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 Z Á P I S N I C A 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 

dňa 20. októbra 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 

Ladislav Brtáň, Irena Vrábliková, Daniela Šuleková 

 

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  

9 poslancov a preto uznal dnešné zasadnutie OZ za uznášaniaschopné.  

2/ Schválenie programu rokovania 
Starosta sa spýtal poslancov, či sú z ich stany pripomienky k programu, ktorý bol uvedený na 
pozvánke. Bc. Ondrejka navrhol vynechať bod č. 6, aby hlavný kontrolór neopakoval správu 
dva krát, nakoľko má správu aj v bode 7.4. Poslanci po zmene program schválili. 
 
Uznesenie č. 156 
OZ  k o n š t a t u j e, že : 
Zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu uvedeného na pozvánkach s vynechaním 
bodu č. 6. 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
3/ Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
Starosta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie, ktorá prednesie návrh na uznesenie 
z dnešného zasadnutia: 
Mgr. Jaroslava Pajgerová – predseda 
Jozef Surový– člen 
Mgr. Helena Popovičová – člen 
Za: 9 
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Uznesenie č. 157 
OZ  v o l í: 
Návrhovú komisiu v zložení: 
Mgr. Jaroslava Pajgerová – predseda 
Jozef Surový– člen 
Mgr. Helena Popovičová – člen 
 
Za overovateľov zápisnice boli určení :  
1/ Mgr. Miroslava Švehlová 
2/ Mária Kalamenová 
  
Písaním zápisnice poveril: Andreu Behanovú 
 
4/ Kontrola plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení zodpovednými 
pracovníkmi 
Kontrolu plnenia uznesení vykonal starosta obce. Mgr. Popovičová prečítala a odovzdala 
vyjadrenie ústrednej inventarizačnej komisie k uzneseniu č. 150/2011.  
 
K uzneseniu číslo 155/2011 - Ing. Kantoríková sa rozhodla, že funkciu predsedu komisie 
výstavby bude vykonávať. 
 
