
 Z Á P I S N I C A 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 

dňa 23. septembra 2010 v zasadačke Obecného úradu v Košeci 

 

Prítomní 

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

Ing. Janka Kantoríková, poslankyňa   Ing. Ivan Janke, poslanec 

p. Ladislav Brtáň, poslanec   Anna Mikulová, poslankyňa  

Ing. Jaroslav Gábel, hlavný kontrolór   

   

Neprítomní 

Miroslava Štepanovičová, poslankyňa  Ing. Zuzana Jurčáková , poslankyňa  

Ing. Jaroslav Pápy, poslanec  

 

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  

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

nezúčastnili p. Miroslava Štepanovičová, Ing. Jaroslav Pápy 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. Nahlásená jedna zmena – v bode 7c nahradíme správu o činnosti stavebnej 
komisie správou o činnosti finančnej komisie. 
Poslanci po zmene program jednohlasne schválili. 
Za: 6 
 
3/ Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
Starosta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie, ktorá prednesie návrh na uznesenie 
z dnešného zasadnutia: 
 
Magdaléna Belková  – predseda 



Mgr. Miroslava Švehlová – člen 
Ing. Janka Kantoríková – člen 
Za: 6 

 
Za overovateľov zápisnice boli určení :  
1/  Ladislav Brtáň 
2/  Anna Mikulová  
  
Písaním zápisnice bola poverená :  
Andrea Behanová 
 
Uznesenie č. 51/2010 
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. 52/2010 
OZ  v o l í: 
Návrhovú komisiu v zložení: 
Magdaléna Belková  – predseda 
Mgr. Miroslava Švehlová – člen 
Ing. Janka Kantoríková – člen 
 
4/ Kontrola plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení zodpovednými 
pracovníkmi 
 
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. 
Uznesenie splnené, pracovné stretnutie sa uskutočnilo. Výstupom sa budeme venovať v bode 
rôzne. 
 

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. 
Budúci týždeň sa starosta stretne s geodetom, ktorý na uvedené práce pripraví cenovú 
ponuku, ktorú následne zašle poslancom. 
 

Uznesenie č. 50/2010 
OZ  o d p o r ú č a 
Starostovi obce začať prípravu geometrických plánov na výmenu pozemkov medzi Silvestrom 
Jankem a obcou Košeca a pozemkom v bývalej tehelni. 
Súbežne s uznesením č. 48/2010 a dohodou s p. Jankem. 
 
 
 



5/ Názory občanov 
Zasadnutia sa nezúčastnili žiadny hostia. P. Palček sa vyjadrí v bode programu podľa 
pozvánky. 
 
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. Správa obsahovala 
i kontrolu opatrení NKÚ. Poslanci správu vzali na vedomie.  
p. Belková sa spýtala na to, ako sa bude postupovať s ľuďmi, ktorí dane nezaplatili.  
Ing. Gábel – platobná disciplína sa v porovnaní s minulým rokom zlepšila o cca 50%. Platobná 
disciplína sa zlepšila u fyzických aj u právnických osobách.  
Nedoplatok právnických osôb skresľuje nedoplatok daňovníka Štrkopiesky Hrubá Borša.  
Starosta informoval prítomných o tom, že výmer bol daňovníkovi zaslaný, nakoľko sám 
daňové priznanie nepodal. Výmer si prevzali oficiálne poštou na doručenku, do 14 dní od 
prevzatia by mali daň zaplatiť. Dlhujú daň i za predchádzajúci rok. Splatnosť je do konca 
novembra. Prokuratúra sa k tomu zatiaľ nevyjadrila, daňový úrad naše VZN tiež nenapadol. 
Starosta si je istý že sme vyrúbením dane vo VZN nepochybili. 
Ďalej informoval poslancov o návrhu zákona na zníženie maximálnej možnej výmery, ktorá je 
momentálne 20-násobok. Vláda ho chce znížiť pri rôznych aj iných daniach na 5-násobok. 
Pripravuje zamietavú pripomienku k návrhu tohto zákona, nakoľko je to veľký zásah do 
príjmovej časti obcí a miest. 
 
Uznesenie č. 53/2010 
OZ  b e r i e  n a v e d o m i e 
Správu hlavného kontrolóra v súlade s §18f zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení 
neskorších predpisov 
 
7/ Hlavné body rokovania určené Plánom práce OZ a predchádzajúcimi uzneseniami OZ, 

a) Prehodnotenie plnenia hlavných úloh na rok 2010 
Prehodnotenie hlavných úloh s poslancami prediskutoval starosta obce.  
Problém vytekania hydrantu v Nozdroviciach. Ing. Janke navrhuje tlačiť na PVS, ktorá je 
vlastníkom a správcom hydrantu na nápravu stavu. Je to ich . Vyzvať ich listom na nápravu 
stavu. Plánujú veľkú investíciu súčasťou ktorej by táto náprava mohla byť. 
Ohradenie kompostovísk – zoskenovať náčrtok s výmerom a cenovú ponuku. Termín 
presunúť. 
Výmena okien na Osvetovej besede v Nozdroviciach – naskytla sa  nám možnosť získať okná 
zo Strediska evanjelickej diakonie, ktoré získalo dotáciu na nové okná a staré sa dajú 
v pohode použiť.  
Jaroslav Palček – okná videl a bol prekvapený v akom sú dobrom stave. Dajú sa bez 
problémov osadiť. Jedno okno je za zostatkovú cenu cca 50,- €. Vyhovovali by nám 
i vchodové dvere. 
 
