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Z Á P I S N I C A 

z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 

dňa 3. októbra 2016 v zasadačke Obecného úradu v Košeci 

 
Prítomní 

Bc. Radomír Brtáň, starosta obce  Mgr. Miroslava Švehlová, poslankyňa  

Ing. Jozef  Ďurech    Mária Kalamenová, poslankyňa  

Ing. Janka Kantoríková, poslankyňa  Radovan Kolembus    

Dárius Kutej, poslanec   Pavol Ostrovský, poslanec   

Katarína Turzová    Alena Dobrodejová, HK    

Mgr. Zuzana Dianová, prednostka   

  

Neprítomní 

Mgr. Dana Bajzíková 

Hostia 

Viď prezenčná listina 

R O K O V A N I E 

1/ Otvorenie 
Otvorenie dnešného plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva vykonal starosta obce 
Bc. Radomír Brtáň a privítal hostí. Konštatoval, že z celkového počtu 9 poslancov sú prítomní 
8 poslanci a preto uznal dnešné zasadnutie OZ za uznášaniaschopné. Zasadnutia OZ sa 
nezúčastnila Mgr. Bajzíková. 
 

2/ Schválenie programu rokovania 
Starosta sa spýtal poslancov, či sú z ich stany pripomienky k programu, ktorý bol uvedený na 
pozvánke. Ing. Ďurech navrhol doplniť do hlavných bodov rokovania ako bod 7.1 
Prevetovanie pozastavených uznesení č. 115 a 116/2016 zo dňa 30.8.2016. 
 
Uznesenie č. 122/2016 
OZ  k o n š t a t u j e, že : 
Zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu na pozvánke s doplnením bodu 7.1 
Prevetovanie pozastavených uznesení č. 115 a 116/2016 zo dňa 30.8.2016, čím sa posunie 
číslovanie ostatných bodov. 
Za: 5 (Ing. Ďurech, Ing. Kantoríková, p. Kutej, p. Ostrovský, p. Turzová) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 3 (p. Kalamenová, p. Kolembus, Mgr. Švehlová) 
 
3/ Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
Starosta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie, ktorá prednesie návrh na uznesenie 
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z dnešného zasadnutia: 
 
Predseda – Pavol Ostrovský 
Člen – Katarína Turzová 
Člen – Mgr. Miroslava Švehlová 
 
Uznesenie č. 123/2016 
OZ  v o l í: 
Predseda – Pavol Ostrovský 
Člen – Katarína Turzová 
Člen – Mgr. Miroslava Švehlová 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Za overovateľov zápisnice boli určení:  
1/ Dárius Kutej  
2/ Mgr. Miroslava Švehlová 
 
Písaním zápisnice poveril: Bc. Emíliu Laskovičovú 
 
4/ Kontrola plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení zodpovednými 
pracovníkmi 
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ vykonal starosta obce:  
 
Starosta postupne prešiel všetky uznesenia, ktoré boli schválené na predchádzajúcom 
zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 30.08.2016. 
 
Uznesenie č. 124/2016  
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plnenie kontrolu uznesení. 
 
5/ Názory občanov 
Starosta odovzdal slovo prítomným hosťom.  
 
p. Košút na prelome rokov pripomínal opravu rozhlasu. Momentálne prebehla oprava, ktorá 
trvala cca dva týždne z toho dôvodu, že niekto ten amplión nasmeroval dohora a nebolo nič 
počuť. V zmysle toho auditu by bolo vhodné, keby sa tento rozhlas presunul na iné miesto, 
aby ho mohli oznamy počuť aj oni, ale aby na tej ulici bol. 
Starosta odpovedal, že v Nozdroviciach sme už ten interný detailný audit robili a na túto 
situáciu sme našli riešenie, ktoré bude, že tento rozhlas z tohto miesta pôjde preč a tak isto 
kabeláž, ktorá tam bola, sa použije na vrchnej časti ulice Za parkom. Tam sa doplní rozhlas zo 
strany od Osvetovej besedy smerom dolu a určite bude postačujúci, lebo je to vyššie. 
 
