ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo
dňa 22. októbra 2009 v zasadačke Obecného úradu v Košeci
Prítomní
p. Radomír Brtáň, starosta

p. Magdaléna Belková, poslankyňa

p. Ladislav Brtáň, poslanec

Mgr. Miroslava Švehlová, poslankyňa

Ing. Ivan Janke, poslanec

Miroslava Štepanovičová

Ing. Janka Kantoríková, poslankyňa

Ing. Jaroslav Pápy, poslanec

Ing. Jaroslav Gábel, hlavný kontrolór

Neprítomní
p. Anna Mikulová, poslankyňa

Ing. Zuzana Jurčáková

Hostia
viď prezenčná listina
ROKOVANIE
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 7
poslancov a preto uznal dnešné zasadnutie OZ za uznášaniaschopné.
Z neúčasti sa ospravedlnila Anna Mikulová a neospravedlnila Ing. Zuzana Jurčáková.
Za overovateľov zápisnice určil: Ladislava Brtáňa a Mgr. Miroslavu Švehlovú
Písaním zápisnice poveril: Ing. Janku Kantoríkovú.
Do návrhovej komisie starosta navrhol schváliť:
Magdaléna Belková – predseda
Ing. Ivan Janke – člen
Ing. Jaroslav Pápy – člen
Poslanci návrhovú komisiu jednohlasne schválili.
Starosta sa spýtal poslancov, či sú z ich stany pripomienky k programu, ktorý bol uvedený na
pozvánke. Poslanci program jednohlasne schválili.

p. Kantoríková: namietala, prečo má písať zápisnicu ona, keď doteraz ju vždy písala
pracovníčka OcÚ
p. Starosta: môže poveriť písaním zápisnice kohokoľvek, poslanci navrhli úsporné opatrenia
v mzdových nákladoch
p. Kantoríková: zápisnicu môže písať pracovníčka OcÚ a náhradu si môže uplatniť čerpaním
náhradného voľna
p. Starosta: môže poveriť písaním zápisnice kohokoľvek
2/ Kontrola uznesení
Uznesenie č. 39/2009
OZ schvaľuje VZN č. 3/2009 o verejnom poriadku.
Uznesenie č. 40/2009
OZ schvaľuje VZN č. 4/2009 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku
v základnej umeleckej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky
úhrady v školských jedálňach.
Uznesenie č. 41/2009
OZ schvaľuje odstúpenie od zmluvy o vzájomnej spolupráci pri rozvoji priemyselnej zóny
Košeca – Ilava uzatvorenej so spoločnosťou Segers s. r. o., s o sídlom Šulekova 4, 811 06
Bratislava pre pasivitu na strane spoločnosti a nemožnosti komunikácie s ňou.
Uznesenie č. 42/2009
OZ schvaľuje odpoveď p. Viktorovi Mikuškovi v nasledovnom znení:
Obecný úrad nedisponuje žiadnymi relevantnými dokumentmi, na základe ktorých by bolo
možné uhradiť Vami požadované prostriedky. Obecný úrad v Košeci nedisponuje žiadnou
zmluvou o dielo, žiadnym uznesením, či poverením OZ, ktoré by špecifikovalo
a kvantifikovalo takúto činnosť. V prípade, že takéto dokumenty existujú, požadujeme ich
predloženie. Na základe predložených podkladov sa tejto žiadosti bude OZ ďalej venovať.
Uznesenie č. 43/2009
OZ schvaľuje maximálny limit vo výške 100 € pre akúkoľvek úhradu z prostriedkov obce
mimo bežných výdavkov uvedených v prehľade bežných výdavkov bez predchádzajúceho
mailového povolenia predsedkyne finančnej komisie, hlavného kontrolóra a ďalších dvoch
poslancov obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 44/2009
OZ schvaľuje nezačínať žiadne nové projekty a zmraziť výdavky na prebiehajúce projekty
v ktorých má obec 100% účasť, pokiaľ to nevyvolá sankcie za nedodržanie zmluvných
podmienok. Toto obmedzenie sa netýka podávania žiadostí o získanie dotácií na projekty,
kde už je vypracovaná projektová dokumentácia.
Uznesenie č. 45/2009
OZ schvaľuje:
a) vyplácať zamestnancom OcÚ a starostovi obce len tarifné platy a zákonom stanovené

