
Z Á P I S N I C A
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Košeckom Podhradí, ktoré sa konalo

dňa 05. 11. 2009 v Kultúrnom dome vo Veľkom Košeckom Podhradí
             _______________________________________________________________

  
Prítomní :    podľa prezenčnej listiny

Program : 1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2.  Kontrola plnenia uznesenia 
3. Správa finančnej komisie
4. Úprava rozpočtu pre rok 2009
5. Návrh rozpočtu pre roky 2010 - 2012
6. Návrh zmien VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady
7. Schválenie dodatku č. 1/2009 k VZN o výstavbe, správe, údržbe 

a prevádzkovaní pohrebiska na území obce
8. Informácia o uskutočnení projektu: „Rekonštrukcia miestnych komunikácií“
9. Schválenie spolufinancovania projektu: „Rekonštrukcia miestnych komunikácií“ 

formou úveru
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Návrh na uznesenie
13. Záver

                                                     
                                                                                                                                                                                        
K bodu č. 1 
     Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril privítaním všetkých prítomných starosta obce Bc. 
Rastislav Čepák. Konštatoval, že z pozvaných 7 poslancov sú prítomní 4 (Martin Krcheň, Anna 
Pagáčová a Ján Suchomel sa ospravedlnili). Poslancov oboznámil s programom zasadnutia. Za 
zapisovateľku navrhol Ing. Zuzanu Bartošovú, za overovateľov Ing. Martina Prostináka a Ing. 
Marcela Živčica. 
Poslanci uvedené návrhy jednohlasne schválili.

K bodu č. 2
     Starosta obce konštatoval, uznesením č. 7/2009 zo dňa 17.09.2009, nebola obecným 
zastupiteľstvom uložená žiadna úloha. 

K bodu č. 3
    Správu finančnej komisie predniesol prítomným Ing. Martin Prostinák (viď príloha č. 1).

K bodu č. 4    
    Ing. Martin Prostinák oboznámil poslancov s návrhom úpravy rozpočtu obce pre rok 2009 (viď 
príloha č. 2). Hlasovaním: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0, poslanci uvedený návrh schválili.
       
K bodu č. 5
    Návrh rozpočtu obce na roky 2010 – 2012 predniesol Ing. Martin Prostinák. Uvedený návrh 
bude vyvesený na úradnej tabuli po dobu 15 dní a schválený na nasledujúcom zasadnutí 
obecného zastupiteľstva.

K bodu č. 6
     Ing. Martin Prostinák oboznámil prítomných s návrhom zmien vo VZN o miestnych daniach 
a a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Uvedený návrh bude 
visieť na úradnej tabuli po dobu 15 dní.



K bodu č. 7  
    Starosta obce predniesol návrh dodatku č. 1/2009 k VZN o výstavbe, správe, údržbe 
a prevádzkovaní pohrebiska na území obce, ktorý poslanci prerokovali na svojom zasadnutí dňa 
30.06.2009. Vzhľadom k tomu, že neboli predložené žiadne pripomienky, poslanci uvedený 
návrh jednohlasne schválili.

K bodu č. 8
    Informáciu o uskutočnení projektu: „Rekonštrukcia miestnych komunikácií“, podal prítomným 
starosta obce. Obec podala minulý rok žiadosť na získanie nenávratného finančného príspevku z 
Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, opatrenie 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí a to na 
rekonštrukciu miestnych komunikácií. Ako jednej zo štyroch obcí ilavského okresu sa nám 
podarilo získať finančnú čiastku vo výške 314.368,07 €. Zároveň sa obec bude na tomto projekte 
podieľať 5% spoluúčasťou. Do tohto projektu mohli byť zaradené len miestne komunikácie, 
ktoré sú vo vlastníctve alebo v dlhodobom prenájme obce a zároveň tam boli zaradené 
komunikácie, po ktorých sa pohybuje najviac obyvateľov. Rekonštrukciu bude vykonávať firma 
Cesty Nitra a.s. Zároveň starosta oznámil, že občania si môžu dať vyasfaltovať vjazdy do dvorov 
a to v cene 20,- €/m2.

K bodu č. 9
    Ako už spomínal starosta obce v predchádzajúcom bode, obec sa bude spolupodieľať na 
projekte: „Rekonštrukcia miestnych komunikácií“, 5% - nou spoluúčasťou. Na to však nie sú 
finančné prostriedky v rozpočte obce a preto budeme nútení vziať si úver. Po prerokovaní sa 
poslanci dohodli, že uvedený bod sa dorieši na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