p. Ladislav Brtáň vystúpil s tým, že pripomienkoval návrh programu rozvoja obce a nedostal 
žiadnu odozvu. Chce ich odovzdať poslancom, aby sa nimi zaoberali a aby boli zapracované 
do tohto návrhu. 
Starosta poďakoval p. Brtáňovi za osobné doručenie týchto pripomienok. Pripomienkami 
sme sa zaoberali a spracovateľ p. Backová určite posielala mail so zapracovaním určitých 
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vecí. Ako spracovateľ programu rozvoja, niektoré veci akceptovala aj z pripomienok p. Brtáňa 
aj p. Ďurecha. Niektoré veci neakceptovala. To rozhodnutie o akceptácii tu bolo predložené 
na poslednom zasadnutí OZ 18.8.2016 a následne bolo dohodnuté, že v kompletnom znení, 
ktoré dúfam p. Backová poslala poslancom. Poslanci vtedy ešte neschvaľovali ten program, 
chceli to schváliť ako komplexný dokument. 
p. Brtáň nerozumie tomu, keď dá ako občan pripomienku a nedostane spätnú väzbu, aby 
mohol zareagovať ešte pred schválením toho programu. 
Starosta odpovedal, že má pocit, že spracovateľ p. Brtáňa kontaktoval. 
p. Brtáň odpovedal, že dostal krátky mail, že jeho pripomienky budú zapracované do 
programu. Ale akým spôsobom? Vo svojom maily mal aj otázky, poslal to aj doporučene na 
OcÚ, a nedostal žiadnu odpoveď.  
Starosta odpovedal, že nevie teraz reagovať, lebo tá komunikácia medzi spracovateľom 
a tými, kto tie pripomienky poslal, bola interná. T.z., že nevie, aká komunikácia medzi p. 
Backovou a vami (p. Brtáňom a p. Ďurechom) nejakým spôsobom existovala. Mal za to, že 
ako spracovateľ tohto dokumentu, a nerobila to prvýkrát, vie čo všetko treba. 
p. Brtáň chcel ešte vedieť, ako sa mal dozvedieť pred schválením toho dokumentu, či 
súhlasila alebo nesúhlasila so zapracovaním jeho pripomienok. Keď nesúhlasila a bolo to 
schválené, môže sa domnievať, že to je na jednej osobe, či sa rozhodne alebo nerozhodne. 
To nerozhoduje obecné zastupiteľstvo, to rozhoduje nejaká pani? 
Starosta odpovedal, že obecné zastupiteľstvo sa k tomu vyjadrovalo, malo to k dispozícii. Ten 
proces bol verejný a je neustále verejný. Aj dnes je verejný proces schvaľovania tohto 
dokumentu, nakoľko sa tento dokument na predchádzajúcom zastupiteľstve neschválil. 
Mgr. Dianová zareagovala, že jeho pripomienky boli predložené p. Backovou dňa 18.8.2016 
a podrobne si ich prešli. 
p. Brtáň odpovedal, že keď sa dočíta, že tu je nejaký návrh programu rozvoja obce a územný 
plán. A územný plán je v tomto dokumente spomenutý len že v štádiu vývoja, tak by 
poprosil, keby sa do toho štádia vývoja dostala aj jeho pripomienka. Pretože si myslí, že je 
podstatnejšia ako sú počty žien a mužov, ktorí v tom či onom závode. 
Starosta odpovedal, že je to dôležitá informácia tak isto ako všetky východiskové 
ukazovatele, ktoré sú súčasťou tohto dokumentu. Nebudeme sa tu teraz baviť o tom, čo má 
byť naozaj v tom dokumente prítomné a čo nie. Čo sa týka územného plánovania, čakáme na 
posledné etapy územného plánovania. Tak isto si pripomienkoval aj prvé etapy prieskum, 
rozbory a tak isto aj zadanie. Tak isto bude možnosť verejne pripomienkovať aj tie ďalšie 
etapy tvorby nového územného plánu. 
 
p. Jakuš zareagoval, že v zmysle zákona č. 305/2013 o elektronickej podobe výkonu 
pôsobnosti orgánov verejnej moci, samospráva ako orgán verejnej moci má povinnosť 
niektoré odpovede a niektoré služby riešiť a poskytovať v digitálnej, modernej podobe, 
elektronicky. Doteraz to bolo len dobrovoľné, od novembra 2016 to bude povinné. Chce 
vedieť, ako to budeme riešiť. 
Starosta odpovedal, že čo sa týka našich povinností, samozrejme budeme sa snažiť v rámci 
našich možností všetko načas plniť tak ako nám zákon prikazuje. OcÚ už mal od novembra 
poskytovať služby IOMO, štát sa doteraz nevedel postarať o to, aby sme to vôbec začali 
poskytovať. Čo sa týka DCOM-u, my sme nezapojili do veľkého DCOM-u, nakoľko tam bolo 
potrebné nejaké zmluvné zaistenie na budúce platby, čo sme v rozpočte nejakým spôsobom 
ani neriešili. Máme na stole ponuku od prevádzkovateľa tohto systému na tzv. mini DCOM, 
ktorý by nám pomohol s tou aplikáciou e-Govemmentu priamo v obci bez toho, že by sme 
boli zapojení do toho veľkého projektu. Budeme to zvažovať. Je potrebné ešte povedať, že je 
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tam prechodné obdobie, keď niektoré veci budú fungovať hlavne medzi samosprávou 
a verejnou mocou a potom nastupuje komunikácia medzi samosprávou a obyvateľstvom. 
  