Uznesenie č. 158 
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení 
 
5/ Názory občanov 
Starosta odovzdal slovo hosťom. 
p. Vrábliková – oboznámila poslancov s problémami okolo nového železničného nadjazdu. 
Komunikuje so stavebným dozorom, zajtra sa majú opäť stretnúť.  
Starosta poďakoval za príspevok, ROEP musí v prvom rade riešiť firma, ktorá má zmluvu 
s katastrálnym úradom, predseda komisie pre ROEP ani on ako starosta s tým žiaľ nepomôže. 
Železničný nadjazd – zajtra prebehne odovzdávanie stavby od ŽSR, je zvedavý ako dopadne. 
Ladislav Brtáň – má niekoľko postrehov týkajúcich sa našej obce. Trápi ho nelegálny výkup 
autobatérií v našej obci. Navrhol riešenie ohlásením tejto skutočnosti na Obvodný úrad 
životného prostredia v Ilave. Evidenčné čísla v podnete sú postúpené policajnému zboru, 
ktorá má oprávnenie zistiť majiteľa vozidla. Informácie postúpi späť OÚŽP, ktorý potom 
ľahko zistí či daná osoba má alebo nemá oprávnenie nakladať s takýmto odpadom. 
Pripomenul povinnosť oplotiť kompostoviská na cintoríne a v areáli školy.  
Ďalší podnet sa týka nezákonného jednania firmy Kalište. Tento spor nie je jeho osobný. Ide 
o porušenie občianskeho zákonníka. Nebolo mu odpovedané na podnet v roku 2009, 
nedostal odpoveď ani na podnet z mája tohto roka kedy podal podnet na to, že sa mu pán 
Šulek vyhrážal zabitím. Sú porušované jeho práva. Postavenie čiernych stavieb potvrdila aj 
Ing. Veselá, ktorá pracuje na OÚŽP. Na stretnutí sa nezúčastnili zástupcovia Povodia Váhu. 
Pokiaľ neuspeje zákonnou cestou o bránenie si svojho prostredia plánuje odsťahovať sa 
z obce.  
Starosta poďakoval za príspevok. Výkup batérií – obec rieši dostatočne razantne. Starosta 
osobne vyhľadáva výkupcov a ak nemajú potrebné povolenia sú z obce vykázaný. Nie je 
v silách starostu naháňať týchto predajcov aj cez víkend.  
Oplotenie kompostovísk – vždy je to otázkou financií, je možné usporiadať stretnutie 
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s občanmi a navrhnúť tam koncept, ktorý tam zapadne.  
Čo sa týka vyhrážania sa zabitím, obec nemá právomoci jednať pri takomto vyhrážaní sa. 
Jeho podnet bol postúpený na Policajné oddelenie SR.  
K legalizácii čiernych stavieb – pokiaľ existuje možnosť právnej legalizácie čiernej stavby, tak 
nevidí dôvod prečo tak neurobiť. Súvisí s tým samozrejme aj priestupkové konanie. 
Podľa p. Brtáňa obec nekonala pri jeho podnete v roku 2009.  
Ing. Kantoríková – niektoré veci sa nás určite týkajú, ale téma Kalište sa podľa nej obce ako 
takej netýka. Berie to ako sťažnosť občana. 
Starosta navrhol postupovať pri tomto podnete v zmysle zákona a smernice o sťažnostiach. 
Poslanci s týmto návrhom súhlasili. 
Surový – vodný tok v danom úseku riešili na poslednom zasadnutí komisie. Šulekovci 
požiadali o odkúpenie parcely . Prečítal vyjadrenie Povodia Váhu k žiadosti o odkúpenie tejto 
parcely. Chcel aby to počul aj p. Brtáň, ten však odišiel.  
P. Šuleková – nesúhlasí s vyjadrením že odtláčajú potok.  
Ing. Kantoríková – žiadosti sa venovala aj stavebná komisia. Bola sa pozrieť priamo na 
mieste. Komisia to zatiaľ neuzavrela, nemala vyjadrenie z Povodia Váhu. Je pravda, že čierne 
stavby tam sú postavené. Podmienkou v prípade zmluvy o odpredaji bude podmienka 
zlegalizovania stavieb. Komisia mala aj pripomienky k využitiu tohto pozemku. Oboznámila 
poslancov s plánmi na základe rozhovoru s p. Šulekom. Plánuje rozšíriť dvor a uvedený 
pozemok chce využiť hlavne pre parkovanie áut. 
Mgr. Palčeková – finančná komisia sa touto žiadosťou zaoberala ako prvá. Z ich pohľadu je to 
pre obec výhodné, nakoľko ide o nesúrodú pôdu a je to dosť metrov štvorcových bol by to 
zaujímavý prínos do obecnej pokladne.  
Starosta požiadal o konečné vyjadrenie, či poslanci súhlasia s vyhlásením súťaže na odpredaj 
predmetnej parcely. 
p. Šuleková – je pravda že sa dymí, keď zakladajú oheň a keď prikladajú, inak sa ale nedymí. 
Kúria len drevom a pilinami. Len čistým materiálom. Hluk je podľa nej v norme, vo večerných 
hodinách sa vo firme nepracuje.  
Starosta požiadal o záväzné vyjadrenie komisií životného prostredia, stavebnej a finančnej.  
 
Uznesenie č. 159 
OZ ukladá komisii životného prostredia, komisii výstavby a komisii financií, investícií 
a rozvoja podať stanovisko k žiadosti č.j. 833/2011 zo dňa 6.10.2011 od p. Jozefa Šuleka 
a Daniely Šulekovej do 7.11.2011. 
Za: 9 
Zdržal sa: 0 
Proti: 0 
 

