
1 

 

Z Á P I S N I C A 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 

dňa 24. októbra 2013 v zasadačke Obecného úradu v Košeci 

 
Prítomní 

Mgr. Miroslava Švehlová, poslankyňa  Ing. Janka Kantoríková 

Mgr. Jaroslava Pajgerová, poslankyňa   Mária Kalamenová, poslankyňa  

Mgr. Júlia Palčeková, poslankyňa   Jozef Surový, poslanec 

Mgr. Helena Popovičová    Katarína Turzová, poslankyňa  

Bc. Pavol Ondrejka, poslanec    Mgr. Zuzana Dianová, prednostka  

Ing. Katarína Mináriková, HK   

Neprítomní 

 

Hostia 

Viď prezenčná listina 

 

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. Starosta požiadal o schválenie doplnenia bodu 7.4 o vyhodnotenie rozpočtu 
k 30.9.2013. Poslanci program s doplnením jednohlasne schválili. 
 
Uznesenie č. 125/2013 
OZ  k o n š t a t u j e, že : 
Zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu na pozvánke s doplnením bodu 7.4 
o vyhodnotenie rozpočtu obce Košeca k 30.9.2013. 
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: 
Predseda – Turzová Katarína 
Člen – Mgr. Palčeková Júlia 
Člen – Kalamenová Mária 
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Uznesenie č. 126/2013 
OZ  v o l í: 
Predseda – Turzová Katarína 
Člen – Mgr. Palčeková Júlia 
Člen – Kalamenová Mária 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Za overovateľov zápisnice boli určení :  
1/ Mgr. Švehlová Miroslava 
2/ Bc. Ondrejka Pavol 
  
Písaním zápisnice poveril: Andreu Behanovú 
 
4/ Kontrola plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení zodpovednými 
pracovníkmi 
S plnením schvaľovacích uznesení zo dňa 19.9.2013 oboznámil prítomných starosta obce.  
 
Uznesením č. 119/2013 bol schválený zámer bezodplatného využívania športového areálu FK 
Košeca formou výpožičky. Tento bol 15 dní pred dnešným rokovaním zverejnený na úradnej 
tabuli a Zmluva o výpožičke a s tým súvisiaci Prevádzkový a organizačný poriadok areálu sú 
v programe rokovania pod bodmi 7.6 a 7.7. 
Uznesením č. 120/2013 bol schválený zámer prenajať dočasne prebytočný majetok obce – 
prefabrikovanú garáž p. Ištvánikovi. I tento zámer bol v zmysle zákona zverejnený na úradnej 
tabuli obce a návrh zmluvy o nájme je v programe dnešného rokovania pod bodom 7.5. 
Uznesením č. 121/2013 bol schválený príspevok Klubu dôchodcov Košeca vo výške 200,- €. 
Dodatok k zmluve o dotácii bol podpísaný a príspevok im bol dňa 25.9.2013 vyplatený. 
Uznesením č. 122/2013 bola schválená zmena rozpočtu zmenovým listom č. 10 a táto bola 
do rozpočtu zapracovaná. 
 
Uznesenie č. 127/2013 
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení OZ v Košeci. 
 
5/ Názory občanov 
Starosta odovzdal slovo prítomným hosťom. 
p. Kušnírová – prišla s poverením p. generálneho duchovného z Bratislavy, aby pozvala 
vedenie obce na oslavu 10. výročia Strediska evanjelickej diakonie v Košeci. Oslavy sa 
uskutočnia dňa 3.11.2013 o 9. hod. v Považskej Bystrici.  
Sihlovec Martin – prišiel ako zástupca Združenia Bludní rytieri, ktorí na našom území 
organizujú rekonštrukciu historickej bitky. Na obec boli doručené žiadosti o finančnú 
i hmotnú pomoc pri tejto akcii. Poslanci sa žiadosti budú venovať v bode 8. 
p. Čepela Ľudovít – poďakoval starostovi a poslancom za finančnú i osobnú podporu osláv 
125. Výročia založenia DHZ v Košeci. Napriek nepriazni počasia a nižšej účasti ľudí považuje 
akciu za vydarenú a oslavy boli na úrovni. V piatok sa zúčastnili stretnutia DHZ trenčianskeho 
kraja so zástupcami ministerstva vnútra v Trenčíne. Pri tejto príležitosti bol DHZ Košeca 
ocenený ministrom vnútra Róbertom Kaliňákom pamätnou medailou za pomoc pri lokálnej 
povodni v našej obci.  
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Jakuš Andrej – požiadal o zváženie na rozšírenie komunikačných nástrojov v obci, konkrétne 
o zapisovanie oznamov obecného rozhlasu na internet. Zlepšila by sa tým informovanosť 
občanov v obci. Starosta – zopár oznamov sme zverejnili na skúšku. Pripravujeme novú 
webovú stránku, kde zriadime aj takúto podstránku. 
Kozáková Ľudmila – pred pol rokom podávala správu o knižnici a skonštatovala, že odvtedy 
sa nič nezmenilo a ona v knižnici stále prekračuje vyradené knihy, nakoľko nemá skladovacie 
priestory. Poprosila likvidačnú komisiu o ukončenie svojej činnosti a vyradenie kníh, aby sa 
ich mohla konečne zbaviť. Starosta – komisia bude urgovaná, nakoľko sa blíži termín ďalšej 
inventarizácie. P. Kozáková požiadala o zmenu výpožičnej doby v zimnom čase. Zo skúseností 
z predchádzajúcich rokov vie, že po zotmení po 16. hodine tam už nik nechodí.  
 