p. Kolembus sa spýtal, či už sa robil audit VO aj na ulici Pod Hôrkou, lebo z tých neoniek, zdá 
sa, že svietia, ale vlastne nesvieti z nich ani jedna. 
Starosta odpovedal, že na tejto ulici sme ešte nerobili. Toto je problém, ktorý sme objavili 
minulý rok, kedy sa dosť výrazne znížila svetelná intenzita tých svietidiel. Momentálne sme 
v takom stave, že to svietidlo ako také má vo vnútri nejaký transformátor, ktorý ako 
súčiastka po nejakých piatich šiestich rokoch odchádza a nedáva ten impulz dostatočný tým 
svetelným zdrojom, nefunguje správne a korektne na to, aby tá svetelná intenzita bola 
maximálna, postupne sa znižuje. Skúsili sme vymeniť tie transformátory vo vnútri niektorých 
svietidiel a napr. na Zliechovskej ulici sú dve alebo tri svietidlá, kde sme toto vyskúšali a tá 
intenzita sa omnoho zvýšila. Tie LED sú dobré, akurát tá jedna súčiastka je tam zlá. Problém 
je v tom, že tie svietidlá sú zanitované, t.z., že každé svietidlo je potrebné demontovať, 
odnitovať, vymeniť jadro, znova ho zanitovať alebo ho pospájať. Jedna vec je robota, druhá 
vec je samotný transformátor, ktorý stojí niečo vyše 20eur a už sa takto dostávame na 
neefektívnosť pri výmene svietidiel. Toto bude určite súčasťou aj toho návrhu, ktorý určite 
príde, čo s tým do budúcna. Lebo tá svietivosť prvých LED z r. 2009 prudko klesla. 
 
6/ Správa hlavného kontrolóra v súlade s §18f zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 
v znení neskorších predpisov 
Hlavná kontrolórka obce p. Alena Dobrodejová predniesla Správu hlavného kontrolóra č. 
3/2016 z výkonu kontroly – Kontrola nákupu a čerpania cenín – stravných poukážok za rok 
2015.  
 
Uznesenie č. 125/2016 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo 
Správu hlavného kontrolóra č. 03/2016 z výkonu kontroly – Kontrola nákupu a čerpania 
cenín – stravných poukážok za rok 2015. 
B: Berie na vedomie 
Správu hlavného kontrolóra č. 03/2016 z výkonu kontroly – Kontrola nákupu a čerpania 
cenín – stravných poukážok za rok 2015. 
 

7/ Hlavné body rokovania 
7.1 Prevetovanie pozastavených uznesení č. 115 a 116/2016 zo dňa 30.8.2016 
Prevetovanie uznesenia č. 115/2016 zo dňa 30.8.2016 
Uznesenie č. 126/2016 
Obecné zastupiteľstvo dopĺňa uznesenie č. 103/2016 zo dňa 18.8.2016 o bod  
C: Výber zhotoviteľa kanalizačných pripojení schváli OZ. 
Termín vyhlásenia výzvy (aj na www.koseca.sk) do 16.09.2016, zodpovedný: starosta obce 
Košeca. 
Termín na zasielanie výziev do 27.09.2016, zodpovedný: starosta obce Košeca  
Termín na zaslanie zoznamu priamo oslovených firiem zaslať poslancom do 20.09.2016,            
zodpovedný: starosta obce Košeca  
Termín na výber zhotoviteľa projektu 29.09.2016 – zasadnutie OZ, zodpovední: poslanci 
obce Košeca. 
Za: 5 (Ing. Ďurech, Ing. Kantoríková, p. Kutej, p. Ostrovský, p. Turzová) 

http://www.koseca.sk/
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Proti: 3 (p. Kalamenová, p. Kolembus, Mgr. Švehlová) 
Zdržal sa: 0 
 

Uznesenie nebolo prijaté trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov. 
 
Prevetovanie uznesenia č. 116/2016 zo dňa 30.8.2016 
Uznesenie č. 127/2016 
Obecné zastupiteľstvo dopĺňa uznesenie č. 106/2016 zo dňa 18.8.2016 o bod 

C: Výber dodávateľa projektovej dokumentácie na ulicu Železničná schváli OZ. 

Termín vyhlásenia výzvy (aj na www.koseca.sk) do 06.09.2016, zodpovedný : starosta obce 
Košeca. 
Termín na zasielanie výziev do 20.09.2016, zodpovedný: starosta obce Košeca.  
Termín na zaslanie zoznamu priamo oslovených firiem zaslať poslancom do 10.09.2016, 
zodpovedný: starosta obce Košeca.  
Termín na výber zhotoviteľa projektu 29.09.2016 – zasadnutie OZ, zodpovední: poslanci 
obce Košeca. 
Za: 5 (Ing. Ďurech, Ing. Kantoríková, p. Kutej, p. Ostrovský, p. Turzová) 
Proti: 3 (p. Kalamenová, p. Kolembus, Mgr. Švehlová) 
Zdržal sa: 0 
 

Uznesenie nebolo prijaté trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov. 
 
