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Z Á P I S N I C A 

z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 

dňa 24. novembra 2016 v zasadačke Obecného úradu v Košeci 

 
Prítomní 

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

Mgr. Dana Bajzíková, poslankyňa  Ing. Jozef  Ďurech, poslanec   

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 

 

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 
9 poslanci 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 doplniť do hlavných bodov ďalší bod ako Doplnenie 
uznesenia č. 113/2016 zo dňa 30.8.2016. Starosta navrhol tento návrh dať ako bod 6.1, 
nakoľko bod 6.1 uvedený na pozvánke po dohode s pani kontrolórkou na tomto zasadnutí 
nepredložia. 
 
Uznesenie č. 143/2016 
OZ  k o n š t a t u j e, že : 
Zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu na pozvánke so zmenou bodu zo 6.1 
Hodnotenie uznesení obecného zastupiteľstva k 31.10.2016 na 6.1 Doplnenie uznesenia č. 
113/2016 zo dňa 30.8.2016. 
Za: 9 
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 – Ing. Jozef Ďurech 
Člen – Ing. Janka Kantoríková 
Člen – Mgr. Dana Bajzíková 
 
Uznesenie č. 144/2016 
OZ  v o l í: 
Predseda – Ing. Jozef Ďurech 
Člen – Ing. Janka Kantoríková 
Člen – Mgr. Dana Bajzíková  
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Za overovateľov zápisnice boli určení:  
1/ Mária Kalamenová  
2/ Pavol Ostrovský 
 
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 3.10.2016. 
 
Uznesenie č. 145/2016  
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plnenie kontrolu uznesení. 
 
5/ Názory občanov 
Starosta odovzdal slovo prítomným hosťom.  
 
p. Bartoš chcel vedieť, či sa obec do konca októbra zapojila do niektorej z výziev na rozšírenie 
vodovodu a kanalizácie aj na ich ulici.  
Starosta odpovedal, že čo sa zatiaľ týka výziev, tie sú otvorené – na rozšírenie vodovodu aj 
kanalizácie, poprípade ešte aj budú vyhlásené podľa informácií, ktoré sú. Sú to výzvy na 
dotačné schémy z eurofondov.  
Zároveň informoval poslancov aj občanov, že v uplynulých týždňoch absolvoval stretnutie aj 
s riaditeľom Považskej vodárenskej spoločnosti, ktorý na základe informácií, ktoré dostal, 
odporučil, aby sme ako obec požiadali dozornú radu, ktorá má v kompetencii schvaľovať 
určité veci v rámci ich prípravy investičných aktivít pre budúci rok a pre budúce obdobie. 
Poslal im túto požiadavku spolu s projektovou dokumentáciou, ktorú máme vydanú a ktorá 
je schválená jednak na ulicu Rudniansku, Zliechovskú, Sadovú atď., čiže je ich tam viacero. 
Majú teda požiadavku zo strany obce, aby tieto projekty boli v budúcnosti z ich strany 
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zahrnuté do investičného plánu. Zatiaľ od nich nedostal odpoveď, nevie, kedy dozorná rada 
zasadá. Ale očakáva, že keď zasadnú, dajú nám písomné stanovisko.  
To je ďalšia alternatíva, ktorá môže vyriešiť ten problém s vodou aj s kanálom tam, kde nebol 
zrealizovaný a miesta, kde máme spracované projekty a vydané stavebné povolenie. 
p. Bartoš sa teda ešte spýtal, či sa do toho desiateho mesiaca nepodala žiadna žiadosť. 
Starosta odpovedal, že momentálne na eurofondy určite nie a prakticky sa nepripravovala 
žiadna iná žiadosť na iné dotačné schémy. Sú tam možnosti aj v budúcnosti čerpať 
z envirofondu. Sú informácie, že envirofond podporí investičné aktivity tohto typu, ale 
väčšinou sa sústredia na tie menšie obce ako sme my a hlavne poskytujú nízke tie dotačné 
stimuly, ktoré by nám možno ani nemuseli vystačiť. 
 
p. Čepáková ako predsedníčka petičného výboru za Železničnú ulicu vystúpila s požiadavkou 
riešenia technického stavu na tejto ulici. Dnes tam družstevníci naviezli hlinu, nevie koho bol 
tento nápad, a uvalcovali to ťažkými mechanizmami. Vie, že problémov v obci je strašne veľa 
a peňazí nie je, ale chceli by ako občania vedieť, kedy a z akých zdrojov sa bude riešiť škola, 
materská škôlka a hlavne tá Železničná ulica, ktorá je v katastrofálnom stave. Prosí 
o vyjadrenie, kedy sa začne ulica opravovať, nakoľko ako občanov ich to trápi. 
Starosta sa vyjadril, že sme si asi všetci vedomí problému Železničnej ulice a jej technického 
stavu. Zároveň vysvetlil, že uznesením bola schválená snaha obce získať cudzie zdroje a to je 
úver vo výške 300 000eur. Pôvodne sa hovorilo o sume 500 000eur, potom o 400 000eur, 
nakoniec je suma, ktorá sa zazmluvnila s bankou 300 000eur. Taktiež predložil na vedomie 
informáciu o výške investičných nákladov štyroch aktivít, ktoré boli schválené uznesením OZ, 
do ktorých by sme mali ísť v rámci úveru. Treba to chápať tak, že sme tam dali štyri 
investície, čokoľvek sa môže stať. Sme v stave, kedy prvé projekty, ktoré boli pre vydanie 
stavebného povolenia hotové, boli na ulicu Za parkom resp. most na ulici Športovcov 
k zbernému dvoru. K Železničnej ulici bolo verejné stretnutie s ľuďmi ohľadom štúdie, ktorá 
sa pripravovala a ktorá sa aj na základe tých požiadaviek pripravila, je na svete a na základe 
nej sa momentálne vypracováva projekt pre vydanie stavebného povolenia, ktorý nás bude 
v budúcnosti oprávňovať začať procesy verejného obstarávania. To isté sa týka aj štvrtej 
investície, s ktorou sme ešte ani nezačali, a to je chodník na Zliechovskej ulici. 
Dôležité je povedať aj to, že ak chceme začať verejné obstarávanie, tak musí mať na to 
peniaze. Tie dve verejné obstarávanie, ktoré sme začali, máme kryté v rámci rozpočtu práve 
tými cudzími zdrojmi a položkami, ktoré ešte v kapitálových výdavkoch v tomto roku sú na 
takéto účely schválené. Čiže nie je to iba o tých 300 000eur, je to o nejakých cca 470 000eur 
spolu, z ktorých sa môžu realizovať tieto dve aktivity a nikto nevie predpokladať, za aké 
peniaze sa obstarajú. Nikto nevie predpokladať, koľko reálne peňazí sa minie na podložiach, 
ktoré sú tam samostatným stavebným objektom, pretože sa môže počas realizácie výstavby 
ukázať, že to podložie je dostatočne hutné na to, aby sme túto investičnú časť realizovali, 
teda ju vynecháme a tie peniaze sa nepoužijú.  
Samozrejme, Železničná ulica, očakáva sa, že bude minimálne finančne v projektovej cene 
taká náročná ako ulica Za parkom, to už vieme podľa štúdie. A tak isto dosť sme tam závislí 
od stanoviska Povodia Váhu, v tej najužšej časti, kde sa ide vedľa potoka. 
Na záver ešte dodal, že aj v tomto roku budeme určite v rozpočte prebytkovo hospodáriť. Tie 
peniaze, ktoré sa v tomto roku usporia a sa nepoužijú, v budúcom roku po schválení 
záverečného účtu ich bude možné použiť práve na investičné aktivity. 
p. Ostrovský sa ešte vyjadril, že vynaložíme maximálne úsilie, aby sa cesta na Železničnej ulici 
začala realizovať v roku 2017. 
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p. Bartoš a p. Mojto z Rudnianskej ulice sa ešte raz prihlásili o slovo ohľadom riešenia 
vodovodu a kanalizácie na ich ulici. K tejto téme opätovne prebehla diskusia medzi občanmi, 
starostom a poslancami OZ. 
 