Uznesenie č. 128/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu výpožičnej doby v obecnej knižnici v termíne od 
1.novembra do 31.marca na čas od 12.30 do 15.30 hod.  
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Kozáková Ľudmila – pred časom poslanci rokovali o garážach na obecných pozemkoch, ktoré 
boli označené za čierne stavby. Toto označenie sa jej nepríjemne dotklo, pretože miesto pod 
garáž im bolo v minulosti riadne pridelené miestnym výborom a garáž tam postavili na pokyn 
miestneho výboru. Od doby kedy bola postavená, za ňu riadne platia dane. Starosta 
poďakoval za túto informáciu, ktorá je pre rozhodovanie poslancov dôležitá. P. Kozáková si 
myslí, že by malo byť dobrým mravom ak obec chce tento pozemok predať oslovila najskôr 
ľudí, ktorý tento dlhodobo využívajú a až v prípade ich  nezáujmu tento ponúknuť ďalšiemu 
záujemcovi. 
Beňo František – zaujíma ich stále plánovaná výstavba bytového domu na ulici Bytovky. Pani 
Slimáková na predchádzajúcom OZ podala návrh na úpravu v tejto lokalite. Starosta – tento 
návrh bol podaný ako pripomienka k novému územnému plánu a bude ďalej spracovávaná 
pri jeho príprave. P. Beňo - aj keď v programe tento bod nie je, radšej prišli, keby o tejto 
výstavbe rokovali aj tak, keďže sú od určitých poslancov tlaky a podľa ich vyjadrení na 
predchádzajúcich stretnutiach. Ing. Kantoríkovú zaujímalo aké tlaky myslí. Bc. Ondrejka – 
návrh bol stiahnutý a viac o ňom nejednali. P. Beňo vie, že p. Ondrejka je kamarát s p. 
Bugalom. Bc. Ondrejka sa spýtal na koho tlačil. Požiadal aby sa bavilo o aktuálnom stave, 
žiadosť bola stiahnutá, tak nevie prečo sa o tom baviť. p. Beňo – na úrad doručili petíciu a na 
názor týchto ľudí by poslanci mali prihliadať. P. Kotlaba – p. Ondrejka minule povedal, že 
nemusia brať ohľad na podpisy na petícii. Bc. Ondrejka sa vyjadril v zmysle zákona o petícii.   
Starosta vyzve žiadateľa o kúpu pozemku, aby sa vyjadril, či na svojom návrhu trvá a či jeho 
stiahnutie z rokovania je trvalé alebo len dočasné. Jeho vyjadrenie bude iniciátorom petície 
oznámené.  
 
6/ Správa hlavného kontrolóra v súlade s §18f zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 
v znení neskorších predpisov 
Ukončila kontrolu zákonnosti a hospodárnosti za 3Q/2013. Kontrolou nezistila žiadne 
porušenia a záznam z kontroly je prílohou zápisnice. Poslanci vzali záznam na vedomie. 
 
Uznesenie č. 129/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie záznam o výsledku finančnej z kontroly č. 6/2013. 
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7/ Hlavné body rokovania 
7.1 Správa o činnosti kultúrnej komisie 
O činnosti svojej komisie informovala prítomných jej predsedníčka p. Katarína Turzová. 
Správa je v písomnej forme prílohou zápisnice. Poslanci správu vzali na vedomie. 
 
Uznesenie č. 130/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti kultúrnej komisie. 
 
7.2 Správa o činnosti správcu ŠA 
Správu o svojej činnosti predložil správca ŠA p. Jaroslav Palček. Písomnou formou je prílohou 
zápisnice. Poslanci správu vzali na vedomie. 
 
Uznesenie č. 131/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti správcu ŠA. 
 
Ing. Kantoríková sa spýtala, akú rekonštrukciu by areál ešte potreboval.  
p. Palček – potrebovali by závlahový systém. V budove sú potrebné len bežné úpravy. 
Havarijný stav striech bol odstránený. 
 