7.2 Hodnotenie uznesení obecného zastupiteľstva za I. polrok 2016 
Hodnotenie uznesení obecného zastupiteľstva za I. polrok 2016 predniesla hlavná 
kontrolórka obce p. Alena Dobrodejová. Správa je v písomnej forme prílohou zápisnice.  
 
Uznesenie č. 128/2016 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra o výsledku kontroly 
plnenia uznesení OZ prijatých v I. polroku 2016. 
 
7.3 Schválenie plánu rozvoja obce Košeca so zapracovanými pripomienkami 
Ing. Ďurech sa spýtal, či sme dostali komplet plán rozvoja. Od p. Backovej má len mail o tom, 
že niektoré jeho pripomienky a p. Brtáňa akceptuje/neakceptuje. Ale výslednú správu zatiaľ 
nevidel. 
Starosta odpovedal, že nebol prítomný v mailovej komunikácii medzi p. Backovou 
a poslancami, tak má za to, že s p. Backovou mali dostatok priestoru, aby si veci 
vykonzultovali a s vedomím, že na nasledujúcom zastupiteľstve sa tomu budeme venovať, 
budete vedieť vyjadriť svoj názor. 
 
Presun tohto bodu na ďalšie zasadnutie OZ. 
 
7.4 TOZ „Dni zvýšenej pracovnej aktivity“ 
S technicko-organizačným zabezpečením „Dni zvýšenej pracovnej aktivity“ oboznámila 
prítomných zástupkyňa starostu Mgr. Miroslava Švehlová. Poslanci TOZ vzali na vedomie a v 
písomnej forme je prílohou zápisnice. 
 
Uznesenie č. 129/2016 
Obecné zastupiteľstvo 

http://www.koseca.sk/
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A: Prerokovalo  
Vyhodnotenie „Dní zvýšenej pracovnej aktivity“. 
B: Berie na vedomie  
Vyhodnotenie „Dní zvýšenej pracovnej aktivity“. 
 
7.5 Žiadosti týkajúce sa nakladania s majetkom obce 
Žiadosti týkajúce sa nakladania s majetkom obce predložil starosta obce Bc. Radomír Brtáň. 
 
Žiadosť SVB, Školská 246, 018 64 Košeca zo dňa 18.8.2016, zaevidovaná pod číslom 
1648/2016 o povolenie na rekonštrukciu oplotenia pri bytovkách s. č. 245 a 246 
Uznesenie č. 130/2016 
Obecné zastupiteľstvo  
A: Prerokovalo  
Žiadosť spoločenstva vlastníkov bytov, Školská 246, Košeca, doručenú dňa 18.08.2016, 
zaevidovanú pod číslom 1648/2016 o povolenie rekonštrukcie oplotenia pri bytovkách  č. 
246 a 245 a školy. 
B: Ukladá  
Obecnému úradu v Košeci zistiť vlastnícke vzťahy uvedeného oplotenia. 
C: Ukladá  
Stavebnej komisii predložiť návrh technického riešenia. 
D: Ukladá  
Prednostke Obecného úradu v Košeci prerokovať s obyvateľmi v bytových domoch možnosť 
spolufinancovania. 
F: Ukladá  
Školskej komisii predložiť podklady k financovaniu oplotenia. 
Termín do 14.11.2016. 
Za: 7 (Ing. Ďurech, p. Kalamenová, p. Kolembus, p. Kutej, p. Ostrovský, Mgr. Švehlová, p. 
Turzová) 
Proti: 1 (Ing. Kantoríková) 
Zdržal sa: 0 
 