p. Jakuš chce dodať, že Košeca je jedna z mála dedín, okrem Bolešova, v trenčianskom kraji, 
kam prichádzajú ľudia, takže by ste sa o to mali starať, všetci by sme sa mali snažiť o to, aby 
to tak bolo. A s tou ulicou Za parkom, mohlo by sa zdať, že keby ste uprednostnili Železničnú 
ulicu pre ulicou Za parkom, že ide o diskrimináciu obyvateľov z menšej časti obce. 
p. Ostrovský odpovedal, že navrhol, aby sa Železničná ulica realizovala ako posledná, nakoľko  
bola ešte rozostavaná a videl, aká hĺbka výkopov tam bola z takých a takých dôvodov.  
 
p. Jakuš ešte dodal, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejnilo výzvu 
na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, 
na čo Ing. Kantoríková odpovedala, že na dnešnom zasadnutí sa tomu budú venovať, majú to 
pripravené. 
 
p. Čepáková chcela ešte vedieť, či bolo možné umiestniť nejakú značku na zákaz 
prechádzania nákladných áut. Ako je dimenzovaný ten most, minule sa tam stretli dokonca 
až tri takéto autá. 
Starosta odpovedal, že sme si zisťovali veci aj z projektovej dokumentácie a riešili sme to aj 
s p. Bartošom ohľadom zaťaženia toho mosta a v tomto prípade tam môže ísť bez problémov 
70t auto. Tie stavby sú momentálne robené na kategória A, čo sa týka zaťažiteľnosti a viac 
zaťažená je ešte možno diaľnica. Max nosnosť mosta, ktorý sa dá na miestnej komunikácii 
postaviť je práve v Košeci. Ďalšia vec, samozrejme v rámci toho projektu a na tom stretnutí 
kvôli tej štúdii sme sa o tom rozprávali, že práve ľudia nechcú, aby tie ťažké autá tadiaľ 
chodili, tým pádom zvážime osadenie dopravných značiek, aby v projekte bol dopravným 
značením zakázaný vstup takýchto áut do tejto obývanej zóny. Budeme robiť všetko pre to, 
aby tam v budúcnosti už takéto autá nechodili pravidelne a aby si našli približovacie linky, 
ktoré majú na takýto účel k dispozícii, to je napr. cesta popri kanáli. 
p. Čepáková sa opýtala, či by sa tam tá značka nemohla dať už teraz. 
Starosta odpovedal, že začal aktivity súvisiace s tým, že by sme urobili takú „habaďúru“, 
možno aj na seba čiastočne, že by sme medzi Vladom a Jozefom úplne vlastne zastavili 
premávku pre motorové vozidlá, ktoré iba potom do určitej nosnosti mohli prejsť Želiarskou 
ulicou. Troška sa samozrejme zhorší kvalita bývania tým ľuďom, ktorí tam bývajú, ale na 
druhej strane sa tam už cez dedinu nedostane žiadne takéto veľké nákladné auto. 
Toto je v pláne, treba rátať, že len takáto „sranda“ nás vyjde na nejaké peniaze. Pretože 
treba zakúpiť dopravné značenie, ktorým jednak zastavíme dopravu, značka z jednej druhej 
strany zákaz vjazdu, tak isto šípky, ktoré budú označovať smer. 
Samozrejme, týmto sa zbavíme aspoň na tú zimu prejazdov tých nákladných automobilov, 
ktoré by nám mohli zničiť tie cesty. 
p. Čepáková sa ešte opýtala, nevie, aké sú možnosti obce riešiť tie autá, ktoré pravidelne 
parkujú pred rodinnými domami. Už sme sa tu o tom bavili. 
Starosta odpovedal, že na to by bola vhodná obecná polícia. Nemáme kapacitu na to, aby 
sme toto v rámci našich kompetencií a stavu na úrade riešili. 
Apeluje na všetkých, je to vždy len o tom prístupe toho človeka k tej obci. Ak viem, že je 
problém so zimnou údržbou urobiť ju okolo stojaceho auta na komunikácii ktorá má 4,5m 
a postavím tam 2m auto, pluh mi tadiaľ proste neprejde s traktorom. Ak si toto dotyčný 
človek už fakt neuvedomí, tak už nemá ani slov. A to vyhlasujeme, v rámci zimnej údržby 
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vždy ide upozornenie. 
 