7.3 Správa o činnosti komisie pre životné prostredie 
S činnosťou komisie oboznámil prítomných p. Jozef Surový – predseda komisie. Správa je 
v písomnej forme prílohou zápisnice. Poslanci správu vzali na vedomie. Starosta informoval 
o aktuálne vyhlásenom verejnom obstarávaní na výsadbu zelene v štyroch lokalitách obce. 
Mgr. Popovičová – hneď za kanálskym mostom sú uložené modré vrecia plné odpadu. 
Starosta požiadal, aby mu takéto informácie oznamovali čo najskôr, kým na takomto mieste 
nevznikne skládka väčšieho rozsahu. P. Beňo – pod bytovky sa stále vyváža odpad z drevín, 
s ktorým sa nič nerobí. Starosta – drevený odpad z tejto lokality už odstránený bol, ľudia si 
na túto možnosť zvykli a navážajú ho tam i naďalej. Považuje to však za lepšie riešenie ako 
spaľovanie tohto odpadu. Obec tento odpad riešiť určite bude.  
 
Uznesenie č. 132/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti komisie pre životné prostredie. 
 
7.4 Zmena rozpočtu a vyhodnotenie rozpočtu obce Košeca k 30.9.2013 
Vyhodnotenie rozpočtu obce k 30.9.2013 predniesla ekonómka a rozpočtárka obce Ing. 
Podmajerská. Vyhodnotenie je v písomnej forme prílohou zápisnice. 
 
Uznesenie č. 133/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vyhodnotenie rozpočtu obce Košeca k 30.9.2013. 
 
Zmenám rozpočtu sa poslanci budú venovať v bode 8. Rôzne, nakoľko sú k rokovaniu 
predložené žiadosti o finančné príspevky. 
 
7.5 Zmluva o nájme obecnej garáže 
Prednostka obce predniesla návrh na uznesenie. Na predchádzajúcich OZ poslanci schválili 
zámer prenajať dočasne nevyužiteľný majetok obce – prefabrikovanú garáž, záujemcovi p. 
Ištvánikovi, ktorý bol určený žrebom. Návrh nájomnej zmluvy bol poslancom zaslaný na 
pripomienkovanie. Žiadne pripomienky doručené neboli. V dôvodovej správe požiadala 
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o prehodnotenie bodu 5. návrhu nájomnej zmluvy, či tam tento bod uviesť alebo nie a ak 
áno, treba navrhnúť výšku zmluvnej pokuty. Bc. Ondrejka navrhol odstrániť z popisu garáže 
„sklad olejov“. Prednostka – takto je tento majetok oficiálne nazvaný aj v inventúre a bol 
uvedený aj v zámere. Poslanci sa s odstránením tohto označenia stotožnili a navrhli výšku 
zmluvnej pokuty vo výške 5,- €.  
 