Žiadosť p. Ondreja Gajdoša, Ul. Športovcov 76/38, Košeca zo dňa 21.09.2016, zaevidovaná 
pod číslom 1838/2016 o umiestnenie spomaľovacích prahov na ul. Športovcov z dôvodu 
zvýšeného nárastu prejazdu vozidiel cez ulicu Športovcov 
Uznesenie č. 131/2016 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo 
Žiadosť p. Ondreja Gajdoša, Ul. Športovcov 76/38, Košeca, doručenú dňa 21.09.2016, 
zaevidovanú pod číslom 1838/2016 o umiestnenie spomaľovacích prahov na ul. Športovcov 
z dôvodu zvýšeného nárastu prejazdu vozidiel cez ulicu Športovcov, hlavne počas 
futbalových zápasov, pričom ich nezodpovedajúca rýchlosť často hraničí so zvýšeným rizikom 
vzniku nehodovosti, ako aj ohrozenia zdravia.  
B: Prerokovalo 
Návrh poslanca p. Dáriusa Kuteja na zakúpenie 3 ks spomaľovacích prahov s umiestnením na 
ulici Športovcov, Dolný majer v obci Košeca a Horniackej v Nozdroviciach. Predpokladaná 
hodnota 1 ks spomaľovacieho pruhu je cca 300,00 EUR. Presné umiestnenie týchto 
spomaľovačov sa rozhodne po ich zakúpení. 
C: Schvaľuje 
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Zakúpenie 3 ks spomaľovacích prahov s umiestnením na ulici Športovcov, Dolný majer v obci 
Košeca a Horniackej v Nozdroviciach. Predpokladaná hodnota 1 ks spomaľovacieho pruhu je 
cca 300,00 EUR. Presné umiestnenie týchto spomaľovačov sa rozhodne po ich zakúpení. 
Termín do 31.10.2016. 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Žiadosť RK cirkvi, farnosť Košeca zo dňa 8.8.2016, zaevidovaná pod číslom 1573/2016  
o preplatenie cestovných nákladov pre deti, ktoré sa zúčastnili letného tábora 
Uznesenie č. 132/2016 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo  
Žiadosť RK cirkvi, farnosť Košeca zo dňa 8.8.2016, zaevidovanú pod číslom 1573/2016  
o preplatenie cestovných nákladov pre deti, ktoré sa zúčastnia letného tábora vo výške 
400,00 EUR. 
B: Schvaľuje 
Žiadosť RK cirkvi, farnosť Košeca zo dňa 8.8.2016, zaevidovanú pod číslom 1573/2016  
o preplatenie cestovných nákladov pre deti, ktoré sa zúčastnia letného tábora vo výške 
400,00 EUR. 
Za: 1 (p. Kolembus) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 7 (Ing. Ďurech, p. Kalamenová, Ing. Kantoríková, p. Kutej, p. Ostrovský, Mgr. 
Švehlová, p. Turzová) 
 

Uznesenie nebolo schválené. 
 
Uznesenie č. 133/2016 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo  
Žiadosť RK cirkvi, farnosť Košeca zo dňa 8.8.2016, zaevidovanú pod číslom 1573/2016  
o preplatenie cestovných nákladov pre deti, ktoré sa zúčastnia letného tábora vo výške 
400,00 EUR. 
B: Schvaľuje 
Žiadosť RK cirkvi, farnosť Košeca zo dňa 8.8.2016, zaevidovanú pod číslom 1573/2016  
o preplatenie cestovných nákladov pre deti, ktoré sa zúčastnia letného tábora vo výške 
200,00 EUR. 
Za: 6 (Ing. Ďurech, p. Kalamenová, p. Kutej, p. Ostrovský, Mgr. Švehlová, p. Turzová) 
Proti: 1 (p. Kolembus) 
Zdržal sa: 1 (Ing. Kantoríková) 
 
Žiadosť ZŠ s MŠ v Košeci o navýšenie rozpočtu 
Uznesenie č. 134/2016 
Obecné zastupiteľstvo  
A: Prerokovalo 
Žiadosť Základnej školy s materskou školou Košeca, zaevidovanú pod číslom 1602/2016, zo 
dňa 9.8.2016 o navýšenie rozpočtu miezd v dôsledku novely zákona č. 217/2016 Z.z., ktorým 
sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone 
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práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. platný od 
1.9.2016 – nasledovne: 

- na stredisku 4.1.2 MŠ o čiastku 2.341,00 EUR 
- na stredisku 4.1.3 ŠKD o čiastku 2.859,00 EUR. 

B: Schvaľuje  
Žiadosť Základnej školy s materskou školou Košeca, zaevidovanú pod číslom 1602/2016, zo 
dňa 9.8.2016 o navýšenie rozpočtu miezd v dôsledku novely zákona č. 217/2016 Z.z., ktorým 
sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone 
práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. platný od 
1.9.2016 – nasledovne: 

- na stredisku 4.1.2 MŠ o čiastku 2.341,00 EUR 
- na stredisku 4.1.3 ŠKD o čiastku 2.859,00 EUR. 

Za: 3 (p. Kalamenová, p. Kolembus, Mgr. Švehlová) 
Proti: 1 (Ing. Kantoríková) 
Zdržal sa: 4 (Ing. Ďurech, p. Kutej, p. Ostrovský, p. Turzová) 
 

Uznesenie nebolo schválené. 
 