Starosta privítal ďalších hostí, ktorí sa dostavili na OZ – p. Krumpolca a jeho kolegu. Páni sa 
ozvali už v minulom roku a poslanci boli oboznámení s ich ponukou na vypracovanie 
územného plánu obce. Pripomenuli sa opäť a prišli svoju prácu prezentovať poslancom. 
Spracovanie komplexného územného plánu pre potreby našej obce by trvalo približne tri 
roky. V oblasti financovania sú možné podporné finančné prostriedky. Približná výška 
nákladov je vo výške 30.000,- €. Poslanci tému prediskutovali a starosta poďakoval za 
podané informácie. Zároveň požiadal o vyjadrenie sa od komisie výstavby a komisie financií, 
investícií a rozvoja. Ing. Kantoríková sa spýtala, či sa táto investícia neschváli až po 
zapracovaní tejto položky do rozpočtu obce. Starosta poznamenal, že rozpočet sa môže 
tvoriť aj na základe plánov. 
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6/ Správa hlavného kontrolóra v súlade s § 18f zák. č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov 
Bod v zmysle uznesenia č. 156/2011 vynechaný. 
 
7/ Hlavné body rokovania určené Plánom práce OZ a predchádzajúcimi uzneseniami OZ, 

1. Prerokovanie zásad hospodárenia obce Košeca 
Návrh dokumentu „Zásady hospodárenia obce Košeca“ zaslala poslancom Ing. Mináriková, 
hlavná kontrolórka obce. Dokument bude schválený formou VZN. Starosta a poslanci prešiel 
dokument a poslanci predniesli svoje pripomienky. Zároveň oboznámil poslancov aj 
s pripomienkami, ktoré navrhol on v spolupráci s HK. Poslanci prediskutovali a navrhli 
pripraviť pripomienky k dokumentu samostatne s celým znením pripomienkovaných bodov. 
Starosta – poslanci si môžu zriadiť aj komisiu alebo pracovnú skupinu, ktorá sa bude 
pripomienkami a prípravou dokumentu zaoberať. Pred schvaľovaním VZN Zásady 
hospodárenia s majetkom obce Košeca je potrebné schváliť VZN o výške nájmu a VZN 
o prevádzkovom poriadku na cintoríne. Starosta sa bude snažiť zaslať návrh tohto VZN 
poslancom v dostatočnom predstihu. Ak poslanci uznajú za vhodné, môžu si vytvoriť 
pracovnú skupinu. Starosta – obec pripraví všetky dokumenty, ktorých sa tieto zásady budú 
týkať. HK navrhla zapracovať všetky VZN a prevádzkové poriadky do jedného VZN. Starosta 
navrhol poslancom zvážiť vytvorenie legislatívno-právne zázemie s odborníkmi, ktorí by 
poslancom pripravovali VZN a podobné podklady na schvaľovanie.  
Bc. Ondrejka dal návrh, aby sa zriadila miestnosť pre poslancov a hlavného kontrolóra 
s počítačom, tlačiarňou, kancelárskymi pomôckami, úložným priestorom a sedením pre 8 
osôb. 
 
Uznesenie č. 160 
OZ odporúča starostovi zabezpečiť zriadenie miestnosti pre poslancov a hlavného kontrolóra 
s počítačom, tlačiarňou, kancelárskymi pomôckami, úložným priestorom a sedením pre 8 
osôb. Termín: 15. 11. 2011 
Za:  
Zdržal sa:  
Proti:  
 