Uznesenie č. 134/2013 
Obecné zastupiteľstvo:  
po prerokovaní predloženého materiálu  
Schvaľuje: 
A: Prenájom nebytového priestoru a to prefabrikovaná garáž, inventúrne číslo 21/1 
o výmere 15 m2, postavená na štrkovom lôžku na pozemku parc. č. KNC 878/1 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 2606 m2, nachádzajúci sa v k.ú. Košeca, zapísaný na Správe 
katastra Košeca, na LV č. 1. pre nájomcu -  Juraj Ištvánik, trvale bytom Bytovky 480/3, 018 64 
Košeca ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle čl. 7 bod 5 
písm. b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Košeca za účelom využívania 
nebytového priestoru na parkovanie osobného motorového vozidla. 
B: Nájomnú zmluvu medzi Obcou Košeca ako prenajímateľom a p. Jurajom Ištvánikom, trvale 
bytom Bytovky 480/3, 018 64 Košeca ako nájomcom, ktorej predmetom je prenájom 
nebytového priestoru a to prefabrikovaná garáž, inventúrne číslo 21/1 o výmere 15 m2 , 
postavená na štrkovom lôžku na pozemku parc. č. KNC 878/1 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 2606 m2, nachádzajúci sa v k.ú. Košeca, zapísaný na Správe katastra Košeca, na LV 
č. 1.. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, za účelom využívania nebytového 
priestoru na parkovanie osobného motorového vozidla. Nájomné bolo stanovené vo výške 
150 EUR/ rok, a bude splatné vždy k 31.01. bežného roka na účet Obce Košeca. Nájomné za 
rok 2013 bude uhradené v pomernej výške 25 € na účet prenajímateľa najneskôr do 15. 
novembra 2013. Nájomná zmluva bude uzatvorená v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. 
c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  v zmysle čl. 7 bod 5 
písm. b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Košeca ako prípad hodný 
osobitného zreteľa .  
Zámer prenajať nebytový priestor bol schválený uznesením č. 120/2013 a bol zverejnený dňa 
23.09.2013. 
Nájomná zmluva bude podpísaná najneskôr do 15 dní odo dňa jej schválenia. 
Zdôvodnenie osobitného zreteľa: prenajímaný majetok  obec dlhodobo nevyužíva a v 
zmysle čl. 7 bod 5/ písm. b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Košeca 
prenájom nebytových priestorov do výmery 100 m2 vrátane sa považuje za prípad hodný 
osobitného zreteľa. 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
7.6 Zmluva o výpožičke športového areálu 
Na základe inventarizácie majetku obce vzišla potreba legislatívne ošetriť využívanie 
športového areálu FK Košeca. Na predchádzajúcom OZ poslanci schválili zámer prenajať 
tento priestor bezodplatnou výpožičkou. Zámer bol v zmysle zákona uverejnený na úradnej 
tabuli. Návrh zmluvy bol poslancom zaslaný v príprave na OZ. Areál bude naďalej na 
využívanie prístupný aj ostatným organizáciám v obci, ktoré ho využívajú na rôzne kultúrne 
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a športové podujatia. Výpožička je bezodplatná, na zváženie bolo dané, či by sa FK Košeca 
podieľala na prevádzkových nákladoch, ktoré v plnej miere znáša obec. K návrhu zmluvy sa 
vyjadrila aj hlavná kontrolórka obce, ktorá svoje vyjadrenie prítomným prečítala. Prednostka 
– odpisovaním meračov sa to riešiť nedá, bavili sa o symbolickom percente z prevádzkových 
nákladov. Náklady na energie boli v predchádzajúcom roku vo výške 5.339,48 €. P. Palček 
uviedol, že stanovenie percenta by bolo problematické, pretože aj zamestnanci obce majú 
v tejto budove útočisko, prezliekajú sa tu a zdržiavajú sa tu v čase prestávky. Bc Ondrejka 
navrhol vypustiť článok 5 a posunúť číslovanie ostatných bodov. Ing. Kantoríková – ak by sme 
schválili podieľanie sa na energiách, prejaví sa to v budúcom roku na požiadavke na dotáciu. 
Mgr. Palčeková – bola pôvodne priklonená k navrhnutiu a schváleniu nejakého percenta, 
nakoľko predsedá finančnej komisii, na druhej strane pri svojej kandidatúre sľúbila, že bude 
športovcov maximálne podporovať, preto sa v tomto prípade zdrží hlasovania. 
 
Uznesenie č. 135/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vypustenie článku V. Úhrada nákladov za služby spojené s 
užívaním a posunutie číslovania nasledujúcich článkov v návrhu Zmluvy o výpožičke. 
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 (Mgr. Palčeková, p. Surový)  
 
Uznesenie č. 136/2013 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu schvaľuje: 
A:  Bezodplatné užívanie majetku vo vlastníctve obce Košeca na základe zmluvy o výpožičke 
a to:   

 Futbalové ihrisko – nachádzajúce sa na pozemku parc. č. KNC 271/1 – ostatné 
plochy o výmere 21049 m2  

 Budova súp. č.  20 – sociálne zariadenia postavená na pozemku prac. č. KNC 
271/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 303 m2  v ktorej sa nachádzajú:  
 Šatne /6/ 
 WC 
 Práčovňa s technickou miestnosťou 
 Zasadačka 
 Chodba 
 Sprchy 
 Sklad dresov 
 Miestnosť pre rozhodcov 
 tribúna 

 Letný kultúrny stánok – postavený na pozemku parc. č. KNC 271/1 – ostatné 
plochy o výmere 21049 m2 v ktorej sa nachádzajú:  
 Bufet 
 Prístrešok s ohniskom 
 Drevené pódium 
 Lavice na sedenie 

 Kovová tribúna oproti budove súp. č. 20 
pre vypožičiavateľa Futbalový klub Košeca, so sídlom Košeca 7, 018 64 Košeca, IČO: 
420222428, zastúpený Ladislavom Bugalom, predsedom ako prípad hodný osobitného 
zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov a v zmysle čl. 7 bod 8 Zásad hospodárenia a nakladania 
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s majetkom obce Košeca. 
B: Zmluvu o výpožičke uzatvorenú medzi Obcou Košeca ako požičiavateľom a  Futbalovým 
klubom Košeca, so sídlom Košeca 7, 018 64 Košeca, IČO: 420222428, zastúpený Ladislavom 
Bugalom, ako vypožičiavateľom ktorej predmetom je výpožička nehnuteľností a to:  

 Futbalové ihrisko – nachádzajúce sa na pozemku parc. č. KNC 271/1 – ostatné 
plochy o výmere 21049 m2  

 Budova súp. č. 20 – sociálne zariadenia postavená na pozemku prac. č. KNC 271/2 
– zastavané plochy a nádvoria o výmere 303 m2  v ktorej sa nachádzajú:  
 Šatne /6/ 
 WC 
 Práčovňa s technickou miestnosťou 
 Zasadačka 
 Chodba 
 Sprchy 
 Sklad dresov 
 Miestnosť pre rozhodcov 
 tribúna 