Žiadosť ZUŠ Košeca o navýšenie rozpočtu 
Uznesenie č. 135/2016 
Obecné zastupiteľstvo  
A: Prerokovalo 
Žiadosť Základnej umeleckej školy Košeca zaevidovanú pod číslom 1629/2016, zo dňa 
9.8.2016 o navýšenie rozpočtu miezd v dôsledku novely zákona č. 217/2016 Z.z., ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone 
práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. platný od 
1.9.2016 – nasledovne: 

- na stredisku 4.2 o čiastku 1.620,00 EUR. 
B: Schvaľuje  
Žiadosť Základnej umeleckej školy Košeca zaevidovanú pod číslom 1629/2016, zo dňa 
9.8.2016 o navýšenie rozpočtu miezd v dôsledku novely zákona č. 217/2016 Z.z., ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone 
práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. platný od 
1.9.2016 – nasledovne: 

- na stredisku 4.2 o čiastku 1.620,00 EUR. 
Za: 0  
Proti: 2 (Ing. Kantoríková, p. Ostrovský) 
Zdržal sa: 6 (Ing. Ďurech, p. Kalamenová, p. Kolembus, p. Kutej, Mgr. Švehlová, p. Turzová) 
 

Uznesenie nebolo schválené. 
 
Termín pracovného stretnutia so štatutármi škôl stanovili poslanci na 26.10.2016 o 17.00 
hod. v zasadačke OcÚ. 
 
Žiadosť ZŠ s MŠ Košeca, Školská ulica 243/1, zo dňa 26.09.2016, zaevidovaná pod číslom 
1881/2016 o dofinancovanie rozpočtu ZŠ s MŠ a to na vybudovanie prípojky Základnej školy 
na kanalizáciu 
Uznesenie č. 136/2016 
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Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo 
Žiadosť Základnej školy s materskou školou Košeca, Školská ulica 243/1, doručenú dňa 
26.09.2016, zaevidovanú pod číslom 1881/2016 o dofinancovanie rozpočtu ZŠ s MŠ a to na 
vybudovanie prípojky Základnej školy na kanalizáciu v sume 4.903,61 EUR.  
B: Schvaľuje 
Žiadosť Základnej školy s materskou školou Košeca, Školská ulica 243/1, doručenú dňa 
26.09.2016, zaevidovanú pod číslom 1881/2016 o dofinancovanie rozpočtu ZŠ s MŠ a to na 
vybudovanie prípojky Základnej školy na kanalizáciu v sume 4.903,61 EUR.  
Za: 3 (p. Kalamenová, p. Kolembus, Mgr. Švehlová) 
Proti: 4 (Ing. Ďurech, Ing. Kantoríková, p. Ostrovský, p. Turzová) 
Zdržal sa: 1 (p. Kutej) 
 

Uznesenie nebolo schválené. 
 
Návrh poslanca p. Dáriusa Kuteja 
Uznesenie č. 137/2016 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo 
Návrh poslanca p. Dáriusa Kuteja zvolať stretnutie občanov obce Košeca p. Zemanoviča 
Jaroslava, Kaššu Tomáša a Litvíka Miroslava za účelom doriešenia odpredaja obecného 
pozemku parcela KNC č. 1283/1 ako aj riešenia plánovaného úseku cesty na parcele KNC č. 
1283/3 v k.ú. Košeca. 
B: Schvaľuje 
Návrh poslanca p. Dáriusa Kuteja zvolať stretnutie občanov obce Košeca p. Zemanoviča 
Jaroslava, Kaššu Tomáša a Litvika Miroslava za účelom doriešenia odpredaja obecného 
pozemku parcela KNC č. 1283/1 ako aj riešenia plánovaného úseku cesty na parcele KNC č. 
1283/3 v k.ú. Košeca. 
C: Ukladá 
Obecnému úradu obce Košeca o výsledku stretnutia informovať všetkých poslancov OZ 
mailom v termíne do 4.11.2016. 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Termín pracovného stretnutia stanovili poslanci na 19.10.2016 o 16.30 hod. v zasadačke 
OcÚ. 
 
7.6 Návrh Dodatku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2012 o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy 
a školských zariadení zriadených na území obce Košeca 
Návrh Dodatku č. 6 k VZN č. 5/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 
základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení zriadených na území 
obce Košeca predložila prítomným prednostka OcÚ Mgr. Dianová. 
 
Bod bol presunutý na ďalšie zasadnutie OZ. 
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7.7 Zmeny rozpočtu 
S návrhom zmeny rozpočtu oboznámila prítomných rozpočtárka a ekonómka obce Ing. 
Podmajerská.  
 
Uznesenie č. 138/2016 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo 
Návrh zmien rozpočtu podľa zmenového listu č. 13. 
B: Schvaľuje 

Zmeny rozpočtu podľa zmenového listu č. 13, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto 
uznesenia. 
Za: 2 (p. Kalamenová, Mgr. Švehlová) 
Proti: 4 (Ing. Ďurech, Ing. Kantoríková, p. Ostrovský, p. Turzová) 
Zdržal sa: 2 (p. Kolembus, p. Kutej) 
 

Uznesenie nebolo schválené. 
 