Ing. Ďurech sa ešte vrátil k tej kanalizácii, či má teda starosta nejakú informáciu, či 
prebiehajú nejaké výzvy na tie dotácie, napr. z environmentálneho fondu. 
Starosta odpovedal, že mali od neho informáciu aj v mailoch, že k 31.10. je uzávierka, 
každoročne sa dá prihlásiť. Tak isto operačný program životné prostredie som vám posielal 
plánované výzvy. 
Ing. Kantoríková – vy ste pripravoval nejaké návrh na uznesenie, ktoré sme mohli odsúhlasiť, 
hej, dostali sme ich predložené. 
Starosta zareagoval, že očakával, že to bude spoločná práca všetkých. 
Starosta odpovedal p. Ďurechovi, že stále majú pred očami všetci poslanci, čo je možné 
a akým spôsobom sa dá fungovať. Vidí jediný priestor na to, ako môžu začať fungovať a to je 
optimálne fungovať v tejto obci, aby sme začali viac spolupracovať aj v rámci toho, že 
starosta tu nebude odstrkovaný na druhú koľaj v rámci pozývania na jednotlivé zasadnutia 
komisií, ktoré sú poradným orgánom a podľa rokovacieho poriadku je povinnosť predsedu 
alebo podpredsedu, ktorý zvoláva toto stretnutie, zavolať alebo dať vedieť kedy a kde sa 
koná komisia aj starostovi obce. V tomto prípade by sme si mohli prejsť všetky možné výzvy.  
Ing. Ďurech zareagoval, že si vie predstaviť tú komunikáciu, ale nie štýlom, že nám bolo 
poslané, že nám pošlete link, a tých linkov je niekoľko. Na rozdiel od vás, pracovníkov úradu 
a vás, ktorí máte na to 8hod. pracovných, my to robíme po zamestnaniach. Do budúcna by 
bolo možno vhodné, keď príde nejaká výzva, urobiť z toho nejaký rešerš, a by ste nám to 
poslali, čo tam je, dokedy to treba spraviť, či pre to treba urobiť, pripraviť uznesenia, či treba 
schváliť nejaké peniaze na externú firmu alebo niečo podobné.  
Starosta odpovedal, že v každom maily, ktorý poslal s nejakým linkom a kto ich čítal do 
konca, bola zmienka o tom, že bude rád, ak budú aktívni a nejakým spôsobom navrhne 
niektorá komisia alebo ako poslanci OZ stretnutie, ktorého sa rád zúčastní a tu je zásadný 
problém. Ak takúto informáciu odo mňa dostanete a vy ma nezavoláte na nejakú komisiu, 
tak tá komunikácia nemôže prebehnúť, na to sú potrebné dve strany. V súvislosti 
z envirofondom, už sa niekoľko mesiacov bavíme o tom, že schválite v rámci rozpočtu 
prostriedky a už prebehlo aj niekoľko stretnutí s ľuďmi, ktorí tu predniesli nejaké veci v rámci 
externého manažmentu. Doteraz neschválilo OZ na položku, ktorú sme žiadali aj v minulosti, 
peniaze na to, aby sme nejaké externé spoločnosti oslovili na prípravu týchto žiadosti. 
Objednávku bez týchto schválených prostriedkov nemôže. 
Ing. Ďurech zareagoval na to, aby sme sa stretli a či do toho ideme. Rudnianska a iné ulice 
neboli zahrnuté do riešenia kanalizácie a vodovodu. Preto sa dal urobiť projekt, aby sa 
dokanalizovali. Potom príde nejaká výzva, ktorú ste mohli spracovať a predložiť. Teraz sa 
opýtate či do toho ideme. Už vtedy sme sa rozhodli do toho ísť, že sme dali peniaze na tú 
projektovú dokumentáciu. Chcete zakaždým počúvať, áno, spravte projekty, potom áno, 
dajte výzvu, veď ste to mohli pripraviť a predložiť tie materiály a 18.8. to mohlo byť 
schválené a mohlo to ísť na ten fond, možno sme už tie peniaze mohli dostať, možno nie. 
Vtedy sa povedalo, že sa podá tá výzvy a nepodala sa. 
Starosta ešte uviedol, že sa tu ideme hrať na to, že starosta môže urobiť niečo bez uznesenia 
OZ, pretože keď také niečo urobil v minulosti, p. Kantoríková, neskôr v spolupráci s ďalšími 
poslancami, podala trestné oznámenie. Toto je vysvetlenie p. Ďurechovi, prečo sa nepodala 
žiadosť na envirofond, lebo nebolo schválené uznesenie, že sa ideme zapájať do 
envirofondu, ktorý má spolufinancovanie 10% a toto nebolo schválené OZ. 
 
Mgr. Dianová navrhla, aby sa táto hodinu a pol nezmyselná diskusia ukončila a venovali sa 
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bodom, pre ktoré sme tu. 
 
6/ Hlavné body rokovania 
6.1 Doplnenie uznesenia č. 113/2016 zo dňa 30.8.2016 
Návrh poslancov Ing. Jozefa Ďurecha, Ing. Janky Kantoríkovej, Dáriusa Kuteja, Pavla 
Ostrovského a Kataríny Turzovej na doplnenie uznesenia č. 113/2016 o bod 4, ktorým sa 
určia max sumy použitých FP z úveru a z rozpočtu obce 
Uznesenie č. 146/2016 
Obecné zastupiteľstvo dopĺňa uznesenie č. 113/2016 o bod č. 4, kde sa určujú maximálne 
sumy použitých finančných prostriedkov z návratných zdrojov financovania a z prostriedkov 
rozpočtu obce:   

- na ulicu Za parkom – použitie maximálnej sumy 120.000,00 EUR,  
- na ulicu Železničná – použitie maximálnej sumy 220.000,00 EUR,  
- na most na Športový areál (ul. Športovcov) – použitie maximálnej sumy 70.000,00 EUR, 
- na vybudovanie Zliechovského chodníka – použitie maximálnej sumy 50.000,00 EUR. 

Za: 5 (Ing. Ďurech, Ing. Kantoríková, p. Kutej, p. Ostrovský, p. Turzová) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 4 (Mgr. Bajzíková, p. Kalamenová, p. Kolembus, Mgr. Švehlová) 
 
6.2 Schválenie plánu rozvoja obce Košeca so zapracovanými pripomienkami 
Ing. Ďurech predložil návrh na uznesenie k pripomienkam k programu rozvoja obce na 
doplnenie ďalších bodov. 
 
Uznesenie č. 147/2016 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo  
doplnenie predloženého plánu rozvoja na roky 2015 až 2023 o body 

1. vyradiť zo špecifikovaných zámerov obce Košeca Požiarnu zbrojnicu  
2. doplniť resp. vyhodnotiť nesplnené aktivity z plánu rozvoja z r 2007-2013 
3. doplniť návrh úspor nákladov obce ( v oblasti energií, materiálu, osvetlenia) 
4. doplniť zámer obce o spôsobe nakladania s nebezpečným odpadom 
5. zabezpečiť, aby rozširovanie obytných zón zodpovedalo bezpečnostným 

a environmentálnym požiadavkám 
B: Schvaľuje  
doplnenie predloženého plánu rozvoja na roky 2015 až 2023 o body 

1. vyradiť zo špecifikovaných zámerov obce Košeca Požiarnu zbrojnicu  
2. doplniť resp. vyhodnotiť nesplnené aktivity z plánu rozvoja z r 2007-2013 
3. doplniť návrh úspor nákladov obce ( v oblasti energií, materiálu, osvetlenia) 
4. doplniť zámer obce o spôsobe nakladania s nebezpečným odpadom 
5. zabezpečiť, aby rozširovanie obytných zón zodpovedalo bezpečnostným 

a environmentálnym požiadavkám 
Za: 5 (Ing. Ďurech, Ing. Kantoríková, p. Kutej, p. Ostrovský, p. Turzová) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 4 (Mgr. Bajzíková, p. Kalamenová, p. Kolembus, Mgr. Švehlová) 
 
Uznesenie č. 148/2016 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Program rozvoja obce Košeca do roku 2023 so 
zapracovanými pripomienkami, ktoré boli prostredníctvom spracovateľa zaslané mailom. 
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Za: 3 (Mgr. Bajzíková, p. Kalamenová, Mgr. Švehlová) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 6 (Ing. Ďurech, Ing. Kantoríková, p. Kolembus, p. Kutej, p. Ostrovský, p. Turzová) 
 
Uznesenie nebolo schválené. 
 