funkčné príplatky
b) neuzatvárať a nepredlžovať dohody o vykonaní práce s výnimkou:
správa cintorína
správa obecnej knižnice
správa Osvetovej besedy v Nozdroviciach
jedného pracovníka v rozsahu 15 hodín týždenne na vykonávanie verejnoprospešných prác v obci
vypracovávanie odborných lekárskych posudkov pre soc. Účely (posudkový
lekár na základe zákona o soc. Službe č. 448/2009)
odborné práce pri vydávaní Košecko-nozdrovických novín
Uznesenie č. 46/2009
OZ schvaľuje účasť minimálne dvoch poslancov OZ vo výberových konaniach vo verejnom
obstarávaní na dodávku prác, služieb a tovarov.
Uznesenie č. 47/2009
OZ schvaľuje vypracovanie znaleckého posudku na budovu súp. č. 63 a parc. číslo 81.
Uznesenie č. 48/2009
OZ schvaľuje :
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPŽP-PO3-09-2 za účelom realizácie
projektu s názvom „Rekonštrukcia kotolne a zmena palivovej základne v ZŠ v obci
Košeca“,
b) zabezpečenie realizácie uvedeného projektu obcou Košeca po schválení projektu,
c) financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt do
výšky 6 433,20 EUR z vlastných zdrojov obce Košeca. Výška celkových výdavkov na
projekt je 128 663,81 EUR a výška celkových oprávnených výdavkov na projekt je
128 663,81 EUR.
Všetky uznesenia boli splnené, prípadne ich plnenie trvá.
3/ Interpelácia
Do interpelácie sa prihlásil p. Ing. Ivan Janke ohľadom čerpania rozpočtu ZŠ.
p. Ing. Janke: ZŠ a MŠ riadne nepredkladá čerpanie školy, vyjadril názor, že škola čerpá nad
rámec rozpočtových pravidiel, stretnutie dohodnuté na minulom zastupiteľstve podľa neho
neprinieslo relevantné vyvrátenie jeho tvrdenia.
p. Mgr. Švehlová : povedala, že stretnutie sa uskutočnilo, zúčastnení si vyjasnili sporné
záležitosti.
p. Starosta: stretnutie sa uskutočnilo podľa dohodnutých požiadaviek OZ. Považuje túto vec
za vybavenú.
p. Ing. Janke, p. Ing. Kantoríková : považujú situáciu stále za nejasnú, budú požadovať
stanovisko kontrolného orgánu.
4/ Informácie starostu obce o dianí v obci a práci OcÚ
p. Starosta uviedol, že všetko dôležité popísal aj v aktuálnom čísle Košecko-nozdrovických
novín, ktoré sú aj prílohou zápisnice.
V utorok 27.10.2009 je pozvaný do Bratislavy na prezentovanie podaného projektu

