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Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 17. júna 2021 

v zasadačke Obecného úradu v Košeci 

 
 

Prítomní 

Mgr. Radomír Brtáň, starosta obce  Mária Kalamenová, poslankyňa  

Miroslav Vančík, poslanec   Róbert Jurena, poslanec    

Jana Rýdza, poslankyňa    PaedDr. Miroslava Švehlová, poslankyňa   

Radovan Kolembus, poslanec  Mgr. Dana Bajzíková, poslankyňa 

Miloš Mucina, poslanec    

Alena Dobrodejová, HK  

   

Neprítomní 

Mgr. Božena Gábelová, poslankyňa 

Hostia 

Podľa prezenčnej listiny. 

 

 

R O K O V A N I E 

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. 46/2021 
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, volebnej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
 
Uznesenie č. 47/2021 
OZ v Košeci podľa § 15 Zákona o obecnom zriadení 

1. Zriaďuje návrhovú komisiu v zložení  

Róbert Jurena - predseda  

Miroslav Vančík - člen 

Radoslav Kolembus - 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 Mgr. Dana Bajzíková a p. Jana Rýdza, zaznamenaním 
zápisnice zo zasadnutia a je poverená Zuzana Dianová. 
 
4/ Kontrola plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení zodpovednými 
pracovníkmi 
S plnením uznesení z predchádzajúceho zasadnutia oboznámil poslancov starosta obce. 
Poslanci informácie vzali na vedomie. 
 
Uznesenie č. 48/2021 
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 – informoval sa, ako sa posunul vývoj nového územného plánu obce Košeca aj 
v súvislosti s pripravovaným návrhom novely stavebného zákona.  
 
Starosta – po dlhej dobe sa nám podarilo dosiahnuť zmenu stanoviska okresného úradu Ilava 
a na základe toho máme pripravený nový dokument, ktorý zašleme na Okresný úrad v sídle 
kraja, ktorý nám má vydať stanovisko a následne bude predložený čistopis nového územného 
plánu a návrh VZN obecnému zastupiteľstvu na schválenie. Časový horizont vidím v rozmedzí 2 
– 3 mesiacov.  
 
p. Jakuš – MAS Magura Strážov vydala výzvu spolu s IROPOM na zlepšenie vzťahu sídiel 
a infraštruktúry, chcem sa spýtať, či sa zapojíme do tejto výzvy.  
 
Starosta – robíme všetko pre to, aby sme mohli podať žiadosť v zmysle uznesenia OZ č. 
45/2021 na výstavbu amfiteátra, pričom max. výška dotácie môže byť 50 000 eur. Dotácia ale 
nepokryje celú finančnú potrebu, preto sa aj dnes budeme baviť o tom, ako tento projekt ešte 
dofinancovať.  
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p. Jakuš –  sa ďalej informoval, ako je to so žiadosť ohľadom odpredaja obecného pozemku, 
ktorú má podanú na obecnom úrade p. Jakušová.  
 
Prednostka – zmapovali sme majetkové veci, ktoré máme nedoriešené a postupne budú 
všetky predmetom nasledujúcich rokovaní OZ, vrátane žiadosti p. Jakušovej.  
 
6/ Správa hlavného kontrolóra v súlade s §18f zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 
v znení neskorších predpisov 
Hlavná kontrolórka podala informáciu o vykonaní kontroly vyúčtovania dotácií poskytnutých 
z rozpočtu obce Košeca za rok 2020, pričom konštatovala, že kontrolou neboli zistené 
nedostatky ani porušenia zákona o finančnej kontrole a audite. Obecné zastupiteľstvo zobralo 
správu z kontroly na vedomie.  
 
Uznesenie č. 49/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Košeca berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra č. 01/2021 
z výkonu kontroly HK – Kontrola vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu obce Košeca 
za rok 2020.  
 
7/ Hlavné body rokovania 
7.1 Návrh Záverečného účtu obce Košeca za rok 2020 
Prednostka uviedla, že tento bod obsahoval v príprave, ktorá bola poslancom zaslaná pred 
zasadnutím OZ, návrh Záverečného účtu, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli 15 dní pred 
OZ, ďalej Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2020 obce Košeca 
a Správu hlavnej kontrolórky.  
 
K uvedenému bodu dala stanovisko hlavná kontrolórka, ktorá odporúča schváliť Záverečný 
účet obce Košeca za rok 2020 bez výhrad. 
 
Návrh na uznesenie č . 50/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej  samosprávy v z. n. p. a § 18f ods.1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p.  
 
A: Prekovalo  
Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Košeca za rok 2020. 
B: Berie na vedomie 
Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Košeca za rok 2020.  
 
Pri návrhu Záverečného účtu bola prerokovaná aj Správa nezávislého audítora obce Košeca 
k 31.12.2020 v ktorej bolo konštatované, že obec Košeca konala v súlade s požiadavkami 
zákona o rozpočtových pravidlách.  
 
Uznesenie č. 51/2021 
Obecné zastupiteľstvo:  
A: Prekovalo  
správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky obce Košeca k 31. 12. 2020. 
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B: Berie na vedomie 
správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky obce Košeca k 31. 12. 2020. 
 
