
Informácia starostu obce obecnému zastupiteľstvu – MAREC 2015 

Vážené dámy, vážení páni. 

Máme za sebou viac ako 100 dní od začiatku nového volebného obdobia a preto mi dovoľte 

zosumarizovať námety, podnety, návrhy, požiadavky a problémové oblasti vo fungovaní našej obce. 

Je to pohľad starostu obce na veci, ktorým by sme sa mali spoločne v nasledujúcich rokoch intenzívne 

venovať. 

Odporúčam, aby im zriadené poradné orgány obce a obecné zastupiteľstvo venovali dostatok 

pozornosti, pretože ide o zásadné otázky pre zabezpečenie správneho fungovania našej samosprávy 

a jej rozvoja. 

 Strategické dokumenty, ciele, úlohy 

Posúdenie rozsahu opráv komunikácií (realizácie nových asfaltových povrchov) v súvislosti 

s ukončením výkopových prác na kanalizácii a vodovode 

Vyhotovenie nového plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

Realizácia protipovodňových opatrení 

Vyhotovenie nového územného plánu – plán rozvoja výstavby IBV a HBV, priemyslu, ... 

Schválenie trhového poriadku obce – určenie trhového miesta 

Príprava geometrických plánov na vysporiadanie pozemkov (majetkové vzťahy) v lokalitách: 

- Hlavná ulica – pole medzi cintorínom a materskou školou (plán prístupu k MŠ a SED, tiež 

vytvorenie parkovacích miest popri cintorínskom plote, zeleň, chodníky, oddychová zóna,...) 

- Osvetová beseda v Nozdroviciach a okolité pozemky 

- Rudnianska ulica (vlastníkom cesty je Slovenský pozemkový fond) a ďalšie pozemky pod 

miestnymi komunikáciami (Pri tehelni, Školská, Zliechovská, Za Barborkou, Horniacka – 

chodník medzi Košecou a Nozdrovicami), pozemky pod plánované chodníky na Hlavnej – od 

autobazáru smer Ilava, Zliechovská, Horniacka, ...) 

Príprava projektových dokumentácií na výstavbu chodníkov pre chodcov i cyklistov (Zliechovská, 

Hlavná, ...) 

Určenie lokality na výstavbu multifunkčného ihriska v obci 

Posúdenie využitia areálu bývalej tehelne (alternatívne návrhy) 

Zabezpečenie pasportizácie dopravného značenia v obci a následná inštalácia nových dopravných 

značiek (vodorovné, zvislé) 

Výstavba nových – jednotných typov autobusových zastávok 

Zabezpečenie ďalších kusov zvonových kontajnerov na miesta k bytovým domom (hlavne na papier, 

kovy, ale doplniť aj na plasty, biele i farebné sklo) a doplnenie skladu o vrecia na triedený odpad 



Modernizácia obecného rozhlasu (nové vedenia a nové reproduktory) 

Doplnenie úradných tabúľ k obecnému úradu (súčasná jedna tabuľa je nepostačujúca) 

Posúdenie rozšírenia kapacít ZŠ a MŠ 

Zabezpečenie výstavby vodovodu a kanalizácie na uliciach, ktoré neboli predmetom „veľkého 

projektu“ Považskej vodárenskej spoločnosti – projektové dokumentácie už máme hotové 

Naplánovanie opráv 12 b.j. a postupné rozpúšťanie fondu opráv a údržby na najnutnejšie opravy 

Rekonštrukcia strechy obecného úradu (fasáda, bleskozvod,...) 

 

 

Ide o výpis tých najdôležitejších úkonov, bez ktorých si osobne neviem ako starosta predstaviť 

kvalitné fungovanie našej samosprávy. Existuje však v obci určite oveľa viac oblastí, ktoré čakajú         

na zlepšenie. Týkajú sa napríklad životného prostredia, kultúry, sociálnej práce, školstva, bezpečnosti, 

športu, ... 

Som pripravený viesť konštruktívny dialóg na tieto dôležité témy a odporúčam, aby do rozhodovania 

boli v čo najväčšej miere zapojení samotní občania. Teším sa na spoluprácu. 

 

V Košeci, 24. 3. 2015     Bc. Radomír Brtáň – starosta obce Košeca 

 

 

 