Uznesenie č. 149/2016 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Program rozvoja obce Košeca do roku 2023 so 
zapracovaným uznesením č. 147/2016 zo dňa 24.11.2016. 
Za: 5 (Ing. Ďurech, Ing. Kantoríková, p. Kutej, p. Ostrovský, p. Turzová) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 4 (Mgr. Bajzíková, p. Kalamenová, p. Kolembus, Mgr. Švehlová) 
 
6.3 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. 150/2016 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo  
Vyhodnotenie „Dní zvýšenej pracovnej aktivity“. 
B: Berie na vedomie  
Vyhodnotenie „Dní zvýšenej pracovnej aktivity“. 
 
6.4 Správa o činnosti redakčnej rady 
Správu o činnosti redakčnej rady predložila prítomným šéfredaktorka Košecko-
Nozdrovických novín Mgr. Miroslava Švehlová. 
 
Uznesenie č. 151/2016 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo: 
Správu o činnosti redakčnej rady.  
B: Berie na vedomie 
Správu o činnosti redakčnej rady.  
 
6.5 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 
2015/2016 
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 
2015/2016 predniesla za Základnú školu s materskou školou Košeca riaditeľka Ing. Eva 
Jurenová a za Základnú umeleckú školu Košeca predniesol riaditeľ Mgr. Milan Belko. 
 
Uznesenie č. 152/2016 
Obecné zastupiteľstvo 
A1: Prerokovalo 
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 
2015/2016 Základnej školy s materskou školou Košeca. 
A2: Prerokovalo 
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Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 
2015/2016 Základnej umeleckej školy Košeca. 
B1: Schvaľuje 
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 
2015/2016 Základnej školy s materskou školou Košeca. 
B2: Schvaľuje 
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 
2015/2016 Základnej umeleckej školy Košeca. 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
6.6 Žiadosti týkajúce sa nakladania s majetkom obce 
Žiadosti týkajúce sa nakladania s majetkom obce predložil starosta obce Bc. Radomír Brtáň. 
 
Žiadosť o odpredaj pozemku KNC 382/17 o výmere 31 m2, KNC 382/18 o výmere 12 m2,  KNC 
1091/6 o výmere 65 m2, KNC 1091/7 o výmere 29 m2 z dôvodu zabratia tejto časti v rámci 
stavby Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava 
žiadateľa SVS inžiniering, s.r.o., Oravská ulica 8557/22, 010 01 Žilina, doručená dňa 
5.10.2016, zaevidovaná pod číslom 1963/2016 

Uznesenie č. 154/2016 
Obecné zastupiteľstvo 
A1: Prerokovalo 
Žiadosť spoločnosti SVS – inžiniering, s.r.o., Oravská ulica 8557/22, 010 01 Žilina, zastupujúca 
spoločnosť Považská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Nová 133, 017 46 Považská 
Bystrica, IČO: 36 672 076, zo dňa 29.09.2016, doručenú dňa 5.10.2016, zaevidovanú pod 
číslom 1963/2016  vo veci majetkového vysporiadania stavby: Zásobovanie vodou, 
odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava  realizovanou na pozemkoch vo 
vlastníctve obce.  
A2: Prerokovalo 
Spôsob a zámer prevodu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) a §9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov a čl. 6 bod 6 písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom obce Košeca na základe žiadosti – SVS – inžiniering, s.r.o., Oravská ulica 8557/22, 
010 01 Žilina, zastupujúcou spoločnosť Považská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Nová 
133, 017 46 Považská Bystrica, IČO: 36 672 076, zo dňa 29.09.2016, zaevidovanej pod 
podacím číslom 1963/2016.  
B: Schvaľuje:  
Spôsob prevodu v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Košeca a to:  

- Pozemok KNC 382/17 zastavaná plocha o výmere 31 m2 a pozemok KNC 382/18 
zastavaná plocha o výmere 12 m2  , odčlenené GP č. IL14/2016 ,vyhotoveným GeoID 
s.r.o., Horná Maríková, zo dňa 18.04.2016, overený Okresným úradom Ilava, 
katastrálny odbor, pod číslom 261/2016 z pozemku parc. č. KNE 343 ostatné plochy 
o výmere 21 761 m2 

- Pozemok KNC 1091/6 zastavaná plocha o výmere 61 m2 a pozemok KNC 1091/7 
o výmere 29 m2 , odčlenené GP č. IL15/2016, vyhotoveným GeoID s.r.o., Horná 
Maríková, zo dňa 31.03.2016, overený Okresným úradom Ilava, katastrálny odbor, 
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pod číslom 208/2016 z pozemku parc. č. KNE 1140/501 ostatné plochy o výmere 818 
m2 

- Pozemok KNC 1091/6 zastavaná plocha o výmere 4 m2 , odčlenený GP č. IL15/2016, 
vyhotoveným GeoID s.r.o., Horná Maríková, zo dňa 31.03.2016, overený Okresným 
úradom Ilava, katastrálny odbor, pod číslom 208/2016 z pozemku parc. č. KNE 
968/502 záhrady o výmere 152 m2 

nachádzajúce sa v k.ú. Košeca, zapísané na LV č. 3447 a LV č. 1, kupujúcemu Považská 
vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Nová 133, 017 46 Považská Bystrica, IČO: 36 672 076, 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8) písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čl. 6 bod 6) písm. e) Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom obce Košeca.  
Kúpna cena je stanovená vo výške 20,00 EUR/m2.  
Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Košeca ako prípad hodný osobitného zreteľa 
bude zverejnený najmenej na 15 dní pred schvaľovaním zmluvy o  kúpnej zmluve na úradnej 
tabuli obce a na internetovej stránke obce.  
Odôvodnenie osobitného zreteľa: Obec pozemky dlhodobo nevyužíva, slúžia ako verejná 
zeleň. Na pozemkoch sa nachádzajú prečerpávacie stanice novovybudovanej kanalizácie. 
Jedná sa pozemky menšej výmery, na ktorých sa nachádzajú stavby vo verejnom záujme, 
ktoré sú zamerané na zlepšenie a ochranu životného prostredia. Vlastník stavby si 
odkúpením pozemkov dovysporiada právne vzťahy pod týmito inžinierskymi stavbami.  
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Prerokovanie a schválenie odstránenie komína v areáli Tehelne  
Prednostka OcÚ Mgr. Dianová predložila dôvodovú správu: Dňa 9.6.2016 bol poslancom 
zaslaný statický posudok /technická správa a statický výpočet/ komína v areáli bývalej 
tehelne obce Košeca. Záver posudku konštatoval, že vzhľadom na potvrdenie zlého 
technického stavu komína zistením závažných statických porúch a nedostatkov s postupným 
progresívnym zhoršovaním je nutné pristúpiť k jeho demolácii, pričom demoláciu je možné 
urobiť dvoma spôsobmi:  

- Odstrel s použitím priemyselných trhavín /vzhľadom na druh objektu a typ areálu, 
v ktorom sa komín nachádza, je táto alternatíva zrejme vhodnejšia, ak sa bude búrať 
celý komín / - nutná realizácia špecializovanou firmou na trhacie práce 

- Postupné rozoberanie z vysokozdvižnej plošiny /na mobilnom podvozku/ je vhodné 
najmä pri alternatíve čiastočnej asanácie/odbúranie iba časti výšky komína/ - pôjde 
o rýchlejší a najmä bezpečnejší postup prác bez nutnosti stavať lešenie.  

