
Z Á P I S N I C A 
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Košeckom Podhradí,  

ktoré sa konalo dňa 08. júla 2016 v Kultúrnom dome vo Veľkom Košeckom Podhradí 
          
 

 

 

Prítomní :    podľa prezenčnej listiny 
 

 

 

Program :  
 1. Otvorenie zasadnutia OZ 

 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 3. Návrh a schválenie programu zasadnutia 

 4. Schválenie VZN v zmysle školského zákona  

 5. Úprava rozpočtu obce 

 6. Prenájom priestorov ZŠ s MŠ 

 7. Záver – ukončenie zasadnutia  

  

                                                                                                                                                                                  
K bodu č. 1  

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril privítaním všetkých prítomných starosta obce Bc. 

Rastislav Čepák. Konštatoval, že z  pozvaných 7 poslancov sú prítomní 5 poslanci – Mgr. Milan 

Turza a Bc. Emil Vrana sa ospravedlnili. Starosta obce zároveň ospravedlnil hlavnú kontrolórku 

obce, ktorá je PN.   

 

K bodu č. 2 

Za zapisovateľku navrhol starosta obce Ing. Zuzanu Bartošovú, za overovateľov zápisnice Ing. 

Zuzanu Kvasnicovú Mgr. Petra Mikoláša. 

 

K bodu č. 3 

Starosta obce oboznámil prítomných s programom zasadnutia. 

Uznesenie č. 46/7/2016 

OZ schvaľuje program mimoriadneho zasadnutia OZ. 

 

K bodu č. 4 

Návrh VZN č. 2/2016 v zmysle školského zákona bol predložený na predchádzajúcom zasadnutí OZ, 

povedal starosta obce. 

Ing. Zuzana Kvasnicová navrhuje doplniť VZN, nakoľko nie je úplné, oproti predchádzajúcemu; 

Ing. Zdenko Daňo navrhuje doplniť bod o určení termínu a miesta zápisu detí do Materskej školy; 

Uznesenie č. 47/7/2016 

1a) OZ prerokovalo návrh mesačného poplatku za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú 

úhradu výdavkov materskej školy, ktorý Mgr. Peter Mikoláš navrhol znížiť z výšky 30,- €, ktorá 

bola uvedená v návrhu VZN č. 2/2016 v zmysle školského zákona, na 20,- €/dieťa/mesiac; 

1b) OZ schvaľuje mesačný poplatok za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu 

výdavkov materskej školy vo výške 20,-/dieťa/mesiac; 

2a) OZ prerokovalo návrh mesačného poplatku na čiastočnú úhradu nákladov spojených 

s činnosťou školského klubu, ktorý Ing. Zuzana Kvasnicová navrhla znížiť z výšky 8,- €, ktorá 

bola uvedená v návrhu VZN č. 2/2016 v zmysle školského zákona, na 4,- €/dieťa/mesiac; 

2b) OZ schvaľuje mesačný poplatok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou 

školského klubu vo výške 4,- €/dieťa/mesiac; 

3) schvaľuje VZN č. 2/2016 v zmysle školského zákona. 

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0. 

 

 



K bodu č. 5 

Mgr. Peter Mikoláš predniesol prítomným návrh úpravy rozpočtu obce č. 4/2016 (viď príloha č. 1). 

Uznesenie č. 48/7/2016 

OZ  

a) prerokovalo návrh úpravy rozpočtu obce č. 4/2016; 

b) schvaľuje úpravu rozpočtu obce č. 4/2016. 

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0. 

 

Návrh na otvorenie 2. triedy materskej školy v školskom roku 2016/2017 predložil starosta obce. 

Uznesenie č. 49/7/2016 

OZ 
a) prerokovalo návrh na otvorenie 2. triedy materskej školy; 

b) schvaľuje otvorenie 2. triedy materskej školy v školskom roku 2016/2017. 

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0. 

 

K bodu č. 6 

Starosta obce predniesol návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov medzi Obcou Košecké 

Podhradie a občianskym združením Malá Ovečka, ktoré si chce prenajať priestory ZŠ s MŠ za 

účelom zriadenia denného detského tábora v termíne od 18.07.2016 do 05.08.2016. Prítomný bol aj 

zástupca OZ p. Magálová, ktorá oboznámila prítomných o fungovaní denného detského tábora.  

