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

dňa 08. 11. 2010 v Kultúrnom dome vo Veľkom Košeckom Podhradí
             _______________________________________________________________

  

Prítomní :    podľa prezenčnej listiny

Program : 1. Otvorenie
2.  Schválenie programu rokovania
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Kontrola plnenia uznesení OZ v Košeckom Podhradí a podanie správ o plnení 
uznesení

4. Schválenie zásad o riešení sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z.z. o 
sťažnostiach

5. Návrh rozpočtu obce na rok 2011 a na roky 2012 – 2013
Informácie o ukončení projektov „Vodovod MKP“, „Rekonštrukcia 
miestnych komunikácií“ a informácia o podaných projektoch na 
Environmentálny fond SR

6. Správa o kontrole štátneho auditu na poskytnuté dotácie zo štátnych fondov 
a správa o kontrole plnenia opatrení MF SR

7. Návrh prehodnotenia VZN o odpadoch a miestnom poplatku za KO  a drobný 
stavebný odpad s účinnosťou od 01.01.2011

8. Správa o činnosti komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie
9. Správa o činnosti sociálnej a bytovej komisie
10. Rôzne – údaje a informácie starostu a účastníkov konania
11. Interpelácia poslancov
12. Diskusia
13. Návrh na uznesenia
14. Záver – ukončenie zasadnutia  

                        

                                                                                                                                                                                                                   
K bodu č. 1 
     Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila privítaním všetkých prítomných zástupkyňa 
starostu obce Ing. Marta Galbavá. Konštatovala, že z pozvaných 7 poslancov je prítomných 5 
(Ing. Martin Prostinák sa spolu so starostom obce dostaví počas zasadnutia a Ing. Marcel 
Živčic sa ospravedlnil). 

K bodu č. 2
     Ing. Marta Galbavá oboznámila poslancov s programom zasadnutia. Predseda bytovej 
a sociálnej komisie, Martin Krcheň, navrhol z programu zasadnutia OZ vypustiť bod č. 9 
a presunúť ho na nasledujúce zasadnutie OZ. Za uvedený návrh hlasovali všetci poslanci, 
nikto nebol proti a nikto sa nezdržal a zároveň dala hlasovať za program zasadnutia OZ, ktorý 
poslanci jednohlasne schválili.

K bodu č. 3
    Za zapisovateľku navrhla Ing. Marta Galbavá Ing. Zuzanu Bartošovú, za overovateľov 
Emila Kováčika a Annu Pagáčovú.



Správu o plnení uznesení OZ predniesol hlavný kontrolór obce (viď príloha č. 1), ktorú 
poslanci hlasovaním: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0, vzali na vedomie.
K bodu č. 4    
    Hlavný kontrolór obce predniesol zásady riešenia sťažností podľa zákona č. 9/2010 (od 
tohto bodu sú prítomní aj starosta obce, ktorý prevzal vedenie zasadnutia OZ a Ing. Martin 
Prostinák). Po prerokovaní poslanci hlasovaním: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0, zásady 
riešenia sťažností schválili.  
     
K bodu č. 5
    Ing. Martin Prostinák predniesol návrh rozpočtu obce na rok 2011 a na roky 2012 – 2013.
Starosta obce informoval:

- časť vodovodu v Malom Košeckom Podhradí, ktorá bola spravená tento rok, je už 
skolaudovaná a odovzdaná na prevádzku Považskej vodárenskej spoločnosti a.s.;

- minulý týždeň sme mali kontrolu z Poľnohospodárskej platobnej agentúry ohľadom 
rekonštrukcie miestnych komunikácií;

- boli podané žiadosti o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu na dokončenie 
vodovodov vo Veľkom a Malom Košeckom Podhradí a zo Slovenskej agentúry 
životného prostredia na vytvorenie územno-plánovacej dokumentácie obce.

Hlasovaním: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0, poslanci vzali tieto informácie na vedomie.
  
K bodu č. 6
    Správa o kontrole štátneho auditu na poskytnuté dotácie zo štátnych fondov a správa 
o kontrole plnenia opatrení MF SR podal starosta obce. Poslanci hlasovaním: za – 6, proti – 0, 
zdržal sa – 0, uvedené správy vzali na vedomie.

K bodu č. 7
    Návrhy prehodnotenia VZN o odpadoch a VZN o miestnych  daniach a miestnom poplatku 
za KO  a drobný stavebný odpad s účinnosťou od 01.01.2011 predniesla prítomným Ing. 
Marta Galbavá:

- VZN o miestnych  daniach miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady a území obce Košecké Podhradie sa bude meniť v časti III. miestny 
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady;

- VZN o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu sa rozdelí na dve, a to
a) VZN o nakladaní s odpadom;
b) VZN o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Košecké Podhradie.

Všetky návrhy sú vyvesené na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce po dobu 15 
dní, počas ktorej môžu občania vznášať svoje pripomienky a návrhy.

K bodu č. 8
    V tomto bode mala byť predložená správa komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie oznámil 
starosta obce. Nakoľko sa predseda tejto komisie z pracovných dôvodov nemohol dostaviť na 
dnešné zasadnutie, správa bude podaná na nasledujúcom zasadnutí OZ.
    
K bodu č. 9
   Starosta obce informoval prítomných:

- o návrhu Ing. Vladimíra Pagáča, vlastníka parcele č. KN-E 2102 v k.ú. Veľké Košecké 
Podhradie, na jej odpredaj, poprípade darovanie obci. Obec má ne tejto parcele 
umiestnenú betónovú jamu na hromadenie bioodpadu z cintorína vo Veľkom K. 
Podhradí.  Tento návrh bol postúpený na riešenie komisií pre výstavbu a životné 
prostredie.