s názvom "Separuj, kompostuj, chráň životné prostredie a získaj zľavu z poplatku za vývoz
komunálneho odpadu" v rámci súťaže Zlatý mravec 2009. Ide o súťaž v odpadovom
hospodárstve – inovatívne projekty. V kategórii samospráv bude projekty prezentovať 6
subjektov, z toho len dve obce – my a mesto Čadca.
Verejné osvetlenie – projekt je realizovaný, prinesie nám do budúcnosti úspory obecných
financií.
Zvýšená aktivita v upratovaní obce – momentálne hlavne cintorín a dom smútku, aby sa
šetrili brigádnické peniaze.
Výsadba zelene ako náhrada vyrúbanej zelene v okolí železničnej trate – cca 33.000,- EUR
Sú riešené priestupkové konania – čierne stavby.
Zvýšila sa aktivita mladých hasičov.
Organizácia školského roku, veterán rallye, záhradkárska výstava, hodová zábava,
baranpajáda...
Poslanci správu vzali na vedomie.
5/ Informácia o plnení uznesení OZ od začiatku roku 2009
S plnením uznesení za rok 2009 oboznámila poslancov zástupkyňa starostu p. Mgr. Miroslava
Švehlová. Poslanci správu vzali na vedomie, je prílohou zápisnice.
6/ Správa o činnosti komisie pre životné prostredie
Správu o činnosti komisie predniesol jej predseda p. Ladislav Brtáň. V písomnej forme je
priložená k zápisnici. Poslanci správu vzali na vedomie.
7/ Správa o kontrole plnenia opatrení NKÚ
Správu predložila predsedkyňa finančnej komisie p. Ing. Janka Kantoríková.
Poslancov oboznámila s výsledkami kontroly na základe opatrení NKÚ, ktorú uskutočnila na
Obecnom úrade v Košeci. Určila termín odstránenia nedostatkov do 31.10.2009.
Opakovaná kontrola sa uskutoční do termínu zasadnutia OZ v 11/2009, kde bude predložená
kontrolná správa. Správa bude prílohou zápisnice.
p. Kantoríková predložila /a bude súčasťou zápisnice/ upravený Plán práce FK na rok 2009,
tak ako to ukladajú opatrenia NKÚ. Poslanci správu vzali na vedomie.
8/ Správa o činnosti stavebnej komisie
Bod preložený z minulého OZ. O činnosti stavebnej komisie informoval poslancov p. Ing.
Jaroslav Pápy. Poslanci správu vzali na vedomie a je prílohou zápisnice.
9/ Rôzne
Starosta – Georeal – zmluva o zriadení vecného bremena – predložený návrh na uznesenie
Uznesenie č. 49/2009
a) OZ schvaľuje
podpísanie zmluvy č. 718-V-109-ZBVB/2009 o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného
bremena v zmysle návrhu zmluvy, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice z OZ
b) OZ odporúča
starostovi obce podpísať zmluvu a poslať na adresu: Ing. Vladimír HRONČEK – GEOREAL,
Ružová dolina 27, 821 09 Bratislava

Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 1
p. Ing. Kantoríková: povedala, že návrh zmluvy jej neprišiel mailom
p. Ing. Janke : pripomienkoval kvalitu posielania mailových podkladov – posielať súbory
upravené, aby nezahlcovali mailové schránky.
p. Starosta : navrhol, že na www.koseca.sk – bude zaheslovaný súbor cez individuálny
prístup pre poslancov, kde si budú môcť dokumenty pozrieť.
T: do budúceho zastupiteľstva
Uznesenie č. 50/2009
a) OZ schvaľuje
podpis zmluvy o odbere elektrickej energie od dodávateľa SlovZink, a.s. Košeca potrebnej
pre zabezpečenie zásobovania vodou nasledovných objektov: cintorín, dom smútku,
požiarna zbrojnica, ktorá bude neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice.
b) OZ odporúča
starostovi obce podpísať zmluvu so spoločnosťou SlovZink, a.s.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K tomuto uzneseniu prebehla nasledovná diskusia :
Hľadalo sa najlacnejšie riešenie: vedrá, zásob. z plastu.
p. Ing. Gábel : v areáli družstva je bývalá studňa s úžitkovou vodou.
p. Starosta : Skúsili ju vyčistiť ale je malá výdatnosť.
p. Ing. Janke, p. Ing. Kantoríková – či odpojenie domu smútku od vody je možné
z hygienického hľadiska, tak isto preveriť, či sa môže odpojiť požiarna zbrojnica.
Treba zvážiť investíciu do plastových nádob.
Osloviť p. Hudáka, či je to reálne odpojiť.
Možnosť napojenia na bytovku – nie.
Alternatíva – v budúcnosti sa snažiť napojiť na vodovod – či je efektívne polievať cintorín
pitnou vodou.
Po napojení na vodovod – využiť studne využívané v súčasnosti pre bytovky, MŠ a DD.
p. Štepanovičová – požiarna zbrojnica môže byť bez vody?
p. Ing. Janke – neefektívne vykurujeme požiarnu zbrojnicu. Dal iné – lacnejšie varianty.
Záver – doplniť dôvodovú správu o dôsledkoch odpojenia elektrickej energie.
OZ odporúča doplniť dôvodovú správu o dopade odpojenia vodovodu na prevádzku domu
smútku.
Termín : do zasadnutia OZ v 11/2009
p. Starosta : chcel ukončiť bod rôzne, nakoľko boli všetky príspevky doručené v termíne
predložené.
p. Ing. Kantoríková: navrhla pokračovať v bode rôzne, nakoľko mala ešte niekoľko
príspevkov a doteraz neplatili termíny na predkladanie príspevkov a termín bol určený deň