Uznesenie č. 50/7/2016 

OZ 
a) prerokovalo návrh zmluvy o prenájme nebytových priestorov 

b) schvaľuje zmluvu o prenájme nebytových priestorov medzi Obcou Košecké Podhradie 

a občianskym združením Malá Ovečka, na prenájom priestorov ZŠ s MŠ, na obdobie od 

18.07.2016 do 05.08.2016, v cene 150,- €/týždenne, s tým, že 18.07.2016 bude zaplatená suma 

150,- €, 25.07.2016 bude zaplatená suma 150,- € a 01.08.2016 bude zaplatená suma 150,- €. 

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0. 

 

K bodu č. 7 

Poďakovaním všetkým prítomným za účasť starosta obce ukončil mimoriadne zasadnutie OZ. 

        

 

Košecké Podhradie, 08. júla 2016 

 

 

Zapísala : Ing. Zuzana Bartošová 

 

 

 

Overovatelia zápisnice :       Ing. Zuzana Kvasnicová              ............................... 

 

 

 

 

                                            Mgr. Peter Mikoláš ................................                                                            

 

 

 

 

 

                                                                                                  .................................... 

                                                                                                    Bc. Rastislav Čepák    

                                                                 starosta obce   

 



Uznesenie  
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v  

Košeckom Podhradí, ktoré sa konalo dňa  08. júla 2016 

                

Uznesenie č. 46/7/2016 

OZ schvaľuje program mimoriadneho zasadnutia OZ. 

 

Uznesenie č. 47/7/2016 

1a) OZ prerokovalo návrh mesačného poplatku za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú 

úhradu výdavkov materskej školy, ktorý Mgr. Peter Mikoláš navrhol znížiť z výšky 30,- €, ktorá 

bola uvedená v návrhu VZN č. 2/2016 v zmysle školského zákona, na 20,- €/dieťa/mesiac; 

1b) OZ schvaľuje mesačný poplatok za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu 

výdavkov materskej školy vo výške 20,-/dieťa/mesiac; 

2a) OZ prerokovalo návrh mesačného poplatku na čiastočnú úhradu nákladov spojených 

s činnosťou školského klubu, ktorý Ing. Zuzana Kvasnicová navrhla znížiť z výšky 8,- €, ktorá 

bola uvedená v návrhu VZN č. 2/2016 v zmysle školského zákona, na 4,- €/dieťa/mesiac; 

2b) OZ schvaľuje mesačný poplatok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou 

školského klubu vo výške 4,- €/dieťa/mesiac; 

3) schvaľuje VZN č. 2/2016 v zmysle školského zákona. 

 

Uznesenie č. 48/7/2016 

OZ  

a) prerokovalo návrh úpravy rozpočtu obce č. 4/2016; 

b) schvaľuje úpravu rozpočtu obce č. 4/2016. 

 

Uznesenie č. 49/7/2016 

OZ 
a) prerokovalo návrh na otvorenie 2. triedy materskej školy; 

b) schvaľuje otvorenie 2. triedy materskej školy v školskom roku 2016/2017. 

 

Uznesenie č. 50/7/2016 

OZ 
a) prerokovalo návrh zmluvy o prenájme nebytových priestorov 

b) schvaľuje zmluvu o prenájme nebytových priestorov medzi Obcou Košecké Podhradie 

a občianskym združením Malá Ovečka, na prenájom priestorov ZŠ s MŠ, na obdobie od 

18.07.2016 do 05.08.2016, v cene 150,- €/týždenne, s tým, že 18.07.2016 bude zaplatená suma 

150,- €, 25.07.2016 bude zaplatená suma 150,- € a 01.08.2016 bude zaplatená suma 150,- €. 

 

Košecké Podhradie, 08. júla 2016 

              

   

Zapísala :   Ing. Zuzana Bartošová 
 

 
 

Overovatelia zápisnice :       Ing. Zuzana Kvasnicová           ............................... 

 

 
 

                                            Mgr. Peter Mikoláš ...............................        

                                                    

 

 

                                                                                                           .................................... 

                                                                                                             Bc. Rastislav Čepák    

                                                                                                                   starosta obce    