 Letný kultúrny stánok – postavený na pozemku parc. č. KNC 271/1 – ostatné 
plochy o výmere 21049 m2 v ktorej sa nachádzajú:  
 Bufet 
 Prístrešok s ohniskom 
 Drevené pódium 
 Lavice na sedenie 

 Kovová tribúna oproti budove súp. č. 20 
Zmluva o výpožičke sa uzatvára na dobu neurčitú, za účelom využívania nehnuteľností 
výlučne na športové a kultúrne aktivity a to najmä stretávanie členov klubu, vytváranie 
podmienok pre fyzickú športovú prípravu mužov, dorast a žiakov, konanie športových súťaží, 
využívanie priestoru na tréning a konanie výboru futbalového klubu. Vypožičiavateľ  bude 
vypožičané priestory užívať nasledovne:  

 Pondelok, utorok, štvrtok, piatok v čase od 15:00 do 20:00 hod. okrem mesiacov 
január a december, kedy priestory nebudú využívané vypožičiavateľom 

 Cez víkendy podľa rozpisu zápasov, ktoré budú každoročne odovzdané správcovi 
športového areálu, ktorý zostaví harmonogram využívania priestorov športového 
areálu v danom kalendárnom roku.  

 V prípade využitia športového areálu mimo dohodnutých časov  je vypožičiavateľ 
povinný dohodnúť si nový termín vopred so správcom, ktorý využívanie 
športového areálu zaznačí do harmonogramu.  

 Mimo času výpožičky bude športový areál plne využívaný požičiavateľom 
 Vypožičiavateľ sa zaväzuje, že vypožičané priestory v čase ich výpožičky umožní 

využívať požičiavateľovi na kultúrne, športové, spoločenské a iné  podujatia 
usporiadané požičiavateľom alebo občianskymi združeniami pôsobiacimi na území 
obce, alebo fyzickými a právnickými osobami, ktoré požiadajú o využitie 
športového areálu na jednorazové akcie podľa vopred odsúhlaseného 
harmonogramu tak, aby nebol narušený účel výpožičky vypožičiavateľa. Správca 
športového areálu je povinný viesť ročnú evidenciu využívania športového areálu, 
ktorá bude každoročne odsúhlasovaná požičiavateľom a vypožičiavateľom 
najneskôr do 31.12. príslušného kalendárneho roka. 

Zmluva o výpožičke bude uzatvorená v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
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138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  v zmysle čl. 7 ods. 8 Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom obce Košeca ako prípad hodný osobitného zreteľa .  
Zámer bezodplatného užívanie majetku vo vlastníctve Košeca bol schválený uznesením č. 
119/2013 a bol zverejnený dňa 23.09.2013. 
Zmluva o výpožičke bude podpísaná najneskôr do 15 dní odo dňa jej schválenia. 
Zdôvodnenie osobitného zreteľa: Predmetný majetok obce je prednostne určený na 
verejno-prospešné účely vo forme konania športových a kultúrnych podujatí. Obec uvedený 
majetok nevyužíva celoročne, a podporuje občianske združenia na území obce, ktorých 
činnosťou je športová, kultúrna alebo výchovno-vzdelávacia činnosť. Občianske združenie, 
ktorému bude majetok prenechaný združuje mladších aj starších občanov obce a svojou 
činnosťou prispieva k zabezpečeniu vytvárania verejnoprospešných aktivít. 
Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 2 (Mgr. Palčeková, Surový) 
 
7.7 Prevádzkový a organizačný poriadok športového areálu 
Návrh smernice bol poslancom zaslaný v príprave na OZ. Vysvetlila niektoré body návrhu, 
ktorý upravuje aj požičiavanie areálu a prílohami sú potrebné preberacie a odovzdávacie 
protokoly.  
Ing. Kantoríková pripomienkovala výšku nájmu pre občanov obce, ktorý bol podľa jej názoru 
stanovený bez plochy ihriska. P. Palček – občania túto plochu nevyužívajú aj keď to tam nie 
je stanovené.   
 
Uznesenie č. 137/2013 
Obecné zastupiteľstvo:  
Prerokovalo:  
Návrh smernice č. 1/2013 Prevádzkový a organizačný poriadok športového areálu obce 
Košeca 
Schvaľuje: 
Smernicu č. 1/2013 Prevádzkový a organizačný poriadok športového areálu obce Košeca. 
Za: 9, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
8/ Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov 
Združenie Bludní rytieri priblížili požiadavky, ktoré uviedli v doručených žiadostiach. 
Predpokladané náklady na akciu sú vo výške cca 2.500,- €. Tieto budú použité najmä na 
cestovné náklady pre účastníkov, ktorí nebudú nijako inak odmenení. Plánujú podobnú akciu 
organizovať každoročne. Takáto akcia sa zatiaľ na Slovensku ani v Čechách zatiaľ 
neorganizovala a jej prostredníctvom bude v rôznych médiách propagovaná aj obec. 
Podporilo ich aj Múzeum historických zbraní, ktoré zapožičia delá a zbrane. Priblížil ďalší 
priebeh akcie, účinkujúcich bude približne 100, postavia niekoľko táborov, historickú 
kuchyňu, areál pre lukostreľbu a pod. Súčasťou budú popravy a symbolicky vypália Ilavu. 
 