pred jeho uplynutím.
p. Starosta: rokovací poriadok platí od jeho prijatia OZ v 22.2.2007
Uznesenie č. 51 – zmena programu
Hlasovanie o neskôr doručenom uznesení na obecné zastupiteľstvo
Uznesenie č. 51/2009
OZ schvaľuje, že p. Kantoríková môže predložiť návrh uznesenia doručeného po stanovenom
termíne.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Diskusia k uzneseniu č. 52/2009
Návrh uznesenie predložila p. Ing. Kantoríková. Povedala, že ide len o spresnenie uznesenia
č. 45/2009.
p. Starosta: uznesenia treba pripravovať kvalitne, aby sa nemuseli upravovať a dopĺňať
p. Starosta : komunikoval ním vypracovaný personálny audit, ktorý je prílohou zápisnice.
Nie je možné znižovať počet zamestnancov OcÚ Košeca, tak aby boli v dostatočnej miere
zabezpečené služby pre občanov. Na jednotlivých oddeleniach OcÚ Košeca pracujú ľudia po
jednom. Obec nie je filiálkou banky alebo súkromnou firmou, aby mohla robiť výrazné
personálne úsporné opatrenia.
Prezentoval, čo všetko urobil, svoje aktivity a zásluhy o rozvoj obce, dôvody pre ktoré mu
bola schválená doteraz vyplácaná odmena, nebráni sa prijatiu uznesenia. Stojí si za
personálnym auditom.
p. Ing. Kantoríková : komunikovala svoj názor – aj v minulosti sa formulovali uznesenia na
mieste.
p. Starosta : sa negatívne vyjadril k platnosti zvolania mimoriadneho OZ dňa 29.9.2009.
p. Ing. Janke : vyzval k zmierlivému tónu v rokovaní OZ.
Vyzval, že zápisnica bude podpísaná vždy na mieste. Prijmeme opäť uznesenie o platoch.
p. Starosta : je možné aj nahrávať priebeh OZ a robiť doslovný prepis do zápisnice
Uznesenie č. 52/2009
OZ schvaľuje ako reakciu na nepriaznivý finančný stav obecného rozpočtu s platnosťou od
1.10.2009 zrušenie uznesení č. 116/2007 a č. 182/2008.
V súvislosti s týmito uzneseniami v termíne od 1.10.2009 stanovuje odmenu starostovi obce
vo výške 0% z priznaného funkčného platu.
V prípade doriešenia a naplnenia príjmovej časti rozpočtu obce na rok 2009 v zmysle, že
budú pokryté bežné výdavky a neuhradené došlé faktúry vystavené v roku 2009 a splatené
v roku 2009 so vzniknutou dostatočnou rezervou na doplatenie zadržaných odmien –
dočasne zrušených, bude po zasadnutí OZ a schválení potrebného uznesenia zrušené
uznesenie č. 45/2009 a uznesenie č. 52/2009 a na následné zrealizované doplatenie
zadržaných prostriedkov schválených uzneseniami 116/2007 a 182/2008.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Počas schvaľovania uznesenia č. 52/2009 prebiehala nasledovná diskusia :
p. Belková : vybrané príspevky od rodičov detí MŠ sa môžu investovať len do MŠ.
p. Ing. Janke : nechceme dotovať ZŠ a MŠ ,obec už zainvestovala dosť finančných
prostriedkov. Obec musí zadotovať ZŠ a MŠ, keď má výpadok príjmov.
p. Ing. Kantoríková : reagovala na vyjadrenie p. starostu ohľadne priebehu mimoriadneho
OZ, nesúhlasila.
p. Starosta : reagoval, že sa zápisnice podpisujú po termíne, že si poslanci nenájdu čas, že
zasadnutia nemusia byť platné, pripomenul platný rokovací poriadok a jeho dodržiavanie.
p. Ing. Kantoríková, p. Ing. Janke : počas úradných hodín sú v práci, oneskorenie spôsobuje
pracovná vyťaženosť
p. Starosta: reagoval na rozpočet školy – vysvetlil ako funguje.
p. Ing. Janke:
- Pripomenul nemalé investície do školy
- Reagoval na rozpočet školy – plán je vyšší ako rozpočet
- Nekvalitne dodané podklady
- Zavolať audit na preverenie dodržiavania rozpočtových pravidiel ZŠ
p. Mgr. Švehlová : volali na krajský školský úrad, ktorý je ochotný audit urobiť.
p. Starosta, p. Ing. Janke, p. Ing. Kantoríková, p. Mgr. Švehlová:
Debata, na aký účel sa môžu používať zadržané finančné prostriedky ZŠ.
p. Starosta : dôvodová správa k uzneseniu č. 52/2009 mala obsahovať vyčíslenie úspory
miezd po jeho prijatí.
p. Mgr. Švehlová, p. Belková, p. Štepanovičová : návrh zvážiť zníženie odmeny p. starostovi
obce na 0 %, p. starosta si zaslúži odmenu.
p. Ing. Kantoríková : komunikovala finančný stav obecného rozpočtu, zostatky na účtoch
a nepriaznivý finančný stav, nevyrovnanosť v príjmoch a výdavkoch, predpokladaný deficit
obecného rozpočtu ku 31.12.2009, faktúry po splatnosti.
Pripomenula opätovne stretnutie vybraných poslancov obce, p. starostu, členov komisií dňa
13.7.2009, kde sa dohodli úsporné opatrenia, ktoré mali podporiť vyrovnané financovanie
obecného rozpočtu.
Vypracované podklady budú prílohou zápisnice.
p. Ing. Kantoríková: oboznámila poslancov s priebehom zasadnutia FK dňa 20.10.2009.
Komisia nebola zvolaná za účelom dodržiavania rozpočtových pravidiel ZŠ, na to bolo
samostatné stretnutie, ktorého sa za finančnú komisiu mala zúčastniť p. RNDr. Vlasta
Jankeová, no p. Mgr. Švehlová ju pozvala sprostredkovane a neoverila si účasť.
FK 20.2.2009 riešila prípravu na OZ, finančnú situáciu obce a vyššie spomínané body.
p. Ing. Kantoríková : oboznámila poslancov aj s mailovou komunikáciou so starostom obce,
že ju obvinil, že nemá záujem doriešiť financovanie obecného rozpočtu, že sa správala
nevhodne na poslankyňu OZ.
p. Kantoríková vysvetlila, že jej vyjadrenie ohľadne financovania bežného chodu školy
a obecného úradu, no najmä miezd vyplatených v decembri 2009, bolo myslené tak, že
finančné prostriedky obce sú obmedzené, ak sa nenájdu dodatočné zdroje je jej jedno kto
nebude mať na výplaty, či učitelia alebo zamestnanci obecného úradu, alebo sa nezaplatia
faktúry. Nie je na nikoho strane. Počas ďalšieho priebehu zasadnutia FK navrhovala
a hľadala spolu s ostatnými účastníkmi možnosti riešenia financovania deficitu obecného
rozpočtu.
p. Starosta: povedal, že ekonómka OcÚ v dôsledku jej správania na FK preplakala celú noc
Pripomenul, že je nutné využívať štrukturálne fondy Európskej únie do roku 2013, je to

