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Z Á P I S N I C A 

z neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 

dňa 24. novembra 2015 v zasadačke Obecného úradu v Košeci 

 
Prítomní 

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

Mária Kalamenová, poslankyňa  Ing. Janka Kantoríková, poslankyňa  

Radovan Kolembus, poslanec  Dárius Kutej, poslanec   

Pavol Ostrovský, poslanec    Katarína Turzová, poslankyňa   

Mgr. Zuzana Dianová, prednostka  Alena Dobrodejová, HK 

  

Neprítomní 

Ing. Jozef Ďurech, poslanec - PN 

Mgr. Dana Bajzíková, poslankyňa - PN 

Hostia 

Viď prezenčná listina 

R O K O V A N I E 

1/ Otvorenie 

Otvorenie dnešného neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva vykonal starosta 
obce Bc. Radomír Brtáň a privítal hostí. Konštatoval, že z celkového počtu 9 poslancov je 
prítomných 7 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.  
 
Ing. Kantoríková navrhla doplnenie programu nasledovne:  za bod 1. vložiť samostatný bod 
2. Návrhy uznesení predložené Ing. Podmajerskou a Ing. Kantoríkovou. Doterajší bod 2 bude 
označený ako bod 3.  
 
Uznesenie č.  249/2015 
OZ  k o n š t a t u j e, že : 
Zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu na pozvánke s doplnením nového bodu 2. 
Návrhy uznesení predložené Ing. Podmajerskou a Ing. Kantoríkovou. Doterajší bod 2 bude 
označený ako bod 3.  
Za:         7 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
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3/ Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
Starosta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie, ktorá prednesie návrh na uznesenie 
z dnešného zasadnutia: 
 
Predseda –     Mgr. Miroslava Švehlová 
Člen –              Ing. Janka Kantoríková 
Člen –   Mária Kalamenová 
 
Uznesenie č. 250/2015 
OZ  v o l í: 
Predseda –   Mgr. Miroslava Švehlová 
Člen –   Ing. Janka Kantoríková 
Člen –   Mária Kalamenová 
Za:   7 
Proti:   0 
Zdržal sa:  0 
 
Za overovateľov zápisnice boli určení:  
1/   Radovan Kolembus 
2/   Dárius Kutej 
  
Písaním zápisnice poveril: Mgr. Zuzanu Dianovú 
 
4/ Hlavné body rokovania 
4.1 Prerokovanie návrhu investície v centre obce na pozemkoch medzi cintorínom 
a materskou školou (parkoviská, chodníky, prístupová komunikácia, oddychová zelená 
zóna, presun autobusovej zastávky) 
Návrh investície v centre obce na pozemkoch medzi cintorínom a materskou školou - 
parkoviská, chodníky, prístupová komunikácia, oddychová zelená zóna, presun autobusovej 
zastávky, predložil prítomným starosta obce Bc. Radomír Brtáň. Ohľadne tejto problematiky 
sa uskutočnilo stretnutie na ktorom sa zúčastnili poslanci OZ, starosta a zástupcovia 
Diakonie. K uvedenej problematike prebehla diskusia.  
Z radov občanov sa do diskusie zapojil p. Košút, ktorý navrhol, aby sa postupovalo tak, že 
najskôr budú vysporiadané pozemky.   
p. Kutej dal návrh, aby sa dal vypracovať znalecký posudok. Je za odkúpenie týchto 
pozemkov a dáva návrh, aby sa časť financií na odkúpenie pozemkov získala predajom 
niektorých pozemkov vo vlastníctve obce.  
Starosta obce uviedol, že na základe stretnutia  v predmetnej veci bol už zadaný znalecký 
posudok za účelom zistenia ceny pozemkov. 
/celá diskusia je zverejnená v audio nahrávke uverejnenej na stránke www.koseca.sk/  
 
Uznesenie č. 251/2015 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo 
Návrh investície v centre obce na pozemkoch medzi cintorínom a materskou školou - 
parkoviská, chodníky, prístupová komunikácia, oddychová zelená zóna, presun autobusovej 
zastávky.   
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B: Schvaľuje  
Spôsob vysporiadania pozemkov v predmetnej lokalite odkúpením pozemkov od vlastníkov 
zapísaných na liste vlastníctva.  
C: Odporúča: 
Starostovi  osloviť vlastníkov dotknutých parciel so zistením záujmu o odpredaj pozemkov 
obci s uvedením podmienok za ktorých by akceptovali odpredaj.  
Termín: do 31.12.2015 . Informácia bude predložená poslancom na januárovom zasadnutí 
OZ 
Za:        7    
Proti:    0 
Zdržal sa: 0 
 