Uznesenie č. 139/2016 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmeny rozpočtu podľa zmenového listu č. 13 po 
zapracovaní úprav, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia. 
Za: 5 (Ing. Ďurech, Ing. Kantoríková, p. Kutej, p. Ostrovský, p. Turzová) 
Proti: 3 (p. Kalamenová, p. Kolembus, Mgr. Švehlová) 
Zdržal sa: 0 
 
7.8 Návrhy poslancov a štatutárnych orgánov rozpočtových organizácií do rozpočtu na rok 
2017 
Prednostka OcÚ Mgr. Dianová informovala, že obdržala len jeden návrh zo ZŠ s MŠ Košeca, 
Následne ho prítomným prečítala a tento návrh tvorí prílohu zápisnice. 
Zároveň poprosila poslancov o písomné predloženie návrhov do rozpočtu na rok 2017 do 
15.10.2016, najneskôr do 20.10.2016. 
 
8/ Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov 
Návrh starostu obce na schválenie prostriedkov na prípravu PD pre vydanie stavebného 
povolenia na nadstavbu budovy MŠ v Košeci 
Uznesenie č. 140/2016 
Obecné zastupiteľstvo  
A: Prerokovalo 
Informáciu starostu obce o možnosti podania žiadosti o získanie NFP na nadstavbu budovy 
Materskej školy v Košeci. 
B: Schvaľuje  
Prípravu projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia v zmysle vyhotovenej 
štúdie na nadstavbu budovy Materskej školy v Košeci. 
Za: 3 (p. Kalamenová, p. Kolembus, Mgr. Švehlová) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 4 (Ing. Kantoríková, p. Kutej, p. Ostrovský, p. Turzová) 
Nehlasoval: 1 (Ing. Ďurech) 
 

Uznesenie nebolo schválené. 
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Uznesenie č. 141/2016 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu termínu zasadnutia OZ zo dňa 10.11.2016 na 
24.11.2016 o 17.30 hod. 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Návrh poslanca p. Dáriusa Kuteja na vybúranie starých vonkajších drevených dverí a zárubní 
a následné zamurovanie vzniknutého otvoru na objekte Osvetovej besedy v Nozdroviciach 
Starosta upozornil v súvislosti so stavebným zákonom, akákoľvek zmena budovy z vonkajšej 
strany, t.z. zamurovanie priečky alebo výmena za väčší menší otvor, okno dvere, podlieha 
schváleniu v rámci stavebného konania. Ak to budeme chcieť riešiť, najskôr budeme musieť 
vyriešiť stavebné konanie. 
Ing. Kantoríková navrhla predĺžiť termín, nech sa dodrží štandardný postup. Navrhla termín 
do konca marca 2017. 
Po diskusii p. Kutej zmenil v návrhu uznesenia termín do 31.12.2016. 
 
Uznesenie č. 142/2016 
Obecné zastupiteľstvo  
A: Prerokovalo 
Návrh poslanca p. Dáriusa Kuteja na vybúranie starých vonkajších drevených dverí a zárubní 
a následné zamurovanie vzniknutého otvoru na objekte Osvetovej besedy v Nozdroviciach. 
Predmetné práce zabezpečia zamestnanci Obecného úradu v termíne do 31.12.2016. 
B: Schvaľuje 
Návrh poslanca p. Dáriusa Kuteja na vybúranie starých vonkajších drevených dverí a zárubní 
a následné zamurovanie vzniknutého otvoru na objekte Osvetovej besedy v Nozdroviciach. 
Predmetné práce zabezpečia zamestnanci Obecného úradu v termíne do 31.12.2016. 
Za: 6 (Ing. Ďurech, Ing. Kantoríková, p. Kolembus, p. Kutej, p. Ostrovský, p. Turzová) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 (p. Kalamenová, Mgr. Švehlová) 
 
p. Turzová pozvala prítomných na odber krvi, ktorý sa bude konať 15.10.2016 od 8.00 hod. 
do 10.00 hod. v Kultúrno-športovom centre a ktorý bude robiť Národná transfúzna stanica. 
 
p. Ostrovský navrhol, že by bolo vhodné zaviesť monitoring azbestových krytín na strechách. 
Starosta odpovedal, že už máme hotový. 
p. Ostrovský chcel vedieť výsledky. 
Starosta odpovedal, že máme zoznam, kde je uvedené súpisné číslo domov a kde je 
azbestová krytina. 
Ďalej p. Ostrovský navrhol monitoring ovzdušia v obci. 
Ing. Kantoríková zareagovala, že to je bod do návrhu rozpočtu na budúci rok, aby sa zakúpilo 
nejaké monitorovacie zariadenie alebo aby sa to riešilo alebo sa objedná služba, ktorá to 
bude realizovať. 
P. Ostrovský - možno treba dať znova nejakú žiadosť na Ministerstvo životného prostredia 
a tým, že je to vplyvom cementárne, môžeme aj ju osloviť, aby na to prispela. 
Ing. Kantoríková - oni povedia, že majú vlastné zariadenie. 
p. Ostrovský - vlastné majú, aj vie, kde ho majú a ako to ukazuje. Majú ho z opačnej strany 
tam kde má byť. 
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Mgr. Švehlová - veľa v tomto robila p. MUDr. Letková, chodila s ňou, bola v tej cementárni 
a nakoniec uverejnila článok v našich novinách, ako nám cementáreň znečisťuje ovzdušie 
a musela napísať ospravedlňujúci list, lebo oni sú krytí. 
Starosta – treba povedať aj pozitívnu vec, ktorá sa nás dotkne možno v marci budúceho roka 
a to bude odbremenenie od určitej prašnosti v rámci areálu ladeckej cementárne, kde urobili 
nové silo a toto je prezentované aj spoločnosťou cementáreň ako dôkaz, že robia všetko pre 
to, aby zamedzili prašnosti aj na základe našich sťažností z minulosti. 
 