2. Prehodnotenie platných nájomných zmlúv uzatvorených obcou Košeca ako 
„prenajímateľom“ 

Prehodnoteniu platných nájomných zmlúv sa na svojom zasadnutí venovala komisia financií, 
investícií a rozvoja. Predsedkyňa komisie Mgr. Palčeková oboznámila poslancov s výsledkom 
prehodnotenia. Celkovo bolo prehodnotených 9 zmlúv, z ktorých jedna je zmluva o budúcej 
zmluve s p. Bartošom k prenájmu pozemku pre novinový stánok. Poslanci jednotlivé zmluvy 
pripomienkovali. Mgr. Popovičová – jednotlivé zmluvy sú veľmi rozdielne v súvislosti 
s prenajímanou plochou. Mgr. Palčeková – finančná komisia navrhla zvýšenie nájmu pre 
Slovenskú poštu. Obec investovala do zariadenia, sú tam napr. vymenené okná. Finančná 
komisia navrhla zvýšenie nájmu na 25,- € za meter2. Je však hrozba, že v prípade zvýšenia 
nájmu pobočku zrušia. Bc. Ondrejka navrhol do nájomnej zmluvy zahrnúť každoročné 
zvyšovanie nájmu o infláciu. Ing. Kantoríková sa spýtala na vodné. To v zmluve nie je 
zarátané. Starosta – okrem týchto zmlúv má obec ešte zmluvu s urbariátom na prenájom 
budovy, ktorú využíva na svoju činnosť. Bol by rád, keby bola prehodnotená aj táto zmluva. 
Ing. Kantoríková sa spýtala na prenájom obecnej garáže. Starosta – táto garáž nie je uvedená 
v majetku obce a tak ju nemôže prenajať. Bc. Ondrejka v tom prípade navrhol aby bol určený 
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nájom za využívanie obecného pozemku. Ak garáž nie je majetkom obce tak je to čierna 
stavba. Starosta navrhol stretnutie s konateľom Fanty, s. r. o. aby odovzdal inventárne karty 
a doklady k majetku spoločnosti.  
Ing. Kantoríková navrhla venovať sa prenájmu garáže na najbližšom OZ.  
p. Surový sa spýtal, či aj za ostatné garáže platia nájom. Starosta sa spýtal, či chcú passport 
všetkých obecných pozemkov, na ktorých stoja garáže či platia nájom.  
 
Uznesenie č. 161 
OZ odporúča starostovi obce urobiť passport umiestnenia garáží na obecných pozemkoch. 
Termín: 31. 12. 2011 
Za: 9 
Zdržal sa: 0 
Proti: 0 
 
Uznesenie č. 162 
OZ berie na vedomie prehodnotenie platných nájomných zmlúv uzatvorených obcou Košeca 
ako „prenajímateľom“. 
 

3. Prerokovanie rokovacieho poriadku OZ obce Košeca 
Starosta požiadal poslancov o pripomienky k poslednému platnému rokovaciemu poriadku, 
ktorý je platný od mája 2010. Dokument s jeho pripomienkami zašle poslancom mailom. 
Požiadal ich o venovanie sa dokumentu a jeho pripomienkovanie.  
Ing. Kantoríková sa vrátila k možnosti zriadenia legislatívno-právnej komisie. Myslí si, že je to 
dobrá myšlienka a poslanci by nad tým mohli pouvažovať a na budúcom OZ navrhnúť členov 
tejto komisie. Starosta – ďalšou alternatívou je oslovenie zazmluvnenej právničky, ktorú 
s touto žiadosťou môžeme osloviť. Poslanci však musia určiť, ktoré VZN jej zadáme.  
 

4. Správa HK za III. Q 2011 
Správu poslancom predniesla hlavná kontrolórka obce Ing. Katarína Mináriková. Oboznámila 
poslancov so zisteniami kontroly. Poslanci správu vzali na vedomie.  
 
Uznesenie č. 163 
OZ berie na vedomie správu HK za III. Q 2011 
 

5. Prerokovanie a schválenie plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2011 
Návrh kontrolnej činnosti oboznámila poslancov HK obce Ing. Mináriková. Poslanci 
prerokovali a schválili: 
 
Uznesenie č. 164 
OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti HK na druhý polrok 2011. 
Za: 9 
Zdržal sa: 0 
Proti: 0 
 
8/ Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov 
Návrhy a podnety predložené neboli.  
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9/ Rôzne – dôležité údaje a informácie starostu a účastníkov rokovania 
p. Turzová sa spýtala ako je to s telocvičňou. 
Starosta – telocvičňa je pripravená na používanie počas vhodných klimatických podmienok. 
Na telocvični boli uskutočnené potrebné úkony, aby mohla byť za istých podmienok 
sprístupnená. K používaniu bude potrebné pripraviť nový prevádzkový poriadok. K užívaniu 
je potrebná administratíva, starosta zatiaľ nemá oficiálne vyjadrenie od statika. P. Turzová sa 
spýtala na koho náklady bude odstraňovanie snehu zo strechy. Starosta – to zatiaľ 
dohodnuté nie je, riaditeľka mala osloviť požiarnikov z Dubnice nad Váhom. 
 
