
 

 
 

V Košeci, dňa 28. 2. 2017 
 
Vážený pán minister 
PaedDr. Arpád Érsek, 
 

dovoľujem si Vás osloviť s pomerne netradičnou žiadosťou o udelenie výnimky pri 
posudzovaní našej žiadosti o získanie dotácie na spracovanie územnoplánovacej 
dokumentácie, ktorú som dnes osobne doručil na ministerstvo. 

 
Naozaj neviem, či sa niečo podobné už na Slovensku stalo, ale jednoduché uznesenie 

o súhlase obecného zastupiteľstva, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej 
dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie sa u nás 
v Košeci nepodarilo v čase 3 mesiace pred podaním žiadosti schváliť.  
Na zasadnutí OZ dňa 27. 2. 2017 boli za súhlas traja a zdržali sa hlasovania piati z ôsmich 
prítomných poslancov, čo znamená, že uznesenie nebolo schválené jednoduchou väčšinou 
prítomných. 

 
Je mi to nesmierne ľúto, najmä preto, že nový územný plán potrebuje naša obec ako 

povestnú soľ. Obec sa týmto konaním piatich poslancov zastupiteľstva pravdepodobne 
pripravila o možnosť získať v tomto roku nenávratné zdroje, ktoré na tento účel poskytuje 
Ministerstvo dopravy a výstavby SR. 

 
Sme obec s 2600 obyvateľmi a aktuálne sa riadime územným plánom schváleným 

v roku 1995. Máme pozitívny demografický vývoj a veľa požiadaviek na riešenie akútnych 
problémov, ktoré sa týkajú dopravy a výstavby na našom území. Aj preto sme už v roku 2014 
schválili Zadanie pre vypracovanie novej územnoplánovacej dokumentácie. Predtým – ešte 
v roku 2010 obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenie s nasledovným znením:  
Uznesenie č. 1/2010 zo dňa 21. 1. 2010 
OZ schvaľuje prípravu návrhu pre novú územno-plánovaciu dokumentáciu obce Košeca.  
Za: 8  
Zdržal sa: 0  
Proti: 0 

 
Je z toho zrejmé, že väčšina súčasných poslancov Obecného zastupiteľstva v Košeci 

nerešpektovala existujúci záväzok zastupiteľstva voči občanom z roku 2010. Rád by som sa 
však na Vás ako najvyššiu autoritu ministerstva obrátil s predmetnou žiadosťou. Verím, že 
spoločne nájdeme priestor na to, aby mohla byť naša žiadosť zaradená do ďalšieho 
posudzovania aj bez schváleného uznesenia o súhlase obecného zastupiteľstva ako 
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kolektívneho orgánu obce. Či bude naša žiadosť o dotáciu úspešná vopred nikto nevie, ale 
stratiť nádej a šancu na získanie dotačných zdrojov (kvôli nekompetentnosti niekoľkých 
poslancov) je to posledné, čo by som z pozície štatutára obce dopustil.   

 
Zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v z. n. p. v ustanovení § 11, ods. 4, 

písmene c) určuje, čo je výhradnou kompetenciou obecného zastupiteľstva. Citujem: „OZ 
rozhoduje o základných otázkach života v obci, najmä je mu vyhradené: ... c) schvaľovať 
územný plán obce... atď.“  
Z tejto definície a s uplatnením ustanovenia § 13, ods. 4 toho istého zákona, starosta obce 
podľa písmena c) zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom... a písmena e) rozhoduje 
vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené 
obecnému zastupiteľstvu... vyplýva, že starosta obce by mal byť teda orgánom obce, ktorý 
môže deklarovať súhlas, že obstaranie a schválenie územnoplánovacej dokumentácie potrvá 
najviac 3 roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie. Starosta obce rovnako podľa 
písmena c) ...zastupuje obec vo vzťahu k právnickým osobám – to znamená, že akt podpisu 
zmluvy o dielo so zhotoviteľom dokumentácie nie je predmetom schvaľovania obecným 
zastupiteľstvom, ale je výsledkom zrealizovaného verejného obstarávania (v zmluve je 
termín zhotovenia dokumentácie uvedený rok 2018). 

Z vyššie napísaného vyplýva, že kolektívny orgán obce – obecné zastupiteľstvo bude 
v zmysle predmetného zákona rozhodovať až o schválení územného plánu obce po 
vypracovaní konceptu a návrhu územnoplánovacej dokumentácie. 

 
Snažil som sa uviesť najdôležitejšie dôvody na obhajobu opodstatnenosti tejto 

žiadosti. Ústredným dôvodom napísania tohto listu je však moja snaha o zachovanie 
kontinuity v rozhodovaní našej samosprávy tak, aby sa nenarušila dôvera obyvateľov obce 
voči jej voleným predstaviteľom. Poslanci zastupiteľstva sa majú snažiť o ochranu záujmov 
obce a momentálne je každé oddialenie dokončenia nového územného plánu podľa môjho 
názoru v rozpore so sľubom, ktorý pri zvolení zložili. 

 
Veľmi pekne ďakujem za venovanie chvíle Vášho času na prečítanie tohto listu. 
 
S pozdravom 
 
 
 
 
                     Mgr. Radomír Brtáň v.r. 
                         starosta obce 
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