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                                         b)  Dôvodovú správu 
                                         c)  Odporúčanie členov finančnej komisie 
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Rozdeľovník  :    členovia OZ - 9x 
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                                         hlavný kontrolór - 1x 
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                                         prípadne ostatní -  
                                   

 
N á v r h    n a    u z n e s e n i e 

 
Obecné zastupiteľstvo na základe predloženého materiálu  

 
v súlade s  § 11 ods. 4 písm. a) a b)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
 

a) Prerokovalo 
požiadavku starostu obce Bc. Radomíra Brtáňa a členov DHZ v Košeci na posúdenie 
a prehodnotenie prijatého uznesenia v súvislosti s výškou investície do prístavby 
požiarnej zbrojnice a tiež prehodnotenie zrušeného uznesenia o investícii do 
budovania kúrenia v budove požiarnej zbrojnice 

b) Schvaľuje 
navýšenie položky v kapitálovom rozpočte obce na strane výdavkov – položka 
Prístavby, nadstavby PZ 717003 o sumu 23.453,- EUR, pričom o tú istú sumu sa poníži 
položka v kapitálovom rozpočte obce na strane výdavkov – položka 717001 Výstavba 
nových chodníkov, ciest, mostov podľa priloženého zmenového listu, ktorý je 
neoddeliteľnou súčasťou uznesenia 

c) Schvaľuje 
realizáciu investície do kompletnej prístavby požiarnej zbrojnice podľa 
vypracovaného projektu s názvom: Zmena dokončenej stavby požiarnej zbrojnice na 
p.č. 906/2 v k.ú. Košeca – prístavba a stavebné úpravy, z ktorého bola doposiaľ 
zrealizovaná len základová doska 

d) Schvaľuje 
realizáciu investície do vybudovania kompletného kúrenia pre starú budovu požiarnej 
zbrojnice i novú prístavbu, ktorej bude predchádzať vypracovanie potrebnej 
projektovej dokumentácie 



  

 
 

e) Odporúča 
starostovi obce vykonať všetky potrebné úkony 
1. k obstaraniu dodávateľa projektovej dokumentácie pre investíciu vykurovania 

požiarnej zbrojnice 
2. k obstaraniu dodávateľa stavebných prác na realizáciu investície do kompletnej 

prístavby požiarnej zbrojnice na vyhotovenú základovú dosku 
3. k obstaraniu dodávateľa prác súvisiacich s investíciou do vykurovania na základe 

dodanej projektovej dokumentácie podľa bodu e1 tohto uznesenia.  
 
 
 

Dôvodová správa 
k príspevku na rokovanie Obecného zastupiteľstva v Košeci 

 
V sobotu 5. 9. 2015 bolo z Ministerstva vnútra SR pridelené nášmu Dobrovoľnému 
hasičskému zboru v Košeci zrepasované hasičské vozidlo typu TATRA 815. Ide o veľké auto, 
ktoré si vyžaduje veľký priestor na garážovanie. To je momentálne v budove požiarnej 
zbrojnice nereálne. Požiadavka DHZ a starostu obce apeluje na poslancov obecného 
zastupiteľstva, aby prehodnotili výšku investície, ktorú schválili na zasadnutí dňa 27. 8. 2015 
v objeme 25.000,- EUR, z ktorej sa dá financovať len časť prístavby. Dôvodom tejto žiadosti 
nie je to, že by sa nové vozidlo nezmestilo do schválenej časti prístavby, ale to, že v blízkej 
dobe očakávame už schválené a potvrdené pridelenie tzv. protipovodňového vozíka. A to už 
problémy s dostatočným priestorom môžu vzniknúť. 
Návrh tohto uznesenia je logickým vyústením uvedených situácií, ktoré v poslednej dobe 
nastali. Do poslednej chvíle nebolo zrejmé, či bude nášmu DHZ pridelené malé IVECO 
(neoficiálne informácie hovorili práve o tejto alternatíve), alebo či bude pridelená veľká 
TATRA. Nakoniec sa zástupcovia DPO SR a Krajského riaditeľstva HaZZ spolu s Ministerstvom 
vnútra SR rozhodli po dôkladnom zvážení faktov o našom území prideliť nám TATRU. 
Návrh tohto uznesenia reflektuje aj na očakávanú väčšiu finančnú záťaž obce v prípade, ak by 
bola najskôr vyhotovená časť prístavby a potom by mala byť dokončená druhá časť. Suma 
2.000,- EUR je v tomto prípade nezanedbateľná. Hospodárnosť a efektívnosť vynakladaných 
finančných prostriedkov by mala byť pre obecné zastupiteľstvo prioritou, preto je potrebné, 
aby túto záležitosť poslanci OZ prehodnotili. 
Vybudovanie kúrenia na požiarnej zbrojnici je v prípade garážovania novej techniky 
nevyhnutné. Bez neho sa náklady na temperovanie priestorov pomocou elektrických 
vykurovacích telies rapídne zvýšia.  
Prístavbu a kúrenie požiarnej zbrojnice môžeme na rozdiel od nových chodníkov v obci 
zvládnuť zrealizovať ešte v tomto roku pred začiatkom zimy. Z toho dôvodu je financovanie 
prístavby navrhované s pomocou presunu prostriedkov určených v tohtoročnom rozpočte na 
nové chodníky. Financovanie chodníkov môže byť súčasťou návrhu rozpočtu na rok 2016, 
podľa určenia priorít obecného zastupiteľstva. Návrhom nie sú dotknuté schválené investície 
do opráv ciest na uliciach Školská a Dolný majer. Na ne sú vytvorené samostatné položky, do 
ktorých sa týmto návrhom nezasahuje.   
        
 
 
 
 
V Košeci dňa 10. 9. 2015 