jedinečná príležitosť.
p. Ing. Pápy : treba konštruktívne riešiť vzniknutý problém.
p. Ing. Janke : opäť pripomenul investície do ZŠ, zadržali sme prostriedky preto, lebo ich
škola šetrila z investícií, treba zefektívniť fungovanie školy aj p. riaditeľka školy na
zastupiteľstve súhlasila so zadržiavanou výškou finančných prostriedkov.
p. Brtáň Ladislav : predložil materiál ohľadne výrubu stromov ŽSR – spoločenská hodnota
stromov stanovená na 33.400,81 EUR - určené na novú výsadbu. Uvedený materiál je
prílohou zápisnice. Bola diskusia, kde uskutočniť novú výsadbu – dať návrhy.
Uznesenie č. 53/2009
OZ na základe predložených materiálov komisie pre životné prostredie schvaľuje vydanie
súhlasu na výrub drevín v zmysle žiadosti spoločnosti Reming Consult, a. s. Bratislava. Obec
Košeca požaduje náhradu za výrub drevín vo výške 33.400,81 €.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
p. Ing. Kantoríková : navrhla predložiť čerpanie schválených príspevkov pre jednotlivé
organizácie.
T: na OZ 11/2009
Z: Ing. Jaroslav Gábel, hlavný kontrolór
p. Ing. Kantoríková : navrhla skontrolovať dodržiavanie uznesenia č. 43/2009 za 10/2009
T: na OZ 11/2009
Z: Ing. Janka Kantoríková, predseda FK
p. Brtáň Ladislav : info o prevádzkových zmenách v spoločnosti Slovzink, a. s. – možný dopad
na životné prostredie. Navrhuje, aby bola obci daná informácia o emisných limitoch firmy
Slovzink.
Informovať občanov, aby boli oboznámení.
p. Starosta, p. Mgr. Švehlová – dať informáciu do najbližšieho čísla obecných novín.
p. Starosta : určenie prísediaceho na Krajský súd v Trenčíne. Dal na zváženie koho, dať tipy.
p. Ing. Kantoríková : pripomenula nutnosť riešenia príjmovej stránky obecného rozpočtu
p. Starosta :rozdelíme si úlohy
p. Starosta : kronika obce za rok 2007 dostala ocenenie – 1. miesto v regionálnej súťaži
o kroniku roka 2009 (obce nad 2000 obyvateľov), ktorú pravidelne organizuje Považské
osvetové stredisko v Považskej Bystrici. V kategórii Dokumentácia obce nad 2000 obyvateľov
/monografie/ sme získali tiež 1. Miesto a v kategórii Dokumentácia obce /drobné
propagačné materiály so symbolmi obce/ sme získali 2. miesto! Za týmito oceneniami sa
skrýva dlhodobá a poctivá práca našej kronikárky pani Márie Pajgerovej, ktorá dostala tiež
ocenenie za publikačnú činnosť v regióne. Rovnako bol ocenený aj autor monografie o obci
Košeca pán Branislav Lipták.

