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Návrh hlavných úloh sa predkladal na rokovanie OZ a bol schválený 

Dňa 2. 5. 2013 

 

Spracoval: Radomír Brtáň – starosta 

Január 2013 



INVESTIČNÉ AKTIVITY:  
 
FÁZA REALIZÁCIE 
 
Nová územno-plánovacia dokumentácia – príprava nového územného plánu – proces už bol 
naštartovaný a v zmysle schváleného rozpočtu budú realizované postupné kroky ku grafickému 
výsledku 
V roku 2013 sme ukončili prvé dve etapy obstarávania nového územného plánu: Prieskumy a rozbory, 
Zadanie 
Na dnešnom zasadnutí bude predmetom schválenia práve dokument Zadania územného plánu obce 
Košeca. 
O získanie dotácie na realizáciu ďalších častí budeme však môcť požiadať až budúci rok, keďže 
z dôvodu rozpočtového provizória od januára 2014 sme nemali zákonnú možnosť v tomto roku 
obstarať zhotoviteľa na toto dielo a podpísať s ním zmluvu o dielo, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 
podania žiadosti o dotáciu. 
 
Rekonštrukcia obecných budov – obecný úrad /strecha – na opravu strechy sú vyčlenené prostriedky 
v rozpočte obce na rok 2013/ 
Doteraz nepadlo konečné rozhodnutie obecného zastupiteľstva - kompetentného orgánu o tom, akým 
spôsobom sa bude rekonštruovať strecha OcÚ – sú dve alternatívy: 1. strecha zostane s pôvodnou 
výškou hrebeňa, 2. strecha bude v hrebeni znížená. 
 
Tehelňa – nájsť využitie takmer 2 hektárov pozemkov a budov na nich postavených /prenájom alebo 
predaj/, prípadné rozhodnutie o zmene využitia časti areálu na výstavbu HBV a IBV 
Doteraz nepadlo konečné rozhodnutie obecného zastupiteľstva - kompetentného orgánu o tom, akým 
spôsobom sa budú  využívať pozemky či budovy bývalej tehelne. 
 
Verejné komunikácie – opravy výtlkov po zime 
Táto úloha bola v roku 2013 splnená a nad rámec sa ešte vybudovali bezbariérové prístupy na 
chodníky v centre obce (hlavne pri prechodoch pre chodcov no i vyústeniach chodníkov do 
križovatiek). 
 
Výsadba zelene v obci /pokračovanie v použití prostriedkov za výrub pri železnici/ a výruby stromov, 
kríkov, ktoré ohrozujú nehnuteľnosti alebo životy  
Táto úloha bola v roku 2013 splnená realizáciou výsadby nových stromov  a kríkov na lokalitách: 
záhrada za OcÚ, zberný dvor, miestny cintorín a park v centre obce. 
 
 
FÁZA PRÍPRAVY 
 
Telocvičňa – snaha o získanie potrebných finančných prostriedkov na úplnú a kompletnú opravu 
v zmysle projektu na statické spevnenie pôvodnej konštrukcie budovy 
Stále sme evidovaní v zozname žiadateľov o dotáciu na riešenie havarijného stavu telocvične, 
telocvičňa sa využíva naďalej v zabezpečenom režime. 
 
Kúpalisko – rozhodnutie, či budeme prevádzkovať kúpalisko aj v roku 2013 a následne dohoda 
nových podmienok prenájmu  
Podarilo sa nám dohodnúť podmienky nájmu výhodnejšie ako v predchádzajúcich obdobiach – 
kúpalisko sme v lete prevádzkovali počas mesiacov júl a august. 
 
Rekonštrukcie obecných budov – obecný úrad fasáda /pokúsiť sa o získanie dotácií na túto aktivitu, 
požiarna zbrojnica, zasadačka oproti OcÚ, športový areál /šatne a najmä strecha garáže/, osvetová 



beseda /Nozdrovice/ - všetky spomenuté budovy si vyžadujú svoju mieru rekonštrukcie, pretože 
odkladanie opráv môže spôsobiť v budúcnosti ešte väčšie škody na majetku obce  
Predajom kultúrneho domu sa získané prostriedky alokovali napr. na rekonštrukciu požiarnej 
zbrojnice. Doteraz nepadlo konečné rozhodnutie obecného zastupiteľstva - kompetentného orgánu 
o tom, akým spôsobom sa bude rekonštrukcia realizovať. Z dôvodu bezpečnosti je viac ako nutné 
vymeniť okná a urobiť nové rozvody elektrickej energie, ktoré už nezodpovedajú súčasným 
požiadavkám platnej vyhlášky. 
 
Multifunkčné ihrisko – v areáli základnej školy, prípadne v športovom areáli – pokúsiť sa o získanie 
dotácií a grantov na výstavbu 
Zatiaľ nebolo možné podať žiadosť, pretože sme nezaznamenali žiadne výzvy na tento účel. 
 
Prepojenie ulice Športovcov s Hlavnou ulicou popri obecnom úrade cez záhradu /vybudovanie 
oplotenia medzi garážami a budovou OcÚ, vybudovanie chodníka, úpravy terénu,.../ - hľadať 
možnosti získania dotácií a grantov na tento zámer – predtým je potrebná príprava projektu /vízie 
a štúdie/ 
V roku 2013 vznikol už provizórny štrkový chodník, keďže občania začali vo zvýšenej miere využívať 
tento prechod a chodili cez záhradu po blate. Je však potrebné pripraviť projektové dokumentácie 
a následne zabezpečiť všetky práce, ktoré oddelia prístup do garáží (oplotenie a brána) a umožnia 
chodník s príslušenstvom dokončiť. 
 
