
c/ ukladá hlavnému kontrolórovi Obce Košeca preveriť  poslednú platnú inventarizáciu 
vykonanú v obci Košeca a porovnať ju s inventarizačnými zoznamami predloženými OZ na 
vykonanie mimoriadnej inventarizácie vrátane  úbytkov a prírastkov. 
d/ odporúča ekonómke obecného úradu, hlavnému kontrolórovi obce, starostovi obce, 
poslancom OZ zúčastniť sa školenia organizovaného Asociáciou vzdelávania samospráv -  
Regionálnym  vzdelávacím centrom Trenčín dňa 25.10.2011 na tému: Inventarizácia majetku, 
záväzkov a rozdiel majetku a záväzkov k 31.12.2011 
Za: 9 
Zdržal sa: 0 
Proti: 0 
 
Bc. Ondrejka mal pripomienku k poslednému zápisu z obecného zastupiteľstva. Nebolo 
dostatočne zaznamenané vyjadrenie hlavnej kontrolórky k téme úpravy rozpočtu. Požiadal 
HK, aby opäť vysvetlila dotyčné znenie zákona. Zákon hovorí o tom, že všetky zmeny 
v rozpočte musí schvaľovať OZ vopred a starosta nemá právo bez povolenia prekročiť žiadnu 
z položiek. Poslanci môžu starostovi schváliť možnosť prečerpať niektoré kapitoly do určitej 
výšky a upraviť tieto právomoci v zásadách s hospodárením majetku obce. 
 
Mgr. Palčeková – komisia FIR sa venovala žiadosti od Dariusa Kuteja a niekoľkých občanov 
z ulice Dolný Majer o osadenie spomaľovacieho pruhu na ich miestnu komunikáciu. Komisia 
túto investíciu neodporúča. Myslí si, že ulica nie je až tak frekventovaná a využívajú ju najmä 
jej obyvatelia.  
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Uznesenie č. 151 
OZ schvaľuje zakúpenie spomaľovacieho prahu na ulicu Dolný Majer, resp. poskytnutie 
finančného príspevku na jeho zakúpenie. 
Za: 0 
Proti: 7 
Zdržal sa: 2 (Mgr. Palčeková, Mgr. Pajgerová) 
 
Mgr. Palčeková sa spýtala na posun v záujme o prenájom časti tehelne. Posledné stanovisko 
je, že jeho aktivita je zastavená a prenájom priestorov nie je momentálne aktuálny. Nechal 
nám vybavenie a my môžeme pokračovať vo vlastnej réžii. Vyseparovať zložky a odpredať. 
 
Kalamenová – informovala poslancov o sociálnej pomoci cestoviny a múka. Poskytovateľ 
pomoci momentálne nemá naplnené sklady. Tovar pre žiadateľov z našej obce doručia po 
doplnení zásob. 
 
Starosta: 

- p. Palček spomenul potrebu posýpača pre miestne komunikácie. Na októbrové OZ 
pripraví prehľad o tom, ako sa zimná údržba rieši teraz a prehľad financií potrebných 
na zakúpenie staršieho zariadenia. Materiál pripraví na zasadnutie KFIR aby sa tomu 
mohli venovať a podať návrh OZ. 

- Množia sa žiadosti o inzerciu v našich novinách. Bolo by potrebné stanoviť cenu za 
uverejnenie reklamy. 

- Prišla ponuka na výrub a výkop stromov – ak majú poslanci návrhy na odstránenie 
niektorých drevín, môžeme ich osloviť a v mimo vegetačnom období to vyriešiť. P. 
Turzová – na Prúdoch je problém so starými vŕbami. 

 
Starosta – navrhol uvoľniť Ing. Kantoríkovú z postu predsedu stavebnej komisie nakoľko sa 
niekoľko krát vyjadrila, že túto funkciu vykonávať nebude a uvoľnili tak miesto niekomu, kto 
o to záujem mať bude. Ing. Kantoríková sa venuje dvom ďalším komisiám. Komisia má 
svojich členov, ktorých schválili na predchádzajúcom OZ a môže fungovať aj bez predsedu. 
Ing. Kantoríková – požiadala, aby sa tejto téme venovali na poslednom tohtoročnom 
zasadnutí. Výkonu funkcie predsedu stavebnej komisie sa nikdy vnútorne nebránila, 
nechcela ju vykonávať z iných dôvodov. 
Bc. Ondrejka navrhol, aby sa hlasovalo o tom, že o prípadnom odvolaní Ing. Kantoríkovej 
z postu predsedu stavebnej komisie sa bude hlasovať na decembrovom OZ. 
Starosta čakal či sa Ing. Kantoríková ozve, keď už boli známi členovia komisie a nerozmyslí si 
spoluprácu. Prvé zasadnutie komisie kvôli tomu zvolávali na poslednú chvíľu. 
 

Uznesenie č. 152 
OZ schvaľuje prehodnotenie odvolania Ing. Kantoríkovej z pozície predsedu komisie výstavby 
a územného plánovania na posledné tohtoročné obecné zastupiteľstvo. 
Za: 2 (Bc. Ondrejka, Mgr. Popovičová) 
Zdržal sa: 3 (Turzová, Mgr. Palčeková) 
Proti: 4 (Mgr. Pajgerová, Surový, Mgr. Švehlová, Kalamenová) 
 

Uznesenie č. 153 
OZ odvoláva Ing. Kantoríkovú z postu predsedu komisie výstavby a územného plánovania. 
Za: Mgr. Švehlová, Kalamenová, Surový 
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Zdržal sa: Ing. Kantoríková, Mgr. Palčeková, Mgr. Pajgerová, Turzová 
Proti: Bc. Ondrejka, Mgr. Popovičová 
 

Uznesenie č. 154 
OZ schvaľuje  

a) prenájom reklamnej plochy v obecných novinách 
b) poplatok za prenájom vo výške 5,- € za každú ¼ strany, maximálny celkový rozsah 

reklamy v jednom vydaní je jedna A4 
Za: 9 
Zdržal sa: 0 
Proti: 0 
Mgr. Palčeková sa vrátila k predchádzajúcemu bodu nakoľko tému nepovažuje za ukončenú. 
Nakoľko neschválili že sa téme budú venovať na poslednom tohtoročnom OZ navrhuje, aby 
sa téme venovali v januári 2012 a túto tému definitívne uzatvorili. 
 

Uznesenie č. 155 
OZ schvaľuje prehodnotenie odvolania Ing. Kantoríkovej z pozície predsedu komisie výstavby 
a územného plánovania na zasadnutí obecného zastupiteľstva v januári 2012. 
Za: 7 
Proti: 1 (Surový) 
Zdržal sa: 1 (Ing. Kantoríková) 
 

9/ Rôzne – dôležité údaje a informácie starostu a účastníkov rokovania 
10/ Interpelácia poslancov - diskusia 
 

11/ Ukončenie zasadnutia 
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Radomír Brtáň, ktorý poďakoval 
prítomným za účasť. (21:30) 
 

Starosta obce: Radomír Brtáň    Zapisovateľ: Andrea Behanová 
 

Overovatelia: 
 
 
 
 
          __________________________                   _________________________ 

     Ing. Janka Kantoríková                    Bc. Pavol Ondrejka 
 
 
 
V Košeci, 22. 9. 2011 