Následne ekonómka obce p. Podmajerská prítomných podrobne oboznámila s obsahom 
Záverečného účtu a s hospodárením obce za rok 2020. Obec za rok 2020 vytvorila zostatok vo 
výške 262 983,14 EUR. Po prerokovaní návrhu záverečného účtu poslanci hlasovali o prijatí 
záverečného účtu.  
 
Uznesenie č. 52/2021 
Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej  samosprávy v z. n. p. a § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 
 
A: Prekovalo 
Záverečný účet obce Košeca za rok 2020 a hodnotiacu správu k programovému rozpočtu za 
rok 2020. 
 
B1: Schvaľuje 
 Záverečný účet obce Košeca a celoročné hospodárenie obce Košeca za rok 2020 bez  výhrad.  
 
B2: Schvaľuje 
Zostatok finančných prostriedkov z hospodárenia za rok 2020 vo výške 262 983,14 EUR. 
 
Za:  8 
Proti:   0  
Zdržal sa:  0 
 
Súčasťou hospodárenia za rok 2020 je aj hodnotiaca správa k programovému rozpočtu, ktorú 
obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie. 
 
Uznesenie č. 53/2021 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie hodnotiacu správu k programovému rozpočtu za rok 
2020. 
 
Následne bol prednesený návrh použitia prebytku hospodárenia za rok 2020 vo výške 
262 983,14 EUR na investičné akcie, ktoré sú plánované v druhom polroku roka 2021.  
Bolo navrhnuté, aby boli finančné prostriedky použité na nasledujúce investičné akcie:  

1. výstavba amfiteátra (areál školy) a tržnice v centre obce.  
2. rekonštrukcia cesty Zliechovská a Školská ulica (2 etapy - prvá je od križovatky 

Zliechovská pri autonabíjačke až po Hlavnú pri cintoríne (cesta v tvare L). Druhá etapa 
je Školská od domu služieb po prvú zákrutu pri p. Kutejovi) 

3. parkovisko pri Materskej škole, 
4. spoluúčasť vo výške 10 % z poskytnutej dotácie na podporu plnenia funkcií rodiny, 

ktorá bola pre obec Košeca schválená  vo výške 50 000,- EUR + finančné prostriedky na 
oplotenie ihriska, prípadné terénne úpravy a dopadové plochy, 

5. rekonštrukcia chodníka na Hlavnej ulici od ulice Športovcov, okolo OcÚ smerom na 
Nozdrovice. 
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K uvedeným aktivitám prebehla medzi poslancami diskusia.  
K návrhu plánovaných aktivít a použitia prebytku hospodárenia obce za rok 2020 dala 
stanovisko aj komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia a komisia 
financií, investícii a rozvoja ktoré odporučili podporiť navrhované akcie.  
 
Starosta dal hlasovať o predloženom  návrhu uznesenia.  
 
Uznesenie č . 54/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Košeca: 
A: Prekovalo Návrh prerozdelenia zostatku finančných prostriedkov z hospodárenia za rok 
2020, vo výške  262 983,14 EUR na investičné akcie plánované v roku 2021. 
B: Schvaľuje Prerozdelenia zostatku finančných prostriedkov z hospodárenia za rok 2020, vo 

výške  262 983,14 EUR na nasledujúce investičné akcie plánované v roku 2021:  
1. výstavba amfiteátra (areál školy) a tržnice v centre obce.  
2. rekonštrukcia cesty Zliechovská a Školská ulica (2 etapy - prvá je od križovatky 

Zliechovská pri autonabíjačke až po Hlavnú pri cintoríne (cesta v tvare L). Druhá etapa 
je Školská od domu služieb po prvú zákrutu pri p. Kutejovi) 

3. parkovisko pri Materskej škole, 
4. spoluúčasť vo výške 10 % z poskytnutej dotácie na podporu plnenia funkcií rodiny, 

ktorá bola pre obec Košeca schválená  vo výške 50 000,- EUR + finančné prostriedky na 
oplotenie ihriska, prípadné terénne úpravy a dopadové plochy, 

5. rekonštrukcia chodníka na Hlavnej ulici od ulice Športovcov, okolo OcÚ smerom na 
Nozdrovice. 
 

Za:  8 
Proti:   0  
Zdržal sa:  0 

 
7.2 Zmeny rozpočtu 
Návrh na zmenu rozpočtu pripravila a dôvody na zmenu rozpočtu vysvetlila prednostka. Jedná 
sa o presun medzi jednotlivými položkami schváleného rozpočtu v celkovej výške 6 150 eur. 
Predpokladané zmeny rozpočtu nenavyšujú celkové bežné výdavky rozpočtu obce na rok 
2021. Poslanci zmeny prediskutovali a prijali uznesenie: 
 
Uznesenie č. 55/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Košeca:  
A: Prerokovalo 
návrh na zmeny rozpočtu podľa zmenového listu č. 7 
 
B: Schvaľuje  
zmeny rozpočtu podľa zmenového listu č. 7, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto 
uznesenia.  
Za:   8 
Proti:   0  
Zdržal sa:  0 
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7.3 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2021 
Hlavná kontrolórka poslancov oboznámili s navrhnutým plánom kontrolnej činnosti na II. 
polrok 2021, ktorý bol pred zasadnutím vyvesený na úradnej tabuli a internetovej stránke. 
  