Uznesenie č. 138/2013 
Obecné zastupiteľstvo: 
A: Prerokovalo žiadosti združenia Bludní rytieri, Šafárikova 3/18, 911 08 Trenčín 
o organizačno-materiálnu výpomoc a finančnú výpomoc pri podujatí Rudé pole 2013, ktoré 
sa bude konať dňa 9. novembra 2013 v obci Košeca.  
B: Schvaľuje finančnú výpomoc pre združenie Bludní rytieri, Šafárikova 3/18, 911 08 Trenčín 
vo výške 500,- EUR. Uvedená zmena bude zapracovaná do zmenového listu č. 11/2. 
Za: 9, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
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p. Palček a p. Ďuroška – v utorok bola prezentácia nadstavbových možností na techniku, 
ktorá bola obstaraná na Zberný dvor obce. Tejto sa zúčastnili aj poslanci Kalamenová, 
Švehlová a Ondrejka. K skvalitneniu ich práce a pre potreby údržby obce by potrebovali 
šípovú radlicu na sneh vhodnú najmä do úzkych a slepých ulíc, ďalej zametaciu kefu vhodnú 
tiež na sneh aj na nečistoty na cestách a posýpač ciest. Na obstarané stroje potrebujú okrem 
toho zakúpiť zimné pneumatiky. Predpokladaná obstarávacia cena týchto nadstavieb je vo 
výške cca 15.000,- € s DPH. Poslanci prediskutovali a schválili: 
 
Uznesenie č. 139/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyhlásenie verejného obstarávania na nákup nasledovných 
nadstavieb pre vozidlo Multicar: 

- Sypačová nadstavba, 
- Snehová radlica šípová variabilná  
- Cestný zametač  

S financovaním formou max. 30% akontácie a 36 mesačných splátok.  
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
p. Poliaková poďakovala za pomoc pri organizovaní osláv 50. výročia školy. Predložila 
vyúčtovanie, faktúry sú k nahliadnutiu k dispozícii v škole. K dispozícii sú na predaj DVD 
záznam z osláv a kalendár na rok 2014. 
 
Bc. Ondrejka – obec získala financie na rekonštrukciu spŕch na ŠA, vďaka čomu sa tam urobil 
kopec roboty. Organizátori tejto rekonštrukcie FK Košeca žiaľ nedotiahli niektoré veci do 
konca, resp. neinformovali Obecný úrad o ďalších nákladoch na túto rekonštrukciu, ktoré 
nedokážu vykryť sponzorsky ani zo svojho rozpočtu. Ide o práce vo výške cca 2.400,- €. 
Požiadali, aby obec našla financie na ich zaplatenie. Práce objednal niekto iný, nie obec, no je 
potrebné ich zaplatiť. Konzultoval so aj s hlavnou kontrolórkou a požiadal, aby sa aj ona 
k tomu vyjadrila.  
HK sa tomuto problému venovala dnes na základe požiadavky a podkladov od prednostky 
obecného úradu. Vyúčtovanie nákupu materiálu bolo v súlade s projektom a k projektu bolo 
aj v súlade so zmluvou zúčtované. Obec mala povinnosť podať záverečnú správu 
a vyúčtovanie k celému projektu do 30.9.2013. Faktúry za práce, ktoré boli na úrad doručené 
sú vystavené s októbrovým termínom dodania prác. Dodatočne doručené faktúry obsahovali 
aj materiál, ktorý nemal byť v rámci projektu vôbec zakúpený a nebol uvedený v rozpočte. 
Na faktúrach sú i demolačné práce, ktoré mali byť vykonané svojpomocne. Spoluúčasťou 
sponzorsky mali byť zabezpečené montáže a pokládky. V projekte bolo uvedené, že práce 
budú vykonané sponzorsky a bolo by vhodné pokúsiť sa aspoň časť nákladov riešiť 
sponzorsky. Bc. Ondrejka navrhol pracovné stretnutie FK Košeca a obce. HK faktúry doručené 
na obec je potrebné spárovať či už so zmluvou alebo objednávkou čím ale obec pri týchto 
faktúrach nedisponuje, tzn. že si obec Košeca nič neobjednala. V prípade, že sa tieto práce 
nepodarilo urobiť sponzorsky, čo sa bežne môže stať, mala zodpovedná osoba v prvom rade 
kontaktovať príjemcu dotácie, teda obec. Starosta – je to ponaučenie aj do budúcna, že 
všetky veci, ktoré sa týkajú majetku obce a nakladaním s ním, musia ísť cez obecný úrad ako 
organizáciu, ktorá toto zabezpečuje tak, by zamestnanci všetko potrebné v dostatočnom 
predstihu zabezpečili a riešili. Je nemysliteľné, aby sme sa na konci októbra zaoberali vecami, 
ktoré mali byť urobené do konca septembra a mali nasledovať až po ďalších úkonoch 
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v zmysle platnej legislatívy. Poslanci sa dohodli na pracovnom stretnutí dňa 6.11.2013 o 18. 
hod. v zasadačke OcÚ. 
 