Uznesenie č. 54/2010 
OZ  s c h v a ľ u j e 
Investíciu vo výške max 2.000,- € na okná, dvere a materiál potrebný na ich výmenu 
a osadenie v budove Osvetovej besedy v Nozdroviciach. 
Za: 6 



Zdržal sa: 0 
Proti: 0 
 

Revitalizácia tehelne – Ing. Janke – návrhov bolo niekoľko,  z rôznych príčin sa zatiaľ nič 
neuskutočnilo, pozabudli sme však na komín, ktorý po tohtoročných dažďoch môže byť vo 
veľmi zlom stave. Starosta je za odstránenie komína, nakoľko v prípade nešťastia bude ako 
štatutár zodpovedný hlavne on. Poslanci prediskutovali a odporučili získať cenové ponuky na 
odstránenie 10 metrov komína v tehelni. 
 
Ostatné body plánu hlavných úloh sú neinvestičné. Starosta dokument poslancom pošle 
mailom. Odporučil poslancom vziať prehodnotenie plánu hlavných úloh na vedomie. 
 
Uznesenie č. 55/2010 
OZ  b e r i e  n a v e d o m i e 
Správu o plnení hlavných úloh na rok 2010. 
 

b) TOZ Dní zvýšenej pracovnej aktivity 
S TOZ oboznámila poslancov zástupkyňa starostu Mgr. Miroslava Švehlová.  
Ing. Janke sa spýtal na to či budú v obci rozmiestnené VO kontajnery. VO odpad sa tento rok 
bude zbierať podobnou formou ako zber separovaných zložiek – vyhlásením zberu po 
jednotlivých uliciach.  
 
Uznesenie č. 56/2010 
OZ  b e r i e  n a v e d o m i e 
TOZ dní zvýšenej pracovnej aktivity. 
 

c) Správa o činnosti finančnej komisie 
O činnosti svojej komisie informovala poslancov jej predsedkyňa Ing. Janka Kantoríková.  
Poslanci správu vzali na vedomie.  

 
Uznesenie č. 57/2010 
OZ  b e r i e  n a v e d o m i e 
Správu o činnosti finančnej komisie. 
 

d) Správa o činnosti správcu ŠA 
Správu poslancom predniesol správca areálu p. Jaroslav Palček. Informoval ich o využívaní 
areálu futbalovým klubom, na školské i obecné akcie i na prenájom občanom obce alebo 
firemným subjektom. Poďakoval vedeniu obce za prístup a podporu. 
Starosta pripomenul medzištátny zápas, ktorý sa tu odohral, kedy sa dánski hráči vyjadrili, že 
taký areál a trávnik nemajú u nich ani niektoré ligové mužstvá. 
Rovnako hasiči, ktorí tu mali súťaž sa vyjadrili, že je to najlepší areál na akom zatiaľ súťaž 
robili. Poslanci správu vzali na vedomie. 
 
Uznesenie č. 58/2010 
OZ  b e r i e  n a v e d o m i e 
Správu o činnosti správcu ŠA. 
 
 



8/ Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov 
K zastupiteľstvu neboli predložené žiadne ďalšie návrhy a podnety. 
 
9/ Rôzne – dôležité údaje a informácie starostu a účastníkov rokovania 
Ing. Kantoríková – oboznámila poslancov s vývojom financií obce a aktuálnymi žiadosťami od 
občanov.  
P. Rastislav Belko požiadal o príspevok na vydanie CD vo výške 200,- €. Príspevok komisia 
neodporučila.  
Dychová hudba Košečanka – žiadosť o príspevok vo výške 1.000,- €. Poslanci prediskutovali 
a schválili: 
 
Uznesenie č. 59/2010 
OZ  s c h v a ľ u j e 
Finančný príspevok vo výške 600,- € pre dychovú hudbu Košečanka. 
Za: 6 
Zdržal sa: 0 
Proti: 0 
 
Žiadosť od rímsko-katolíckej cirkvi na dotáciu na rekonštrukciu slnečných hodín vo výške 
500,- €. Poslanci prerokovali a schválili: 
 