Chodník od autobazáru smerom na Ilavu – alebo aspoň nespevnený násyp kameniva  
V tejto časti obce sa očakáva ešte výstavba vodovodu a kanalizácie vrátane prípojok k rodinným 
domom, preto táto aktivita môže byť realizovaná až po ukončení týchto prác. 
 
Turistické chodníky v lesoch – aj cyklistické – snaha o označenie hlavných trás a zaznamenanie do 
turistických máp – písomné vyžiadanie o súhlas dotknutých vlastníkov 
Starosta v tejto veci osobne navštívil úrad TSK v Trenčíne, ktorý pripravuje koncepciu tvorby 
a výstavby cyklotrás. Pre ich realizáciu však je potrebné mať vypracovaný projekt a tiež mať vlastnícky 
vyriešené práva k použitým pozemkom. 
 
Predĺženie vodovodu na ulici Rudnianska, Za parkom – Nozdrovice, prípadne iné nové lokality 
NUTNÉ SPOLUPRACOVAŤ S PVS a.s. na príprave projektov, aby sme vedeli pokryť vodovodom 
a kanalizáciou aj nové IBV lokality, ktoré neboli súčasťou veľkého projektu kanalizácie a vodovodu 
V tejto veci sa pripravuje vyhlásenie obstarania prác na príprave projektových dokumentácií pre 
zabezpečenie rozšírenia výstavby vodovodu a kanalizácie na miestach, ktoré neboli súčasťou 
stavebného povolenia pre PVS a.s. v minulosti.  
 
Riešenie dopravnej situácie v lokalitách – oproti OcÚ a pred potravinami AMV, Nozdrovice – presun 
zastávky smer Ilava, ... /nutná príprava projektových dokumentácií pre vydanie potrebných súhlasov 
a možno aj nutnosť výkupu pozemkov/  
Neschválením návrhu rozpočtu dňa 13. 12. 2013 sa tieto aktivity nebudú dať riešiť ani v roku 2014. 
Postupne však budú starostom predložené návrhy uznesení a návrhy na zmenu rozpočtu, aby sa 
v tejto oblasti začalo konať. 
 
Dopravné značenie v obci – pasportizácia a návrhy na osadenie chýbajúcich dopravných značiek  
 
Rozšírenie kamerového systému v obci (námety: zavedenie KS na športovom areáli, fotopasca na 
detské ihrisko Prúdy) 
V návrhu rozpočtu predloženého dňa 3.3.2014 sa počíta s investíciou do vybudovania kamerového 
systému v centre obce. 
 



Chodník pri 12 b.j. – medzi bytovkou a bývalou školou  
 
Prístrešok pri 12 b.j. – na odkladanie bicyklov  
 
FÁZA VÝHĽADU 
 
Po schválení nového územného plánu obce riešiť majetkové vysporiadania pozemkov pre nové 
lokality IBV 
 
Výstavba nájomných bytov, prípadne bytov do súkromného vlastníctva – posúdenie možností, 
zistenie záujmu obyvateľov, následné vyčlenenie pozemkov vhodných na výstavbu, atď.  
 
Zimná údržba obecných komunikácií - podali sme v roku 2012 projekt na získanie dotácie 
z Environmentálneho fondu na multifunkčný stroj na údržbu komunikácií, pretože súčasná technika 
na údržbu chodníkov je už stará a nepostačujúca  
 
Majetkové vysporiadanie a výkup pozemkov – vedľa cintorína /roľa k materskej škole/, časť areálu ZŠ 
– vlastník v ½ pani Krupičková, pozemky pod miestnou komunikáciou na ulici Pri tehelni a prípadne 
ďalšie  
 
Parkovanie pri materskej škole – vypracovanie štúdie a návrhu vytvorenia parkoviska na voľnej 
ploche pri dvoch orechoch 
 
Úprava potokov – Nozdrovický, Podhradský a Dolinský  
PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA aj na lokalite Za Barborkou a ulici Za parkom. 
 
Detské ihriská – potreba budovania v ďalších lokalitách: Košeca – za obecným úradom, prípadne na 
športovom areáli – hľadať možnosti získania dotácií a grantov 
 

 
Zodpovedný za všetky hore uvedené aktivity je starosta obce spolu 

s poslancami obecného zastupiteľstva. 
 
 
 
NEINVESTIČNÉ AKTIVITY:  
Geodetické práce – Za Barborkou, Rudnianska, Nad brehom, Sadová /Podháj/ a iné kde je nutné 
vyhotoviť geometrické plány na majetkové vysporiadanie  
 
Družby s obcami /ČR – Štítná nad Vláří - Popov, Maďarsko - Mecsér, .../ - hľadať možnosti spolupráce 
v rôznych oblastiach 
 
Problémy s voľným pobehovaním psov bez dozoru – návrh na zriadenie záchytného koterca, 
zaškolenie osoby oprávnenej realizovať odchyt psov, ...  
 
Venovať pozornosť príprave Všeobecne záväzných nariadení, ktoré je v obci potrebné schváliť. 
 
 

Zodpovedný za všetky hore uvedené aktivity je starosta obce spolu 
s poslancami obecného zastupiteľstva. 



Dokument v tomto znení bol predložený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva 
v Košeci dňa 3. 3. 2014, kde ho poslanci OZ uznesením vzali na vedomie. 

 

 

V Košeci, dňa 3. 3. 2014 

 

 

        Radomír Brtáň 
                           starosta obce Košeca 
 
 