K bodu č. 10
    Starosta obce informoval prítomných:
- o žiadosti p. Jána Bartoša o odpustenie platenia dane z nehnuteľnosti pre rok 2010 za budovu 
chaty, ktorá mu prednedávnom úplne vyhorela. Na uvedenú žiadosť odpovedala Ing. Galbavá –
p. Bartoš si musí podať do 31.01.2010 nové daňové priznanie, kde už neuvedie budovy stavby 
a zároveň musí doložiť správu od policajtov.
- o žiadostiach od Základnej organizácie slovenského zväzu zdravotne postihnutých Košecké 
Podhradie a od Základnej organizácie slovenského zväzu zdravotne postihnutých Horná Poruba 
o pridelenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce pre rok 2010. Uvedené žiadosti sa 
prerokujú pri schvaľovaní rozpočtu obce pre rok 2010.
- o upozornení prokurátora pre obec ako stavebný úrad, ktoré sa týka porušenia zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ku ktorému došlo nesprávnym 
a nezákonným postupom Stavebného úradu pri vykonávaní štátneho stavebného dohľadu a pri 
vydávaní rozhodnutí a dodatočnom stavebnom povolení stavieb. 
- o dodatku k č. 2 zmluvy o nájme č. 43/2007 medzi Považskou vodárenskou spoločnosťou a.s. 
a Obcou Košecké Podhradie, na prevádzkovanie rozšírenej časti verejného vodovodu v časti obce 
Malé Košecké Podhradie 
  
K bodu č. 11
Do diskusie sa zapojili:
- p. Zuzana Kvasnicová – či sa nebude opravovať miestna komunikácia v Malom Košeckom 
Podhradí smerom od autobusového otoča na Háj;
- starosta – časti, ktoré sa prekopali pri výstavbe vodovodu sa dajú do poriadku teraz;
- p. Anna Budiačová – je potrebné opraviť cestu pri kríži a pri pohostinstve vo Veľkom 
Košeckom Podhradí;
                                  - či by bolo možné orezať lipy, ktoré sú pri kaplnke;
- starosta – cesta sa bude robiť teraz v rámci projektu: „Rekonštrukcia miestnych komunikácií“ ;



               - ohľadom vyrezania líp je najskôr potrebné zistiť, kto je vlastníkom pozemku, na 
ktorom rastú, a až potom sa dá v tom konať;
- Ing. Marta Galbavá – či sa zapojíme do výzvy spoločnosti SLOVNAFT, a.s. a nadácie Ekopolis
„Zelené oázy“, kde sa dajú získať finančné prostriedky na vytvorenie parčíka oproti obecnému 
úradu;
- starosta – môžeme to skúsiť, projekt je už vypracovaný;
- p. Ján Bartoš – bol obvinený, že vyváža „bordel“ na miesto pri potoku, kde mal chatu;
- Ing. Marta Galbavá – veľmi ju prekvapil neporiadok okolo smetných nádob na cintorínoch, 
ktorý spôsobili ľudia počas sviatku všetkých svätých;
- p. Anna Budiačová – smeti do kontajnera pri cintoríne vozia cudzí ľudia;
- p. Anton Meliš – je potrebné vykosiť a vyklčovať jarok popri ceste na Háj  
        
K bodu č. 12
    Návrh na uznesenie predložila Ing. Bartošová. Za uznesenie č. 8/2009 hlasovali všetci 
poslanci, nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania. 

K bodu č. 13
    Poďakovaním všetkým prítomným za účasť starosta obce ukončil zasadnutie OZ.     

Košecké Podhradie, 05. novembra 2009

Zapísala : Ing. Zuzana Bartošová

Overovatelia zápisnice :  Ing. Martin Prostinák        ...............................

                                        Ing. Marcel Živčic             ................................                                                                     

                                                                                                   ....................................
                                                                                                     Bc. Rastislav Čepák   

                                                                                  starosta obce       



Uznesenie č. 8/2009 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Košeckom Podhradí, 

ktoré sa konalo dňa 05. 11. 2009                      
_____________________________________________________

Obecné zastupiteľstvo v Košeckom Podhradí:

A. berie na vedomie
1. správu finančnej komisie 
2. návrh rozpočtu pre roky 2010 - 2012
3. informáciu o uskutočnení projektu: „Rekonštrukcia miestnych komunikácií“
4. upozornenia prokurátora a o vykonaných opatreniach informovať najneskôr do 30 – tich 

dní od jeho doručenia podľa § 29 ods. 2 Zákona o prokuratúre

B. prerokovalo
1. úpravu rozpočtu na rok 2009
2. návrh zmien VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady
3. spolufinancovania projektu: „Rekonštrukcia miestnych komunikácií“

C. schválilo
1. úpravu rozpočtu na rok 2009
2. dodatok č. 1/2009 k VZN o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na 

území obce s účinnosťou od 01.01.2010

Košecké Podhradie, 05. novembra 2009

                  
               

Zapísala :   Ing. Zuzana Bartošová

Overovatelia :   Ing. Martin Prostinák                .............................                                 
                                          
  
                             
                          Ing. Marcel Živčic                    ............................                                                    

                                                                                                      ...................................
                                                                                                       Bc. Rastislav Čepák
                                                                                                           starosta obce  