V rozpočte na rok 2016 má obec na túto aktivitu schválených 14.750,00 EUR. 
 
p. Kutej navrhol doplniť návrh pripraveného uznesenia o predloženie cenových ponúk pre 
obidve alternatívy. 
p. Ostrovský navrhol do uznesenia doplniť aj ponuky na likvidáciu odpadu. 
 
Uznesenie č. 155/2016 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo 
Návrhy odstránenia komína v areáli Tehelne, Košeca základe Statického posudku č. GS – 
13/2016, vyhotoveného Ing. Jozefom Závackým, Trenčianska Turná 2115, 913 21.  
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B: Schvaľuje 
Prípravu troch predbežných cenových ponúk pre každú jednu z alternatív aj so zahrnutím 
položky nákladov na likvidáciu odpadu. 
Termín predloženia cenových ponúk do 31.12.2016. 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Prerokovanie informácií týkajúcich sa zákona o miestnom o poplatku za rozvoj a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov   
Prednostka OcÚ Mgr. Dianová predložila dôvodovú správu: Dňa 1.11.2016 nadobudol 
účinnosť zákon o miestnom poplatku za rozvoj, ktorým sa umožňuje mestám a obciam viac 
regulovať negatívne vplyvy investičných aktivít na svojom území. Potreba schválenia zákona 
bola vynútená narastajúcou výstavbou /najmä vo väčších mestách/ , ktorá následne vyvoláva 
potreby budovania ďalšej infraštruktúry, čo predstavuje najmä tlak na výdavky miest a obcí.  
Tento zákon splnomocňuje obce a mestá, aby po 1.11.2016 mohli prijať VZN, ktorým na 
svojom území stanovia miestny poplatok za rozvoj. Poplatkom sa spoplatňuje určitá činnosť, 
v tomto prípade je to „rozvoj“ resp. stavebné využívanie, developovanie určitých, územným 
plánom na to určených  pozemkov na určitý účel. Rozvojom takejto lokality v obci vzniknú 
určité nároky a potreby, ktoré sú kladené na obec – ide najmä o vybudovanie cestnej 
infraštruktúry, sociálnej infraštruktúry /ako sú školy, občianska vybavenosť/ a pod.. 
Predmetom spoplatnenia je teda táto činnosť, určitý druh stavebnej činnosti, ktorý obci 
vyvoláva ďalšie náklady.  
 
Uznesenie č. 156/2016 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo 
Informácie a možnosti vyplývajúceho zo zákona č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za 
rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov . 
B: Berie na vedomie 
Informácie a možnosti vyplývajúceho zo zákona č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za 
rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
 
Žiadosť p. Marty Poliakovej, Pod hájom 1084/39, Dubnica nad Váhom, o zmenu článku II bod 
2 nájomnej zmluvy o prenájme pozemku, na ktorom je postavený novinový stánok, doručená 
dňa 23.11.2016, zaevidovaná pod číslom 2329/2016 
Uznesenie č. 157/2016 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo 
Žiadosť p. Marty Poliakovej, Pod hájom 1084/39, Dubnica nad Váhom, doručenú dňa 
23.11.2016, zaevidovanú pod číslom 2329/2016 o zmenu článku II bod 2  nájomnej zmluvy 
o prenájme pozemku, na ktorom je postavený novinový stánok.  
B: Schvaľuje 
Dodatok č. 1 Zmluvy o prenájme pozemku medzi Máriom Bartošom, Košecké Podhradie č. 
340, 018 31 Košecké Podhradie ako nájomcom a Obcou Košeca ako prenajímateľom, zo dňa 
28.9.2012 v znení: Nájomca je oprávnený počas doby nájmu dať predmetnú nehnuteľnosť do 
podnájmu tretej osobe iba na základe písomného súhlasného stanoviska obce, pričom výška 
takéhoto podnájmu môže byť maximálne 100,00 EUR za rok. 
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Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Výzva k vyjadreniu stanoviska Obecného zastupiteľstva k žiadosti č. 1628/2016 vo veci 
pripojenia všetkých domov na Rudnianskej ulici na verejný vodovod a kanalizáciu, doručená 
dňa 22.11.2016, zaevidovaná pod číslom 2318/2016 
Uznesenie č. 158/2016 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo 
Výzvu k vyjadreniu stanoviska Obecného zastupiteľstva k žiadosti č. 1628/2016 vo veci 
pripojenia všetkých domov na Rudnianskej ulici na verejný vodovod a kanalizáciu, doručenú 
dňa 22.11.2016, zaevidovanú pod číslom 2318/2016.  
B: Berie na vedomie 
Informáciu starostu obce o predložení žiadosti na PVS, a.s. 
 
Prednostka OcÚ ďalej informovala poslancov o žiadostiach, ktoré ešte nie sú vybavené: 
Kašša-Zemanovič, SlovZink, Krupičkovci, Šmatlák.  
 
Prednostka OcÚ pripraví podklady na zasadnutie OZ v januári v 2017 k žiadosti p. Tomáša 
Kaššu a p. Jaroslava Zemanoviča. 
 