Ing. Ďurech pripomenul, že v Nozdroviciach je stále prerezaná cesta. Asi sa im pokazil 
vodovod, rozrezali asfalt na Horniackej ulici, je tam jama a nie je to označené. Či je potrebné 
nejaké uznesenie, na čo starosta odpovedal, že to netreba, je to pripomienkovanie. 
Ing. Kantoríková a p. Turzová chceli vedieť, z čoho to vzniklo, ten list čo prišiel, na čo to bola 
reakcia ladeckého starostu.  
Starosta odpovedal, že to nevideli, lebo on vlastne nepreposlal ten dokument. To bola 
reakcia na to, že páni z Váhostavu, Slovenskej správy ciest a z VÚC urobili obhliadku bez 
toho, že by zavolali starostov dotknutých obcí, cestu prvej triedy a tretej triedy. Dali na 
papier, to ste nemali k dispozícii, nejaké závady, nedostatky, ktoré teraz akoby opravujú ešte 
na zimnú údržbu. Bola to vlastne reakcia na to, že oni to proste poňali, že však je to vlastne 
v poriadku. Čo teda nie je poriadku, vidíme to všetci. Je tam v odrážkach napísané, čo sa týka 
Košece, Ladiec, aké opravy sa majú urobiť na zimnú údržbu. Lebo oni sa k tomu postavili tak, 
však sa v marci apríli urobí ďalšia obhliadka a urobí sa ďalší zápis a bude sa pri tých opravách 
postupovať ďalej. 
Tie Nozdrovice rieši, znova ich upozorní. 
 
Ing. Kantoríková požiadala starostu o preposlanie toho dokumentu a chcela vedieť, čo sa 
dialo na Zliechovskej ulici. 
Starosta - momentálne na základe tej obhliadky a zápisu urobili vyfrézovanie určitých častí 
a na zimu to iba vlastne zalejú a uvidíme, čo to bude cez zimu robiť.  
 
Ing. Ďurech opätovne informoval o možnosti zapojenia sa do výziev do 31.10.2016, boli to aj 
monitorovacie zariadenia a okrem iného aj protipovodňové opatrenia, dobudovanie 
kanalizácie v obciach. 
Starosta odpovedal, že priebežne každoročne sú možnosti čerpať prostriedky, do konca 
októbra sa podáva žiadosť z environmentálneho fondu na zníženie energetickej náročnosti 
verejných budov. Aj na dnešnom školení na VÚC, ktorého sa zúčastnil, sa hovorilo o tom, že 
aj v rámci operačného programu kvalita životného prostredia budú výzvy na verejné budovy. 
Treba oprášiť veci, ktoré máme jednak v súvislosti s budovou OcÚ, tu už máme spracovaný 
ten energetický audit, tak isto sme dávali robiť škôlku. To isté sa týka aj Osvetovej besedy, aj 
tam je priestor na opláštenie. Sú to len možnosti, môžeme podávať tie žiadosti. 
 
p. Kutej chcel vedieť, ako je to s asfaltovaním na Bálentovej ulici. 
Starosta už sú urobené nejaké prípravy, od p. Lukačíka po p. Sedláčka sa bude robiť 
v priemere 3,5m šírka. V tomto týždni by to malo byť už aj hotové. 
 
9/ Rôzne – dôležité údaje a informácie starostu a účastníkov rokovania 
V rámci tohto bodu neprebehla žiadna diskusia.  
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10/ Interpelácia poslancov – diskusia 
V rámci tohto bodu neprebehla žiadna diskusia.  
 
11/ Ukončenie zasadnutia 
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Bc. Radomír Brtáň, ktorý 
poďakoval prítomným za účasť. (21:13 hod.) 
 
Starosta obce: Bc. Radomír Brtáň    Zapisovateľ: Bc. Emília Laskovičová 
 
Prednosta obce: Mgr. Zuzana Dianová 
  
Overovatelia: 
 
 

       __________________________          ________________________ 
         Dárius Kutej             Mgr. Miroslava Švehlová 

 
 

V Košeci,  22.11.2016 