p. Ing. Gábel : hovoril o kontrole používania platobnej karty , ktorej držiteľom je starosta
obce k obecnému účtu. Túto informáciu predloží spolu so Správou o činnosti hlavného
kontrolóra obce na zasadnutí OZ v 11/2009
p. Starosta: vysvetlil používanie obecnej platobnej karty a jej význam.
p. Ing. Kantoríková : pripomenula plnenie úloh, ktoré vyplývajú pre hl. kontrolóra a starostu
z opatrení NKÚ
p. Starosta: ukončil bod rôzne, otvoril diskusiu a dal slovom hosťom.
10/ Diskusia
p. Gregorová Jarmila : predniesla žiadosť , aby sa obec aktívne zapojila do riešenia problému
vypúšťania exhalátov ladeckou cementárňou.
Popísala svoje aktivity v tejto záležitosti – Priatelia zeme, Greenpeace....sila jedinca na to
nestačí...
Treba dať urobiť rozbory, ktoré skôr zvládne obec, sú veľmi finančne náročné, odporučila,
aby sa spojili viaceré obce. Obec je silnejší partner ako jednotlivec.
Upozornila na vplyv dioxínu, jeho dlhodobý dopad na zdravie ľudí.
Obec sa nestará o majetok občanov, spádom popolčekov sa majetok občanov znehodnocuje.
p. Gregorová Jarmila : vyjadrila svoj kritický názor na priebeh OZ, správanie starostu pri
reakcii na jej podnet ešte pred začiatkom diskusie bolo podľa nej arogantné, nevhodne sa
správal aj k poslankyni p. Kantoríkovej, urážal ju.
p. Gregorová Jarmila : sa vyjadrila aj k debate na tému výška odmeny pre p. starostu obce,
povedala, že keď obec nemá v rozpočte peniaze, nemá význam debatovať, či je výška 5%
alebo iná suma. Prirovnala to prakticky, keď nemám na tri mlieka, tak kúpim dve.
p. Starosta reagoval :
- Vysvetlil, čo všetko pre to urobil – rozširovanie lomu – obec vyvinula aktivity, zúčastnila sa
príslušných stretnutí.
- Upozornil na riziká medializácie – právny spor pre obec
- Aktivitu môžu vyvinúť aj občania – formou petície
- Starosta komunikuje aj so starostami okolitých obcí
p. Brtáň Ladislav: reagoval na tému mäso kostnej múčky uskladnenej na družstve v centre
obce.
Starosta podal info – poslal e-mail na Slovenskú inšpekciu životného prostredia dňa
1.10.2009. Bol to podnet na vykonanie kontroly u potenciálnych znečisťovateľov. Zatiaľ však
nikto starostu nekontaktoval s výsledkami kontroly.
p. Gajdoš Anton
- upozornil na čiernu stavbu – RD p. Rafaj Jozef, Rudnianska ulica
- spomenul starostove arogantné správanie – reakcia na prijatie jeho oznámenia
- má záujem o informáciu ohľadom finančnej stránky projektu na rekonštrukciu ZŠ, najmä
projektová dokumentácia, pýtal sa, prečo robila projekt najdrahšia firma na okolí?
- zaujímalo ho používanie služobného auta OcÚ na súkromné a služobné účely starostom
obce – zmluva, kniha jázd, evidencia.

