ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 13. februára 2020
v zasadačke Obecného úradu v Košeci

Prítomní

Mgr. Radomír Brtáň, starosta obce

Mgr. Dana Bajzíková, poslankyňa

Mária Kalamenová, poslankyňa

Jana Rýdza, poslankyňa

Miroslav Vančík, poslanec

Róbert Jurena, poslanec

PaedDr. Miroslava Švehlová, poslankyňa

Radovan Kolembus, poslanec

Miloš Mucina, poslanec

Alena Dobrodejová, HK

Neprítomní
Mgr. Božena Gábelová, poslankyňa
Hostia
Podľa prezenčnej listiny
ROKOVANIE
1/ Otvorenie
Otvorenie dnešného plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva vykonal starosta obce
Mgr. Radomír Brtáň. Konštatoval, že z celkového počtu 9 poslancov, je prítomných 8
poslancov a preto uznal dnešné zasadnutie OZ za uznášaniaschopné.
2/ Schválenie programu rokovania
Starosta sa spýtal poslancov, či sú z ich strany pripomienky k programu, ktorý bol uvedený na
pozvánke. Poslanci návrh programu jednohlasne schválili.
Uznesenie č. 22/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 12 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. konštatuje, že zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu na pozvánke.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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3/ Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Uznesenie č. 23/2020
OZ v Košeci podľa § 15 Zákona o obecnom zriadení
1. Zriaďuje návrhovú komisiu v zložení
Róbert Jurena - predseda
Miloš Mucina - člen
Miroslav Vančík - člen
2. Vymedzuje úlohy návrhovej komisie nasledovne:
- sledovať priebeh zasadnutia a predkladať k prerokúvaným bodom programu
a k postupu rokovania návrhy uznesení.
Za:
8
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Overovateľmi zápisnice sú poverení Jana Rýdza a Mgr. Dana Bajzíková, zapisovateľka Andrea
Bušíková.
4/ Kontrola plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení zodpovednými
pracovníkmi
Vypísať schvaľovacie uznesenia!!!
Uznesenie č. 25/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Košeca berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení OZ v Košeci
a podanie správ o plnení uznesení zodpovednými pracovníkmi.
5/ Názory občanov
Starosta odovzdal slovo prítomným hosťom.
p. Jakuš sa spýtal či nie je zbytočná byrokracia podávanie žiadostí na zníženie poplatkov za
komunálny odpad. Starosta chápe, je rovnakého názoru no uvedené je v zmysle zákona.
Plánuje spolu s p. Kurincom osloviť ministerstvo a snažiť sa o zmenu predmetného zákona.
6/ Hlavné body rokovania
6.1 Posudzovanie ponúk na poskytnutie úveru vo výške 500 000 eur na investičné akcie obce
Príprava ponúk na poskytnutie úveru súvisí s rozpočtom obce a plánom investičných akcií či
získaných dotácií a našej spoluúčasti.
Uznesenie č. 26/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Košeca berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce
k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania – investičného úveru.
Uznesenie č. 27/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Košeca:
A: Prerokovalo predložené ponuky na poskytnutie úveru na investičné akcie obce.
B: Schvaľuje:
1) prijatie návratných zdrojov financovania – úveru vo výške 500 000,- EUR (slovom:
Päťstotisíc euro), ktorý bude poskytnutý Prima banka Slovensko a.s., IČO: 31575951 za
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účelom financovania investičných aktivít schválených v rozpočte obce Košeca na rok 2020
(ďalej ako „úver“) na 15 rokov.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6.2 Žiadosti týkajúce sa nakladania s majetkom obce
Predkladaný návrh na uznesenie súvisí s Uznesením č. 100/2019 zo dňa 19.9.2019 ktorým bol
schválený návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.
Uznesenie č. 28/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Košeca na základe predloženého materiálu:
A1: Schvaľuje zriadenie vecného bremena na časti pozemku parc. č. KNE 317/1, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 7887 m2, v rozsahu 16 m2 vyznačenom geometrickým plánom č.
47353210-131/2019, zo dňa 29.08.2019 vyhotoveným Stanislavom Klobuckým, overeným Ing.
Zuzanou Trhanovou, dňa 06.09.2019 pod číslom G1-451/2019, vo vlastníctve obce Košeca,
zapísaného na LV č. 3447 v prospech oprávneného z vecného bremena Stredoslovenská
distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442151 spočívajúce v práve
umiestnenia a prevádzky inžinierskych sietí a vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu údržby,
opráv a rekonštrukcie inžinierskych sietí (elektrického vedenia). Vecné bremeno sa schvaľuje
bezodplatne na dobu neurčitú. Náklady spojené so zriadením vecného bremena bude znášať
oprávnený z vecného bremena.
A2: Schvaľuje zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby a to oprávneného
z vecného bremena Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO:
36442151 spočívajúce v práve umiestnenia a prevádzky inžinierskych sietí a vstup osôb a vjazd
vozidiel z dôvodu údržby, opráv a rekonštrukcie inžinierskych sietí (elektrického vedenia) na
časti pozemku parc. č. KNE 317/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 7887 m2, v rozsahu
16 m2.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (R. Kolembus)
7/ Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov,
8/ Rôzne - dôležité údaje a informácie starostu a účastníkov rokovania,
VO – strecha, ulica Pod Hôrkou
9/ Interpelácia poslancov – diskusia,
10/ Ukončenie zasadnutia
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Mgr. Radomír Brtáň, ktorý
poďakoval prítomným za účasť. (19:30 hod.)
Starosta obce: Mgr. Radomír Brtáň
Overovatelia:
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__________________________
Jana Rýdza

________________________
Mgr. Dana Bajzíková

V Košeci, 14.02.2020
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