Oprava poškodenej cesty Na vyhni v Nozdroviciach 
Uznesenie č. 159/2016 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje písomné oslovenie zhotoviteľa stavby vodovodu 
a kanalizácie na opravu poškodenej cesty Na vyhni v Nozdroviciach – oprava na mostnom 
telese, pričom k poškodeniu došlo prerezaním pri pokládke elektrického kábla. Hrozí 
poškodenie a nefunkčnosť prečerpávacej stanice. 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Ing. Kantoríková ešte informovala, že je v obci strašný smrad, asi to nesúvisí s kanalizáciou, 
možno s tým fugátom alebo iné hnojivá vyvážajú. 
p. Ostrovský odpovedal, že to je z hnojív, bolo to aj deň predtým. 
Ing. Kantoríková na margo toho, čo bolo aj na internetovej stránke ohľadom vypúšťania tých 
žúmp, či si myslíme, že je to tým.  
Starosta odpovedal, že to čo sme aj písali aj na základe podnetu niektorých ľudí na Školskej 
ulici, jednoznačne na 99,9% nemá prečo smrdieť klasická kanalizácia, ktorá je používaná 
v zmysle pravidiel. 
Ing. Kantoríková chcela vedieť, či to nie je zle vyspádované. 
Starosta odpovedal, že to smrdí materiál, ktorý je zhnitý. A to v kanalizácii nehrozí, aby sa 
stalo. Tá kanalizácia odvádza splašky ešte pred tým procesom hnitia. Čo je proste v žumpe 
úplne opačne. V žumpe sa vám kvasí, hnije, a to spôsobuje ten zápach a to keď sa potom 
naraz spustí 8-10-12m3 do tej kanalizácie, tak tá kanalizácia nie je pachotesná. Tým ľuďom 
cez tie prípojky ten pach príde do toho domu. 
Ing. Kantoríková - my sme dedukovali toto alebo či tá kanalizácia nie je zle vyspádovaná. 
Lebo je to na jednej strane tej ulice, na druhej strane s tým problém nemajú. Ďalšia vec, keď 
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zistí, že to niekto prečerpáva, čo má s tým urobiť. 
p. Ostrovský si myslí, že to je nesprávne urobená kanalizácia, nie je za to, že je to 
z prečerpávania. 
Starosta - môže sa stať, že v niektorých miestach môže byť zle urobená kanalizácia, ale to by 
povedal, že to je možno prípad takej individuálnej veci, že jeden dvaja to môžu nejako 
pociťovať, že je tam zlý spád. Ale toto sa týka celej Školskej ulice, a toto podľa neho nehrozí, 
aby sa stalo. 
Ing. Kantoríkova sa ešte spýtala, nemôže byť to, že je tá kanalizácia zle vyspádovaná alebo je 
niekde nejaký prepad, diera, kde to fučí a za nejakého zlého počasia, zlého tlaku vzduchu sa 
to rozšíri? Je laik, len sa pýta. 
Starosta odpovedal, že smrad sa šíri všetkými smermi a neovplyvníte ho. Čiže to sa môže stať 
zo smeru z opačnej strany, nielen po smere spádu. Môžeme dopytovať PVS so žiadosťou, aby 
sa nám vyjadrili k situácii, ktorá sa teraz stáva viac menej pravidelne, popíšeme situáciu, tak 
ako sme ju dostali popísanú od ľudí, uvidíme, čo nám napíšu oni. 
 
p. Kutej chcel vedieť, ako bolo to umelé ihrisko ukončené. Niečo tam je už vykopané, či by sa 
zvyšné prostriedky ušetrené zo zavlažovacieho systému mohli použiť na vyrovnanie 
podkladu. 
Starosta - máme tam tieto investičné veci dané kvôli tomu podložiu. Čiže môže sa urobiť 
podložie, vyrovnať, dať tam spotrebný materiál, ktorý nám zabezpečí, že tá stabilizácia tam 
bude vykonaná, čiže tá rovina tam bude nejako urobená. Ak to zvládneme, bude rád. Ešte 
treba povedať jednu vec, prečo sa to nerealizuje, lebo dodávateľ nám stále nedodal 
potrebné papiere na to, aby sme to mohli zaradiť do majetku. Čiže ešte ani toto nie je 
vyriešené. 
p. Kutej - ide o to, aby sme po zime nezistili, že ten koberec, keď bude stále zabalený, keď sa 
to bude prenášať, že sa zlomí alebo niečo podobné. Aby sme sa v tej veci pohli, aby sa ten 
koberec čo najrýchlejšie dal spraviť, aby to nevyšlo navnivoč.  
 
6.7 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. 
 
Uznesenie č. 153/2016 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo  
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. 
B: Schvaľuje 
Dodatok 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. 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
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6.8 Vyhodnotenie rozpočtu obce k 30.9.2016 
Vyhodnotenie rozpočtu obce k 30.9.2016 predložila prítomným prednostka OcÚ Mgr. 
Dianová. Všetky súvisiace dokumenty boli poslancom zaslané mailom v príprave na 
zastupiteľstvo. Vyhodnotenie rozpočtu je v písomnej forme prílohou zápisnice.  
 
Uznesenie č. 160/2016 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo 
Vyhodnotenie rozpočtu obce Košeca vrátane programov k 30.09.2016. 
B: Berie na vedomie 
Vyhodnotenie rozpočtu obce Košeca vrátane programov k 30.09.2016. 
 
Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke a Správa nezávislého audítora o overení 
konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2015 
Uznesenie č. 161/2016 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

1) Výročnú správu ku konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2015. 
2) Správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky 

k 31.12.2015. 
 
6.9 Zmeny rozpočtu 
S návrhom zmeny rozpočtu oboznámila prítomných prednostka OcÚ Mgr. Dianová, ktorý sa 
skladá z dvoch častí. Prvá časť, ktorá sa berie na vedomie - úprava rozpočtu s kódom zdroja 
71 v príjmoch aj výdavkoch (recyklačný fond + envi-pak) a druhá časť, ktorá sa 
schvaľuje/neschvaľuje - úprava rozpočtu s kódom zdroja 41.  
Od 21.02hod. 10minútová prestávka. 
V rámci diskusie poslanci odmietli zobrať na vedomie úpravy rozpočtu s kódom zdroja 71, 
následne bolo prijaté uznesenie: 
 
Uznesenie č. 162/2016 
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo  
Návrhy zmien rozpočtu. 
B: Schvaľuje 
Predložené zmeny rozpočtu nasledovne: 
Úpravy rozpočtu so zdrojom 41  
V 41 632003, stredisko 0111 poštovné navýšiť  500,00 € 

  
637016, stredisko 0111, prídel do soc. Fondu navýšiť 50,00 € 

  
641013, stredisko 0111, stavebný úrad vl FP navýšiť 106,00 € 

  

637002, stredisko 0820, spoločenské akcie ZPOZ 
navýšiť  100,00 € 

  

641005, stredisko 0111, príspevok na sociálne veci 
ponížiť -756,00 € 

    
  

634001, stredisko 0111, PHM OA - Opel navýšiť 150,00 € 

  
634001, stredisko 0111, PHM OA - Škoda navýšiť 150,00 € 

  
634001, stredisko 0111, PHM traktor ponížiť -300,00 € 
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637005, stredisko 0111, Revízie ponížiť -1 300,00 € 

  
637005 stredisko 0111, Poradensko-konzultačné služby 1 300,00 € 

    
  

611, stredisko 0111, Tarifné platy, mzdy -4 500,00 € 

  
614, stredisko 0111, Odmeny 4 500,00 € 

Po schválení budú zmeny zapracované do zmenového listu. 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Prednostka OcÚ Mgr. Dianová ešte informovala poslancov, že si splníme zákonnú povinnosť 
a predložíme návrh nového rozpočtu do konca decembra. Návrh je pripravený tak na 70%, 
ale potrebuje to podoťahovať, nejakým spôsobom sa do toho potrebuje dostať a pripraviť, 
a tiež si to potrebuje s p. Podmajerskou odkomunikovať. Poprosila poslancov o ústretovosť, 
návrh rozpočtu predložíme, ale nie tak, aby ho bolo možné schvaľovať v decembri. Pár 
januárových dní by sme šli v provizóriu, ak sa to dá. Nie je schopná ho zostaviť do pondelka 
alebo do budúceho týždňa.  
 