Reakcia p. Starosta:
Čierna stavba
- P. Gajdoš telefonoval v piatok cca o 13. hodine
- Reagoval tak ako reagoval pre krátkosť času a bol na pracovnom stretnutí
- Bola uskutočnená obhliadka čiernej stavby zo strany OcÚ, stavebnej komisie
- Bolo poslané oznámenie stavebníkom, začaté konanie, bude to riešené pokutou, bude
o tom rozhodnuté v zmysle legislatívy
Reakcia na čiernu stavbu p. Keznikel Peter:
Dňa 4.9.2009 cca o 12.15 hod. volal p. starostovi ohľadne tejto čiernej stavby.
P. starosta povedal,, že chodí s p. Ing. Pápym po čiernych stavbách, a podráždene sa ho
spýtal, prečo ho neinformoval aj o iných čiernych stavbách na jeho ulici, ale vadia mu
výkopové práce na susednom pozemku.
P. Ing. Pápy povedal p. Kezniklovi, že spísať záznam môže aj p. Rafaj Peter, člen stavebnej
komisie, lebo pracuje mimo obce.
P. Rafaj Peter bol na obhliadke, spísal záznam 9.9.2009 po 17.00. V ten deň preposlal mailom
na p. Keznikla a p. starostu obce.
Dňa 10.9. 2009 bol p. Keznikel na obecnom úrade, chcel si dať potvrdiť prijatie žiadosti,
povedali, že to majú prijaté.
p. Keznikel : sa pýtal, prečo riešenie tejto záležitosti trvá už 6 týždňov
p. Starosta : pracuje sa na tom, stavebný úrad je veľmi vyťažený.
Reakcia na dotaz ohľadne rekonštrukcie ZŠ – p. Starosta :
P. Gajdoš, môže nahliadnuť do podkladov v zmysle zákona o slobodnom prístupe
k informáciám , nie je to problém, poverí p. Pavlíkovú.
Reakcia na tému
-