Uznesenie č. 56/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Košeca:  
 
A: Prerokovalo 
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021.  
 
B: Schvaľuje  
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021.  
 
Za:   8 
Proti:   0  
Zdržal sa:  0 
 
7.4 Žiadosti týkajúce sa nakladania s majetkom obce 
 
Prednostka oboznámila prítomných, ako prebieha oslovenie vlastníkov/spoluvlastníkov 
pozemkov v centre obce medzi cintorínom a materskou školou/. Vlastníci boli oslovení 
v mesiaci apríl 2021 s ponukou vo veci zistenia záujmu o odpredaj nehnuteľnosti za účelom 
rozvoja obce. Obec plánuje v tejto  lokalite vybudovať nové parkovisko, prístupovú 
komunikáciu k materskej škole, oddychovú zelenú zón,  prípadne novú autobusovú zastávku. 
Zo 16 vlastníkov/spoluvlastníkov na ponuku reagovali 10, z ktorých niektorý navrhli aj cenu za 
m2 v rozmedzí od 10 eur do 70 eur za m2. 6 vlastníci/spoluvlastníci na ponuku nereagovali.  
K uvedenej problematike prebehla diskusia, pričom bolo dohodnuté, že v najbližších 
mesiacoch sa pokúsia uskutočniť osobné stretnutia s vlastníkmi, ktorí na ponuku nereagovali.  
 
Obec Košeca sa plánuje zapojiť do výzvy Miestnej akčnej skupiny MAGURA STRÁŽOV na 
predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie 
stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR a to 
konkrétne do programu - podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania 
miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry 
a súvisiacej infraštruktúry. V rámci tejto výzvy chce obec realizovať výstavbu amfiteátra v obci 
Košeca  za účelom využitia exteriérového priestoru medzi základnou školou a hlavnou cestou 
na spoločenské aktivity obyvateľov obce. Keďže jednou z podmienok na podanie žiadosti je 
mať v priamo v dokumente Programu rozvoja obce Košeca zapracovanú aktivitu výstavby 
Amfiteátra, predkladáme na prerokovanie a následné schvaľovanie návrh na doplnenie 
Programu rozvoja obce Košeca do roku 2023 v časti C: Programová časť, Opatrenie č. A.5 – 
Kultúrna infraštruktúra a šport o Aktivitu A 5.9 Výstavba amfiteátra v centre obce. 
K predmetnému návrhu prebehla diskusia.  
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Uznesenie č . 57/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Košeca 
A: Prekovalo  
návrh na doplnenie Programu rozvoja obce Košeca do roku 2023 v časti C: Programová časť, 
Opatrenie č. A.5 – Kultúrna infraštruktúra a šport o Aktivitu A 5.9 Výstavba amfiteátra v centre 
obce. 
B: Schvaľuje  
doplnenie Programu rozvoja obce Košeca do roku 2023 v časti C: Programová časť, Opatrenie 
č. A.5 – Kultúrna infraštruktúra a šport o Aktivitu A 5.9 Výstavba amfiteátra v centre obce. 
Za:  8 
Proti:   0  
Zdržal sa:  0 

 
9/ Rôzne - dôležité údaje a informácie starostu a účastníkov rokovania, 
 Starosta – oslovil nás zástupca spoločnosti Prefa invest Sučany, ktorá sa rozhodla darovať obci 
betónovú dlažbu a o výmere 194,4 m2 a betónové záhradné obrubníky v počte 255 ks, ktoré 
obec použila na prístrešok pri Základnej škole a zvyšok materiálu bude použité na stojiská pod 
zvonové kontajnery.  
Starosta ďalej oslovil prítomných s akciou čistenia tehál v tehelni, ktoré sú zapracované aj do 
amfiteátra.  
Do konca mesiaca jún by mali byť dokončené aj všetky stavebné časti prístavby ZŠ, takže 
očakávame, že od 1. septembra bude prístavba funkčná.  
 
Prebehla aj diskusia týkajúca sa možnosti naplnenia obecného rozpočtu formou využitia 
obecných pozemkov  a diskusia poslancov k pripravovaným investičným aktivitám. 
 
10/ Interpelácia  poslancov – diskusia 
 
11/ Ukončenie zasadnutia 
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Mgr. Radomír Brtáň, ktorý 
poďakoval prítomným za účasť. (19:00 hod.) 
 
Starosta obce: Mgr. Radomír Brtáň    Zapisovateľ: Mgr. Zuzana Dianová 
 
Prednosta obce: Mgr. Zuzana Dianová   
 
Overovatelia:  
 
 
 
       __________________________          ________________________ 
        Mgr. Dana Bajzíková     Jana Rýdza 

 
V Košeci,  06.07.2021 