7/ Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov 
Návrh na zmenu termínu najbližšieho zasadnutia OZ 
Uznesenie č. 163/2016 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu termínu zasadnutia OZ zo dňa 15.12.2016 na 
13.12.2016 o 17.00hod. 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Ing. Ďurech informoval o zasadnutí školskej komisii, prerokovali tri výzvy, ktoré boli alebo 
majú byť v najbližšej dobe. Jedna je už pasé, je to výzva Ministerstva vnútra na rekonštrukcie 
– v obciach s prítomnosťou marginálnych rómskych komunít, je tam už ukončenie tretieho 
kola 2.12. Ďalšou bola výzva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na zvýčenie 
kapacít v materských školách. Tam komisia navrhuje, aby sme sa zapojili do tejto výzvy, aj 
keď vraj je to dôležité kritérium počet nevybavených žiadostí a u nás ich bolo nejako málo. 
Po nejakých konzultáciách zistili, že je možné urobiť ešte tak, že sa oslovia okolité obce, ktoré 
sa nezapájajú do tejto výzvy, ktoré by mohli požiadať o túto dotáciu, vyšla im akurát Ilava. 
Chceli by požiadať p. starostu, aby oslovil primátora Ilavy, či sa budú do tejto výzvy zapájať. 
Pokiaľ by sa do tejto výzvy nezapájali, či by boli ochotní sa spolupodieľať na tejto výzve. Ak 
povedia, že nie, tak aj napriek tomu by boli radi, keby sa tá výzva podala. Aj keď pre TN 
región je tam dosť málo peňazí cca 4mil. eur. 
Mgr. Dianová zareagovala, že keď si pozerali, tak Ilava teraz tiež na zastupiteľstve rieši 
rozšírenie materskej škôlky, oni tam majú obrovské problémy, mali cez 40 nevybavených 
žiadostí, hľadajú na to zdroje. 
Ing. Ďurech si myslí, že tú žiadosť by sme aj tak mohli podať, pretože je to len opakovaná 
žiadosť z minulého roka a je veľmi podobná. Je tam požiadavka štúdia, ktorá je spravená. 
Ing. Kantoríková doplnila, že v podstate prvá vec bola osloviť tú Ilavu. Druhá vec, nepamätali 
sme si aká to bola žiadosť vo februári minulého roka, narýchlo sa robila tá štúdia, tá žiadosť 
bola neúspešná, že či to náhodou nebolo toto isté alebo či nie sú podobné, že by sa z toho 
dalo vychádzať. A ak ani toto nie je možné, tak potom v podstate podať túto novú žiadosť, 
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lebo tú štúdiu máme a nie je tam potrebná projektová dokumentácia ani stavebné 
povolenie. Aj keď vnímame toto celé ako dosť nepravdepodobné vzhľadom na tú alokáciu 
tých 4mil. eur pre TN VÚC a podľa tých informácií, čo máme, že dostaneme pravdepodobne 
zamietavé stanovisko a vzhľadom na ten počet 7ks nevybavených žiadostí – neprijatých detí 
do MŠ. 
Ing. Kantoríková ešte informovala o tretej výzve – čo im posielal starosta mail. Na základe 
toho sa potom kontaktovali s p. Mikušovou, ktorá aj s vami komunikovala a bavili ste sa 
o týchto možnostiach. Z tých informácií, čo od nej máme, z toho mailu, čo ste preposlal, tak 
vyplynulo, že tá výzva ešte len vyjde v dohľadnej dobe a bude na to veľmi krátka lehota, aby 
sme sa mohli zapojiť. Termín tam je začiatok, možno polovica januára. A že je šanca to 
stihnúť pri veľmi promptnom a pružnom jednaní a spolupráci medzi obcou a možno 
vybranou firmou, ktorá by to chcela riešiť v spolupráci s obcou. Má od p. Mikušovej aj vzor 
uznesenia, ktoré by dnes mohli prijať, je to vzor z inej obce, ktorá riešila administratívnu 
budovu. Ak by sme chceli ísť do toho, celý tento projekt je zameraný na zníženie energetickej 
náročnosti a zabezpečenia zvýšenia úspor pri prevádzke tej školy, môže to byť strecha, 
zateplenie, osvetlenie. 
p. Ostrovský doplnil, že je za to, aby sa doplnil alebo obnovil projekt, ktorý bol spravený na 
tú škôlku. Možno by tam bolo treba prehodnotiť tie koeficienty podľa týchto nových noriem. 
Takže osloviť tých projektantov, ktorí robili tú škôlku. 
Ing. Kantoríková zareagovala, že podľa informácií od p. Mikušovej, prioritnou úlohou by bolo 
vypracovať nový energetický audit, lebo ten, čo máme spracovaný, nevyhovuje požiadavkám 
tohto projektu a tiež prepracovaná alebo nanovo vypracovaná projektová dokumentácia 
v zmysle tohto auditu. 
Starosta zareagoval s tým, že prečítal mail, ktorý odoslal poslancom, v ktorom informuje 
o danej výzve od p. Mikušovej a odporúča spoločné stretnutie komisií, na ktorých by sa chcel 
zúčastniť. Očakáva návrh uznesenia. Spýtal sa, či majú odhad, koľko bude stáť nová 
projektová dokumentácia.  
Ing. Kantoríková odpovedala, že projektovú im p. Mikušová povedať nevedela, ale tie 
základné veci áno, ako energetický audit, ale už si tie sumy nepamätá. Ak bude treba schváliť 
finančné prostriedky na niektorý z tých úkonov, tak sú ochotní stretnúť sa aj veľmi rýchlo. 
 
Návrh poslancov Ing. Ďurecha, Ing. Kantoríkovej, p. Kuteja, p. Ostrovského, p. Turzovej na 
zapojenie sa do výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, Operačného 
programu Kvalita životného prostredia 
Ing. Kantoríková predložila návrh uznesenia a dôvodovú správu: Slovenská inovačná 
a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita 
životného prostredia konajúca v zastúpení Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
republiky ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlási 
do konca roka 2016 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, 
Operačného programu Kvalita životného prostredia Prioritná os 4 - Energeticky efektívne 
nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, Investičná priorita 4.3 - Podpora 
energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie 
z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore 
bývania, Špecifický cieľ: 4.3.1., Zameranie: Zníženie energetickej náročnosti verejných budov. 
 