Mgr. Švehlová – informovala poslancov o priebehu dní zvýšenej pracovnej aktivity. Priebežne 
sa uskutočňujú brigády organizácií, uskutočnil sa zber objemného odpadu. 
Mgr. Švehlová prediskutovala program novembrového a decembrového OZ. Informovala 
poslancov o chybe v miestnych novinách v rubrike „Matrika“, v najnovšom čísle uverejníme 
ospravedlnenie. 
 
p. Kalamenová – informovala poslancov o poukážkach, ktoré rozdávali občanom. Zoznam 
pripravila komisia a ku každému pristupovala osobitne. Majú urobený zoznam, v budúcom 
roku dostanú príspevok ďalší. Komisia ďalej navštívila občanov v Domove dôchodcov, 
priznala príspevok p. Zuzane Ficekovej. Občania sa pýtajú na koho sa majú obrátiť so 
žiadosťou na odstránenie nefunkčných telefónnych stĺpov. Starosta navrhol pripraviť 
komplexnú žiadosť za celú obec. P. Kalamenová informovala aj o činnosti ZPOZu, ktorý 
pripravuje jubilejné sobáše.  
p. Turzová – kultúrna komisia pripravuje posedenie v rámci mesiaca úcty k starším. Okrem 
toho pripravujú aj Katarínsku zábavu, ktorá bude dňa 26. 11. 2011. 
 
p. Surový – informoval poslancov o podnetoch, ktorým sa venovala komisia životného 
prostredia. Riešili sťažnosť p. Karlíka, ktorý sa sťažoval na zasypanie rygolu pri stavbe jeho 
syna na plánovanej ulici Za barborkou. Starosta informoval, že stavebníci majú povinnosť 
tento rygol zachovať.  
Mgr. Palčeková – informovala o posunutom poklope na kanáli na chodníku na konci obce 
smerom na Nozdrovice.  
 
Mgr. Palčeková – komisia sa venovala možnosti dať finančnú čiastku na termínovaný vklad. 
Navrhli vložiť takto celú sumu daní od daňovníka Štrkopiesky Hrubá Borša. Ing. Kantoríková 
sa spýtala či je vybraná banka. Mgr. Palčeková informovala o nevyužitom termínovanom 
účte v SLSP navrhla však urobiť prieskum a uložiť túto sumu na výhodnejší účet. Ing. 
Kantoríková navrhla určiť, ktoré banky budú do prieskumu zahrnuté. Poslanci navrhli 
pripraviť prehľad na najbližšie OZ. 
Komisia FIR sa venovala možnosti nákupu posýpača za traktor potrebný na zimnú údržbu. Sú 
za nákup, avšak požiadali o predloženie cenových ponúk.  
Žiadosť školy na presun rozpočtových prostriedkov medzi jednotlivými kapitolami. Rozdiel 
vznikol zriadením novej triedy a v schválenom rozpočte nemajú rozpočtované mzdové 
náklady na ďalšiu učiteľku. Ďalšiu žiadosť na presun financií zaslala ZUŠ.  
 
Uznesenie č. 165 
OZ schvaľuje presun finančných prostriedkov z položky 63 (tovary a služby) na položky 61, 62 
(mzdy a odvody) na prenesených kompetenciách v rámci schváleného rozpočtu Základnej 
školy s materskou školou v Košeci. 
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Za: 8 
Zdržal sa: 0 
Proti: 1 (Ing. Kantoríková) 
 