- služobné auto obce Košeca – p. Starosta:
p. Starosta dá informáciu podľa akého zákona sa to riadi
p. Starosta si nevyúčtováva služobné cesty
p. Starosta kupuje benzín na súkromné účely

p. Suchár : Opätovne pripomenul svoju žiadosť ohľadne predĺženia vodovodu k ich
rozostavanému RD, ktorý by slúžil aj ostatným obyvateľom Nozdrovíc. Investícia bola cca
1.700 EUR. Poslanci ju v minulosti neodporučili z dôvodu nedostatku fin. prostriedkov.
Vysvetlil, čo všetko spôsobí jej nezrealizovanie.
Odpoveď : p. Ing. Janke, p. Ing. Kantoríková : nie sú finančné zdroje, zmrazené investície.
Navrhli, aby si to zatiaľ zaplatili z vlastných zdrojov a obec im to po zlepšení ekon. situácie
preplatí.
Výsledkom diskusie k tejto téme je prijaté uznesenie č. 54/2009
Uznesenie č. 54/2009
OZ schvaľuje podpis zmluvy o budúcej zmluve, preplatiť reálne preukázané náklady na
výstavbu vetvy vodovodu v Nozdroviciach , ulica Za parkom na základe žiadosti p. Suchára
a dotknutých osôb. Maximálna hodnota investície je stanovená na 2.000,- € v termíne do
30.6.2010.

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
11/ Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo
A/ Schvaľuje
1/ Program zasadnutia obecného zastupiteľstva
2/ Návrhovú komisiu v zložení: Magdaléna Belková – predseda, Ing. Jaroslav Pápy – člen, Ing.
Ivan Janke – člen
3/ Zapisovateľku: Ing. Janku Kantoríkovú
4/ Overovateľov zápisnice: Mgr. Miroslava Švehlová a Ladislav Brtáň
5/ Uznesenia č. 49 až 54
B/ Berie na vedomie
1/ Informáciu starostu obce o dianí v obci a práci OcÚ
2/ Informáciu o plnení uznesení od začiatku roku 2009
3/ Správu o činnosti komisie pre životné prostredie
4/ Správu o kontrole plnenia opatrení NKÚ
4/ Správu o činnosti stavebnej komisie
C/ Súhlasí
D/ Odporúča
1/ starostovi obce podpísať zmluvu a poslať na adresu: Ing. Vladimír HRONČEK – GEOREAL,
Ružová dolina 27, 821 09 Bratislava
2/ starostovi obce podpísať zmluvu so spoločnosťou SlovZink, a.s.
E/ Ukladá
12/ Záver

___________________________
Mgr. Miroslava Švehlová

V Košeci, 22. 10. 2009

_________________________
Ladislav Brtáň

Radomír Brtáň
starosta