Starosta neodporučil prijať predložený návrh uznesenia, nakoľko štyria poslanci z pléna by 
mali hlasovať o niečom, čo doteraz nemali možnosť vidieť a prečítať si, keď to nemajú pred 
sebou. A ani doteraz o tom nevedeli, že niečo takéto bude predmetom rokovania dnešného 
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zastupiteľstva. Dodal, že úplne sa stráca efektivita toho, čo urobili, z jeho pohľadu. A toto, čo 
sa momentálne snažíte schváliť, schváľte, je to vaša právomoc. Ale momentálne aj rokovací 
poriadok obecného zastupiteľstva v takýchto dôležitých veciach hovorí, už v minulosti sme si 
hovorili, že budú stanoviská jednotlivých komisií. Dotýka sa to aj finančnej komisie, ktorá tak 
isto nezasadla v tejto veci a musí zasadnúť. 
Ing. Kantoríková chcela vedieť, prečo teda nezasadla, na čo jej starosta odpovedal, že ju asi 
nekontaktovali. Ing. Kantoríková sa vyjadrila, že prečo by ju mali kontaktovať, či predseda 
nečítal maily. 
Starosta sa vyjadril, že keď nepotrebujú odborné stanoviská všetkých pre komplexnú vec, 
ktorá sa týka dosť veľkých finančných nárokov na rozpočet, hovorí, že len projektová 
dokumentácia, o ktorej sa bavíme, za ten čas, za ktorý to potrebujeme stihnúť je 15 000 eur 
len taký „fukot“. Na čo zareagovala Ing. Kantoríková, že minule povedal 30 000eur. Starosta 
povedal, že len taký „fukot“. Keď to bude 30 000eur, tak to bude 30 000eur. 
 
Po búrlivej diskusii bolo následne prijaté uznesenie: 
Uznesenie č. 164/2016 
Obecné zastupiteľstvo  
A: Prerokovalo 

1. Možnosť predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom: „Zníženie 
energetickej náročnosti budovy Materskej školy v obci Košeca“. 

2. Obstaranie vypracovania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. 
3. Obstaranie vypracovania energetického auditu budovy ako východiskového 

dokumentu. 
4. Obstaranie vypracovania projektovej žiadosti o NFP. 
5. Obstaranie realizácie verejného obstarávania na stavebné práce v rámci projektu. 
6. Spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených nákladov projektu. 

Presná výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa 
(obce) z celkových oprávnených výdavkov bude predmetom ďalšieho rokovania 
zastupiteľstva v roku 2017. 

B: Schvaľuje 
1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom: „Zníženie energetickej 

náročnosti budovy Materskej školy v obci Košeca“ v rámci výzvy na predkladanie 
žiadostí o nenávratný finančný príspevok, Operačného programu Kvalita životného 
prostredia, Prioritná os 4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo 
všetkých sektoroch, Investičná priorita 4.3 - Podpora energetickej efektívnosti, 
inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo 
verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania, Špecifický 
cieľ: 4.3.1., Zameranie: Zníženie energetickej náročnosti verejných budov. 

2. Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. 
3. Vypracovanie energetického auditu budovy ako východiskového dokumentu. 
4. Vypracovanie projektovej žiadosti o NFP. 
5. Realizáciu verejného obstarávania na stavebné práce v rámci projektu. 

Za: 5 (Ing. Ďurech, Ing. Kantoríková, p. Kutej, p. Ostrovský, p. Turzová) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 4 (Mgr. Bajzíková, p. Kalamenová, p. Kolembus, Mgr. Švehlová) 
 
O 21.52 hod. zo zasadnutia OZ odišiel p. Ostrovský, čím sa počet poslancov znížil na 8. 
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Starosta ešte na záver dodal, že to že opäť obišli starostu znamená, že ani p. Mikušová im 
nevedela asi úplne presne vysvetliť, že my v rámci TN kraja ako obec Košeca máme veľkú 
smolu nielen kvôli tomu, že sme mali málo nevybavených žiadostí. Ale tých parametrov pre 
posúdenie tzv. indexu investičnej účinnosti je tam omnoho viac. A ani neviete, keby ho na tú 
komisiu zavolali, že na obci sme sa intenzívne začali zaujímať o to, akým spôsobom je vôbec 
možné dosiahnuť index investičnej účinnosti min. 15%, ktorý je pre TN kraj želaný. Náš index 
je momentálne 11,45%, takže my máme naozaj niekoľko možností ako dosiahnuť ten index 
nad 15%. Áno, máme možnosť požiadať aj obec, ktorá ten index spĺňa. Ilava ho spĺňa, 
pretože ho má cez 40%. Ale ako Zuzka povedala, oni tam čelia neskutočnému tlaku zo strany 
občanov na to, aby sa tam rozširovali kapacity. Môže požiadať Ilavu, či nemá záujem zapojiť 
sa do tejto výzvy. Nesleduje Ilavu až tak detailne a nevie, či sa už o tejto výzve bavili.  
Môžeme podať žiadosť, ale ťažko povedať, či tých žiadostí bude dostatok, aby sa vyhovelo 
všetkým, ktorí splnia tento index a či sa náhodou dostanú do poradia aj tie obce, ktoré ten 
index nebudú napĺňať, ale žiadosť podajú. Oni síce tie žiadosti automaticky dostanú 
negatívne hodnotenie, za týchto okolností my sa môžeme pokúsiť, nemá s tým problém. 
Schválili ste uznesenie, ktoré je potrebné kryť v rozpočte. To ale schválené momentálne 
nemáme. Jediné, čo môže urobiť, je to, čo mu rozpočet povoľuje. Ak mi rozpočet napr. 
nepovoľuje zadať vypracovanie energetického auditu alebo zadať objednávku firme, ktorá by 
nám externý manažment zabezpečovala, tak sa do nasledujúceho zastupiteľstva aj tak sa 
v rámci tohto uznesenia hýbať nemôže. 
Ing. Kantoríková navrhla mimoriadne zasadnutie OZ. 
Starosta odpovedal, že keby ho zavolali na komisiu, mohlo sa to vybaviť dnes.  
 
Mgr. Dianová sa ešte opýtala v rámci odmien, čo s odmenou hlavnej kontrolórke. Ing. 
Kantoríková jej odpovedala, že sa to bude riešiť nabudúce. Mgr. Dianová povedala, že 
december je už potom z nového rozpočtu. Ing. Kantoríková to navrhla vyplatiť ako zálohu, 
ale prednostka OcÚ vysvetlia, že odmenu nie je možné vyplatiť ako zálohu. 
 
8/ Rôzne – dôležité údaje a informácie starostu a účastníkov rokovania 
V rámci tohto bodu neprebehla žiadna diskusia.  
 
9/ Interpelácia poslancov – diskusia 
V rámci tohto bodu neprebehla žiadna diskusia.  
 
10/ Ukončenie zasadnutia 
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Bc. Radomír Brtáň, ktorý 
poďakoval prítomným za účasť. (22:01 hod.) 
 
Starosta obce: Bc. Radomír Brtáň    Zapisovateľ: Bc. Emília Laskovičová 
 
Prednosta obce: Mgr. Zuzana Dianová 
  
Overovatelia: 
 

       __________________________          ________________________ 
     Mária Kalamenová         Pavol Ostrovský 
 

V Košeci,  13.12.2016 