Uznesenie č. 166 
OZ schvaľuje presun finančných prostriedkov z položky 63 (tovary a služby) na položky 61, 62 
(mzdy a odvody) na originálnych kompetenciách v rámci schváleného rozpočtu Základnej 
školy s materskou školou v Košeci a zároveň schvaľuje presun finančných prostriedkov 
v rámci schváleného rozpočtu na originálnych kompetenciách medzi zariadeniami podľa 
potreby. 
Za: 9 
Zdržal sa: 0 
Proti: 0 
 
Uznesenie č. 167 
Presun finančných prostriedkov z položky 63 (tovary a služby) na položky 61, 62 (mzdy 
a odvody) na originálnych kompetenciách v rámci schváleného rozpočtu ZUŠ. 
Za: 8 
Zdržal sa: 0 
Proti:1 (Ing. Kantoríková) 
 
Komisia dostala žiadosť od klubu stomikov z Ilavy na príspevok na rok 2012. Žiadosti sa budú 
venovať pri príprave rozpočtu keď budú mať žiadosti od ostatných organizácií. Andrea 
Behanová informoval predsedkyňu KFIR o tom, že organizáciám, ktoré žiadajú o príspevok 
pravidelne bude zaslaný list s tlačivom žiadosti a termínom na jej predloženie.  
 
Žiadosť o presun financií medzi kapitolami rozpočtu obce z dôvodu nákupu nového 
notebooku pre starostu obce, nakoľko súčasný stroj je čiastočne nefunkčný.  
 
Uznesenie č. 168 
OZ schvaľuje: 

a) úpravu rozpočtu na rok 2011 vo výdavkovej časti nasledovne: zníženie rozpočtovej 
položky číslo 0116 633004 (prístroje, zariadenia pre OcÚ) o 500,- € a navýšenie 
rozpočtovej položky číslo 0116 633002 o 500,- €. 

b) finančnú investíciu  na zakúpenie výpočtovej techniky notebooku pre starostu obce. 
Za: 9 
Zdržal sa: 0 
Proti: 0 
 
Mgr. Palčeková informovala poslancov o výške priznaných podielových daní a aktuálnych 
zostatkoch na účtoch. 
 
Starosta informoval poslancov o výhre za množstvo vyzbieraných tetrapakov. Obec získala 
1.000,- € a starosta sa rozhodol venovať túto sumu škole na nákup zariadení na separovanie 
a rada rodičov. 
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Uznesenie č. 169 
OZ schvaľuje použite finančných prostriedkov z výhry v sume 1.000,- pre potreby Základnej 
školy s materskou školou v Košeci v súvislosti so zberom tetrapakov. 
 
Starosta pripomenul školenie k inventarizácii. Zúčastní sa ho starosta obce, ekonómka obce 
a zamestnankyňa oddelenia daní a poplatkov. 
 
Poslanci požiadali o školenie k samospráve. 
 
Starosta: treba sa venovať trhovému miestu na predaj rastlinných a živočíšnych produktov, 
je potrebné sa venovať problematike túlavých psov, pripomenul pracovnú skupinu na 
vypracovanie plánu údržby a opráv na 12 b.j., výmena okien na budove osvetovej besedy, 
vysielač t-comu zašlú merania, stoly v KD – má cenovú ponuku na 65,- €, informoval 
o komunikácii v oblasti Rudé nad zábrehom. Všetky poznatky a pripomienky zašle poslancom 
mailom. 
Bc. Ondrejka – spýtal sa či je plat hlavného kontrolóra stanovený podľa tabuľky a navrhol 
navýšiť ho o nejaké percentá v rámci právomocí OZ. Starosta požiadal o vypracovanie návrhu 
uznesenia na najbližšie OZ. 
 
10/ Interpelácia poslancov - diskusia 
 
11/ Ukončenie zasadnutia 
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Radomír Brtáň, ktorý poďakoval 
prítomným za účasť. (22:30) 
 
Starosta obce: Radomír Brtáň    Zapisovateľ: Andrea Behanová 
 
 
Overovatelia: 
 
 
 
 
          __________________________                   _________________________ 

Mgr. Miroslava Švehlová     Mária Kalamenová 
 
 
V Košeci, 20. 10. 2011 