Uznesenie č. 140/2013 
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Futbalového klubu Košeca o uhradenie troch 
faktúr vo výške 2.391,72 EUR za práce spojené s projektom rekonštrukcie spŕch na 
športovom areáli.  
 
Ing. Kantoríková - p. Jaroslav Pápy požiadal o zrušenie svojho členstva v komisii Výstavby 
a územného plánovania. Na predchádzajúcom OZ na to zabudla, požiadala, aby poslanci túto 
žiadosť vzali na vedomie. Nového člena nemajú. Poslanci informáciu vzali na vedomie. 
 
Uznesenie č. 141/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Ing. Jaroslava Pápyho, bytom Sadová 
159/45, 018 64 Košeca o uvoľnenie z členstva v komisii výstavby a územného plánovania 
k termínu 31.10.2013. 
 
Ing. Podmajerská na základe prerokovaných bodov doplnila návrh na zmenu rozpočtu 
a oboznámila s tým prítomných.  Zmenový list č. 11/1 vzali poslanci na vedomie. 
 
Uznesenie č. 142/2013 
Obecné zastupiteľstvo:  
A: Prerokovalo zmeny rozpočtu so zdrojom 111 -  FP zo ŠR podľa priloženého zmenového č. 
11/1. 
B: Berie na vedomie  zmeny rozpočtu so zdrojom 111 – FP zo ŠR podľa priloženého 
zmenového listu č. 11/1. 
 
Ing. Podmajerská ďalej predniesla návrh na zmenu rozpočtu – zmenový list č. 11/2.  
Bc. Ondrejka sa spýtal na spôsob financovania stavebného a sociálneho úradu v Ilave, na 
základe čoho môžu požadovať ďalšie financie.  
Prednostka – obec je zmluvne zaviazaná poskytnúť im všetky financie poukázané zo štátu 
a uhradiť aj ďalšie náklady napr. na cestovné, administratívu a pod. Oproti minulému roku je 
nárast stavebnej činnosti.  
Ing. Podmajerská – zmluva je platná od roku 2005. Na základe tejto zmluvy oni každoročne 
prerátavajú náklady.  
Bc. Ondrejka – nezdá sa mu to, že niekto pošle list so sumou a my ju uhradíme.  
Prednostka – môžeme požiadať o to, by nám túto sumu vyúčtovali.  
Starosta súhlasí s p. Ondrejkom – vyžiadame si rozpis nákladov na stavebnú činnosť od 
mesta Ilava. Prednostka – požiadame o detailné vyúčtovanie poskytnutej dotácie. 
 
Uznesenie č. 143/2013 
Obecné zastupiteľstvo: 
A: Prerokovalo zmeny rozpočtu podľa priloženého zmenového listu č. 11/2. 
B: Schvaľuje zmeny rozpočtu podľa priloženého zmenového listu č. 11/2.  
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 



11 

 

Základná škola s MŠ požiadala o schválenie presunu finančných prostriedkov z preplatku za 
plyn v MŠ na opravu Klubovne pri ZŠ. Do klubovne bude zavedená voda a urobia tu knižnicu. 
 

Uznesenie č. 144/2013 
Obecné zastupiteľstvo:  
A: Prerokovalo  
Žiadosť Základnej školy s materskou školou Košeca o presun finančných prostriedkov zo 
strediska  materskej školy vrátených ako preplatok za plyn v celkovej výške 3023,24 EUR na 
stredisko  Základnej školy  z dôvodu opravy klubovne Základnej školy.  
B: Schvaľuje 
Presun finančných prostriedkov zo strediska materskej školy vrátených ako preplatok za plyn 
v celkovej výške 3023,24 EUR na stredisko Základnej školy z dôvodu opravy klubovne 
Základnej školy s materskou školou Košeca.  
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 

Ing. Podmajerská - vzhľadom na blížiace sa voľby do VÚC potrebujeme do programového 
rozpočtu doplniť program Voľby. 
 

