
Oznámenie výsledku vybavenie petície – podacie číslo 498/2018 

 

Vybavovateľ petície: Obec Košeca 

Názov petície:  Petícia za vyriešenie priestorovej situácie v ZŠ a MŠ Košeca formou prístavby 

   materskej školy nadstavbou a rozšírenie jedálne a kuchyne v materskej škole 

Text /skrátený/: Podpísaní obyvatelia obce Košeca žiadame Obecné zastupiteľstvo v Košeci, 

aby v zákonnej lehote kladne rozhodlo o prístavbe materskej školy nadstavbou a rozšírení jedálne 

a kuchyne v materskej škole. Petíciou oznamujeme a podčiarkujeme dôležitosť a prioritu problému. 

Stav základnej i materskej školy je havarijný a nedostatočná priestorová kapacita oboch budov sa od 

začiatku budúceho školského roka, v prípade neriešenia situácie jednoznačne podpíše pod kvalitu 

výučby základnej školy i pod kvalitu života detí v materskej škole. S poukazom na vyššie uvedené 

a s odkazom na návrh hlavných úloh obce Košeca pre rok 2018 apelujeme na Vás, poslancov 

Obecného zastupiteľstva v Košeci, ako na tých, v rukách ktorých je osud tejto petície, aby ste našim 

požiadavkám vyhoveli a kladne o nich rozhodli.  

Je kvórová petícia: Nie 

Počet osôb podporujúcich petíciu:   906 

Počet platne zhromaždených podpisov:  857 

(v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve) 

  

Dátum doručenia:  08.03.2018 

Dátum predloženia na OZ: 15.03.2018 

Dátum vybavenia:   15.03.2018 

Spôsob vybavenia:   Berie na vedomie /uznesenie č. 17/2018 zo dňa 15.03.2018/ 

Zdôvodnenie vybavenia:  

Obecný úrad Košeca po predložení petície petíciu preveril z hľadiska jej formálnych náležitostí podľa 

zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len „petičný zákon“) 

s preverením všetkých odovzdaných podpisov. Petícia bola podaná v súlade s petičným zákonom. 

Petícia je písomná, označená slovom petícia a jej obsahom je predmet verejného záujmu. Petícia bola 

adresovaná na Obecné zastupiteľstvo obce Košeca. Táto petícia bola zahrnutá do programu 

zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 15.3.2018. O petícii rozhodli poslanci nasledovne: Piati 

poslanci p. Ďurech, p. Ostrovský, p. Kutej, p. Turzová, p. Kantoríková predložili na zasadnutí 

Obecného zastupiteľstva návrh na uznesenie č. 17/2018, ktorým Obecné zastupiteľstvo Berie na 

vedomie Petíciu za vyriešenie priestorovej situácie v MŠ a ZŠ Košeca, ktorá bola zaslaná poslancom e-

mailom dňa 13.3.2018. Schvaľuje spracovanie realizovateľnej štúdie Výstavba/prístavba budovy ZŠ za 

účelom vytvorenia školskej jedálne, kuchyne, šatní s dostatočnou kapacitou pre potreby ZŠ a MŠ na 

prvom nadzemnom podlaží a vytvorenie 2-4 školských učební na druhom nadzemnom podlaží. 

Súčasťou realizovateľnej štúdie bude orientačná cena projektovej dokumentácie a cena realizácie 



prístavby. Poslancom, Rade rodičov (RR), Petičnému výboru (PV) bude štúdia predložená na 

pripomienkovanie a tieto pripomienky budú po odsúhlasení poslancami zapracované do projektovej 

dokumentácie na vydanie stavebného povolenia (celé uznesenie je zverejnené na stránke 

http://koseca.sk/samosprava/obecne-zastupitelstvo/uznesenia/).  

Štyria poslanci obecného zastupiteľstva p. Švehlová, p. Kalamenová, p. Bajzíková a p. Kolembus 

predniesli návrh na uznesenie č. 18/2018 ktorým OZ vyhovuje v plnom rozsahu požiadavkám 

obyvateľov obce na prístavbu materskej školy požadovaných v doručenej petícii za vyriešenie 

priestorovej situácie v ZŠ a MŠ Košeca formou prístavby materskej školy nadstavbou a rozšírenie 

jedálne a kuchyne v materskej škole. Toto uznesenie nebolo schválené potrebnou väčšinou – piati 

poslanci sa v rámci hlasovania zdržali (uznesenie je zverejnené na stránke 

http://koseca.sk/samosprava/obecne-zastupitelstvo/uznesenia/).  
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