4.2  Návrhy uznesení predložené Ing. Podmajerskou a Ing. Kantoríkovou 
 
Návrh zmeny rozpočtu pre ZUŠ Košeca predložila Ing. Podmajerská. K uvedenej zmena 
prebehla diskusia.  
/celá diskusia je zverejnená v audio nahrávke uverejnenej na stránke www.koseca.sk/  
 
Uznesenie č. 252/2015 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo 
Navýšenie rozpočtu ZUŠ o sumu 3.920,00 EUR, čo predstavuje sumu, ktorú dostaneme 
prepočítaním rozpočtu so zmeneným počtom žiakov v ZUŠ od 1.9.2015 a koeficientmi 
schválenými v dodatku č. 3 k VZN č. 5/2012. 
B: Schvaľuje 
Navýšenie rozpočtu ZUŠ o sumu 3.920,00 EUR, čo predstavuje sumu, ktorú dostaneme 
prepočítaním rozpočtu so zmeneným počtom žiakov v ZUŠ od 1.9.2015 a koeficientmi 
schválenými v dodatku č. 3 k VZN č. 5/2012. 
Za:        7    
Proti:    0 
Zdržal sa: 0 
 
Ing. Kantoríková predložila návrh na uznesenie, týkajúci sa vyplatenia koncoročných odmien 
zamestnancom obce, vrátane hlavného kontrolóra obce a starostu obce. K predmetnému 
návrhu prebehla diskusia. /celá diskusia je zverejnená v audio nahrávke uverejnenej na 
stránke www.koseca.sk/  
 
Uznesenie č. 253/2015 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo 
Požiadavku Obecného úradu na vyplatenie koncoročných odmien zamestnancom obce.  
B: Schvaľuje 
V zmysle § 18c  ods. 5  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. jednorazovú 
odmenu hlavnej kontrolórke obce Košeca vo výške 28 % z mesačného platu hlavnej 
kontrolórky t.j. vo výške 149 EUR. Odmena bude vyplatená vo výplatnom termíne za mesiac 
november 2015.  
C:Odporúča:  
Starostovi obce Košeca vyplatiť zamestnancom jednorazovú vianočnú odmenu každému 
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zamestnancovi Obce Košeca vo výške 150 EUR brutto vo výplatnom termíne za november 
2015.  
D: Ukladá:  
Redakčnej rade Košecko-Nozdrovických novín uverejniť toto uznesenie v plnom znení i s 
hlasovaním.  
Za:        4   Ing. Kantoríková, p. Kutej, p. Turzová, p. Ostrovský    
Proti:    0 
Zdržal sa: 3  p. Kalamenová, Mgr. Švehlová, p. Kolembus 
 
4.3  Zmeny rozpočtu  
S návrhom zmeny rozpočtu oboznámila prítomných rozpočtárka a ekonómka obce Ing. 
Podmajerská.  
 
Uznesenie č. 254/2015 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo  
Návrh zmien rozpočtu podľa zmenového listu č. 16 so zmenou navrhovanou  v uznesení č. 
253/2015 a s vytvorením položky 614 vo výške 1650 EUR.  
B: Schvaľuje  
Zmeny rozpočtu podľa upraveného zmenového listu č. 16, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť 
tohto uznesenia. 
Za:  6  Ing. Kantoríková, p. Kutej, p. Turzová, p. Ostrovský, p. Kalamenová,  

Mgr. Švehlová 
Proti:   0 
Zdržal sa:  1  p. Kolembus 
 
5/ Ukončenie zasadnutia 
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Bc. Radomír Brtáň, ktorý 
poďakoval prítomným za účasť. ( 18:30 hod.) 
 
Starosta obce: Bc. Radomír Brtáň    Zapisovateľ: Mgr. Zuzana Dianová 
 
Prednosta: Mgr. Zuzana Dianová 
 
 
Overovatelia: 
 
 
 
 

       __________________________          ________________________ 
     Dárius Kutej                           Radovan Kolembus 

 
 

V Košeci,  30.11.2015 