Uznesenie č. 145/2013 
Obecné zastupiteľstvo:  
A: Prerokovalo zmenu programového rozpočtu obce na rok 2013.  
B: Schvaľuje doplnenie programového rozpočtu obce Košeca na rok 2013 nasledovne:  

1. Administratíva a prenesený výkon štátnej správy sa dopĺňa o podprogram 1.7 Voľby. 

Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Starosta – informoval o odoslaní žiadosti p. Trškovej ohľadom sťažnosti obyvateľov na ľudí 
obývajúcich nehnuteľnosť na Želiarskej ulici. Majiteľka bola listom vyzvaná na súčinnosť pri 
riešení problémov s týmito občanmi. Majiteľka pani Tršková v telefonickom rozhovore 
uviedla, že o žiadnych nájomníkoch na tejto nehnuteľnosti nevie, no o pár dní doniesla 
obyvateľka tohto domu p. Šándorová nájomnú zmluvu k nahliadnutiu. Obec vedie voči p. 
Trškovej nedoplatky, ktoré sú už riešené formou exekúcie. Skutky uvedené v sťažnosti 
obyvateľov obec nevie dokázať, je to v rukách polície.  
 
Uznesenie č. 146/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Informáciu o odoslaní žiadosti p. Trškovej Ivete vo 
veci problémov s občanmi, ktorí užívajú nehnuteľnosť vo vlastníctve pani Trškovej.  
 
9/ Rôzne – dôležité údaje a informácie starostu a účastníkov rokovania 
Starosta požiadal, aby poslanci svoje návrhy do rozpočtu na rok 2014 poslali najneskôr do 
31.10.2013.  
 
Mgr. Švehlová – informovala o prebiehajúcich dňoch zvýšenej pracovnej aktivity. Organizácie 
sa aktívne zapájajú, všetky organizujú upratovanie na cintoríne. Upravené bude i okolie 
Osvetovej besedy. 
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Prednostka – je potrebné uzatvoriť inventarizáciu za rok 2012. Pripravujeme inventarizáciu 
roku 2013. P. Kalamenová požiadala Ing. Kantoríkovú, aby podpísala likvidačné protokoly ako 
člen likvidačnej komisie. 
 
Starosta – v úlohách z predchádzajúcich OZ bolo vypracovanie geometrického plánu na 
oddelenie pozemkov vo vlastníctve obce z parcely č. 683. Bol vytvorený geometrický plán na 
oddelenie pozemkov parc. č.  683/11 a 683/12 a následne bol vypracovaný i znalecký 
posudok, ktorý určil minimálnu hodnotu pozemkov, na ktoré poslanci schválili zámer 
odpredaja. Momentálne je potrebné rozhodnúť o tom, ako v súvislosti s týmto odpredajom 
pokračovať ďalej. Geometrický plán je vypracovaný na dve oddelené parcely. Znalecký 
posudok určil cenu 17,48 €/m2.  
Prednostka – po vypracovaní geometrického plánu sme zistili, že parcela 683/11 bola 
vyčlenená tak, že okolo nej zostali obci malé kúsky pozemkov, čo nepovažuje za šťastné 
riešenie. Na nákresoch predložených pri žiadosti to zrejmé nebolo. Navrhla zvážiť alternatívu 
odpredať vyčlenené parcely samostatne. Najskôr ten v prednej časti a druhý až po rokovaní 
s majiteľmi a vyriešení umiestnenia garáží. Navrhla uskutočniť stretnutie so žiadateľom. 
Poslanci navrhli dohodnúť stretnutie na začiatok dohodnutého pracovného stretnutia dňa 
6.11.2013.  
 
Uznesenie č. 147/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vypracovaný geometrický plán č. 82/2013, ktorý 
vypracoval Ing. Gabriel Vanko ml. a znalecký posudok č. 69/2013, ktorý vypracovala Ing. 
Marta Galbavá. 
 
p. Surový – sťažovali sa občania Nozdrovíc na nefunkčný rozhlas, ktorý je zle počuť a škrčí a 
na vodovod, ktorý sa stále nerealizuje. Starosta – vodovod sa nerealizoval z dôvodu plánu 
veľkej akcie, v rámci ktorej bude urobená i táto časť. Táto investícia nebola ani v rozpočte 
obce na tento rok. Rozhlas v najbližšej dobe skontrolujeme.  
 
10/ Interpelácia poslancov – diskusia 
 
11/ Ukončenie zasadnutia 
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Radomír Brtáň, ktorý poďakoval 
prítomným za účasť. (20:30 hod.) 
 
Starosta obce: Radomír Brtáň    Zapisovateľ: Andrea Behanová 
 
Prednosta obce: Mgr. Zuzana Dianová 
 
Overovatelia: 
 
 
 
       __________________________          ________________________ 

Mgr. Miroslava Švehlová                                        Bc. Pavol Ondrejka 
 
V Košeci, 29. 10. 2013 