Uznesenie č. 60/2010 
OZ  s c h v a ľ u j e 
Príspevok vo výške 300,- € z rozpočtu obce na práce súvisiace s rekonštrukciou vstupnej 
brány do starého cintorína pre Rímsko-katolícku cirkev v Košeci. 
Za: 6 
Zdržal sa: 0 
Proti: 0 
 
p. Brtáň Ladislav – má otázky ohľadom drog v našej obci, novej spaľovni odpadu a všeobecne 
spaľovania. 
Spýtal sa starostu na možnosť uskutočnenia sretnutia so starostami obcí Zliechov a Košecké 
Podhradie. Starosta zvolá stretnutie na stredu 29.9.2010. 
Mal nahlásené spaľovanie v záhradkárskej osade, kde telefonicky nahlásili, že spaľuje  p. 
Pavol Múčka. Navrhol priestupkové konanie na ktoré zároveň navrhol pozvať predsedu 
týchto záhradkárov, aby všetkým vysvetlil ako spracovať tento odpad. 
 
Ďalšia sťažnosť je na spaľovanie odpadu na Želiarskej ulici kde p. Opát spaľuje rôzny odpad 
vraj za alkohol a cigarety. Pozrieť sa tam ešte nebol, ak je to tak ako sťažovateľ píše rovnako 
navrhuje priestupkové konanie.  
 
Pri odpočívadle pod vodojemami našli občania injekčné striekačky, on sám tam našiel 
pozostatky po fajčení marihuany. Okrem toho sa tam nachádzal rôzny odpad. Skupinka 
týchto mladých chlapcov chodí fajčiť marihuanu aj na most cez kanál. Poslanci odporučili 
inštalovať k posedeniu odpadkový kôš a nahlásiť na polícii v Ilave túto skutočnosť so 
žiadosťou o kontrolné hliadky. 
 



Má dve žiadosti o výrub drevín, ich riešenie pripraví na najbližšie OZ. 
 
Starosta – v súvislosti s pracovným stretnutím oboznámil ostatných poslancov s jeho 
výsledkom. Je potrebné odsúhlasiť výstupy. Dohodli sa na tom, že starosta osloví firmy na 
prípravu projektu pre čističku odpadových vôd pre MŠ a diakoniu a projekt so žiadosťou 
o dotáciu pošleme na Environmentálny fond. Uzávierka príjmu žiadostí je 20. október.  
Náklady na projektovú dokumentáciu zašle poslancom mailom. Je možné, že oslovená firma 
zahrnie tieto náklady do realizácie. Investícia by mala byť vo výške max. 24.000,- €, 
spoluúčasť obce 10 %. Realizácia by bola až v budúcom roku. 
Geometrický plán na vyňatie parcely pre budúcu výstavbu pre bytovku vedľa Základnej školy 
– aby sme vedeli presne čo chceme odpredať – číslo parcely a výmeru. Ing. Kantoríková 
navrhla, aby sa najskôr dala urobiť štúdia s nákresom, aby sme vedeli ako presne to tam 
vyjde, pretože stačí malý rozdiel a geometrický plán by bol zbytočný. Poslanci odsúhlasili 
pripraviť najskôr štúdiu. 
 
Ing. Kantoríková navrhla, aby sa pred najbližším OZ uskutočnila rozšírenejšia finančná 
komisia na ktorej by si detailne prešli financie do konca roka, aby sa tomu nemuseli zdĺhavo 
venovať priamo na OZ. Zastupiteľstvo je plánované na 21. októbra. 
Termín 14. 10. 2010 o 18.00 hod. – pozvať všetkých poslancov. 
 
Starosta  sa spýtal na príspevok Nižnej Myšli vo výške 1.000,- €. Uznesenie je platné, chce 
vedieť čo s jeho výkonom a či trvajú na tom, aby tam šiel osobne. Obec má zriadené číslo 
účtu. Poslanci odporučili nechať uznesenie zatiaľ otvorené. Po plánovanej finančnej komisii 
dajú stanovisko. 
Ďalší problém je pri bytovke číslo 316, kde momentálne majú problém s vodou. Oni jediný sú 
napojený na obecnú studňu, ktorá sa pravidelne kazí a sú vysoké náklady na jej opravy. Je 
potrebné tam zriadiť prípojku na obecný vodovod. Náklady na vybudovanie prípojky budú 
cca 166,- €. Poslanci odporučili prípojku vybudovať. 
 
Nájomníci 12 b.j. urgovali vybudovanie prístrešku pre vrecia a bicykle. Poslanci odporučili 
navrhnúť nájomníkom vybudovanie prístrešku za podmienky dočasného navýšenia nájmu, 
kde sa odrazia náklady za túto investíciu. 
 
10/ Interpelácia poslancov – diskusia 
 
11/ Ukončenie zasadnutia 
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Radomír Brtáň, ktorý poďakoval 
prítomným za účasť. (21.00 hod.) 
 
 
Starosta obce: Radomír Brtáň    Zapisovateľka: Andrea Behanová 
 
Overovatelia: 
 
         ___________________________                   _________________________ 

          Anna Mikulová                      Ladislav Brtáň 
V Košeci, 28. 9. 2010                                      