- o žiadosti nadácie ĽUDIA ĽUĎOM o poskytnutie finančného príspevku na zakúpenie 
mamografu pre NsP n.o. Ilava. Po prerokovaní poslanci hlasovaním: za – 0, proti – 0, 
zdržal sa – 6, uvedenú žiadosť neschválili. 

- o petícií občanov obce za reguláciu Podhradského potoka v k.ú. Veľké Košecké 
Podhradie, ktorou žiadajú o okamžité riešenie havarijného stavu brehov Podhradského 
potoka a jeho reguláciu. Petícia bola postúpená na riešenie správcovi toku, ktorým je 
Slovenský vodohospodársky  podnik š.p., Správa povodia stredného Váhu I. Púchov 
Nimnica.

- o zmluve o dielo medzi firmou SLOVMONT družstvo Ružomberok a Obcou Košecké 
Podhradie. Predmetom zmluvy je dodávka a montáž: Ústredné kúrenie – regulačný 
uzol ekvitermickej regulácie objektu MŠ + ZŠ Košecké Podhradie, výmena zásobníka 
TUV, oprava UK objektu v stanovenom rozsahu, v sume 9.671,97 € s DPH. Poslanci 
uvedenú zmluvu jednohlasne schválili.

- pri riešení havarijného stavu kotolne v budove ZŠ s MŠ je potrebné vykonať opravu 
komína, ktorá pozostáva z jeho vyvložkovania a následne vystavenie revíznej správy. 
Po prerokovaní poslanci schválili vyvložkovanie komína v budove ZŠ s MŠ a vydanie 
revíznej správy v sume 1.625,80 €. 

- o potrebe riešenia problému s parkovaním áut na miestnych komunikáciách, ktoré sa 
tak pre ostatných občanov stávajú neprejazdé.  

K bodu č. 10
     Žiadosť o podanie informácií predložila Ing. Marta Galbavá (viď príloha č. 2).
- starosta obce – na predložené otázky bude písomne odpovedané v zákonnej lehote.

K bodu č. 11
     Do diskusie sa zapojili:
- Anna Pagáčová – čo so starými kotlami z budovy ZŠ s MŠ
- starosta obce – keďže uvedené kotle už tiekli a sú ďalej nepoužiteľné, vyradíme ich a dáme 

do šrotu;
- Jana Belanová Danielová – podiel vo vode z obecného vodovodu je vysoko železitý, čo ani 

nie po 2 rokoch spôsobilo pokazenie nového bojlera;
                                             - kedy budú v obci spravené chodníky popri hlavnej ceste;
                                             - či by nemohlo byť verejné osvetlenie zapnuté po celú noc, keď 

sa v obci konajú nejaké akcie (zábavy, diskotéky...);
- starosta obce – podľa pravidelných odberov a skúšiek vody podiel železa vo vode je v rámci 

noriem;
                          - keby sa neriešil havarijný stav kotolne v budove ZŠ s MŠ, spravili by sa 

chodníky; 
- Peter Púček – či sa neplánuje s opravou zvyšných miestnych komunikácií v Malom K. 

Podhradí;
- starosta obce –v tomto volebnom období sa už neráta so žiadnou rekonštrukciou miestnych 

komunikácií;
- Jana Budiačová – chýba lampa verejného osvetlenia medzi domami p. Bartáka a p. Krajča;
- starosta obce – máme podaný projekt na rekonštrukciu verejného osvetlenia v celej  obci;

K bodu č. 12
    Návrh na uznesenie predložila Ing. Bartošová. Za uznesenie č. 6/2010 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, 08. novembra 2010

Zapísala : Ing. Zuzana Bartošová

Overovatelia zápisnice :  Emil Kováčik                            ...............................

                                        Anna Pagáčová                         ................................                                                                     

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

                                                                                  starosta obce               



Uznesenie č. 6/2010 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Košeckom Podhradí, 

ktoré sa konalo dňa 08. 11. 2010                      
_____________________________________________________

Obecné zastupiteľstvo v Košeckom Podhradí:

A. berie na vedomie
1. správu o plnení uznesení OZ
2. informáciu o ukončení projektov „Vodovod MKP“, „Rekonštrukcia miestnych 

komunikácií“
3. informácia o podaných projektoch na Environmentálny fond SR
4. správu o kontrole štátneho auditu na poskytnuté dotácie zo štátnych fondov
5. správu o kontrole plnenia opatrení MF SR

B. prerokovalo
1. návrh zásad riešenia sťažností
2. návrh rozpočtu obce na rok 2011 a na roky 2012 - 2013 
3. návrh VZN o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Košecké Podhradie
4. návrh VZN o nakladaní s odpadom
5. návrh VZN o miestnych  daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území  obce Košecké Podhradie
6. návrh zmluvy o dielo medzi firmou SLOVMONT, družstvo, Ružomberok a obcou 

Košecké Podhradie na dodávku a montáž: Ústredné kúrenie – regulačný uzol 
ekvitermickej regulácie objektu MŠ+ZŠ Košecké Podhradie, výmena zásobníka TUV, 
oprava UK objektu v stanovenom rozsahu

C. schválilo
1. vypustenie bodu č. 9 z  programu zasadnutia OZ
2. program zasadnutia OZ
3. zásady riešenia sťažností
4. zmluvu o dielo medzi firmou SLOVMONT, družstvo, Ružomberok a obcou Košecké 

Podhradie na dodávku a montáž: Ústredné kúrenie – regulačný uzol ekvitermickej 
regulácie objektu MŠ+ZŠ Košecké Podhradie, výmena zásobníka TUV, oprava UK 
objektu v stanovenom rozsahu

5. vyvložkovanie komína v budove ZŠ s MŠ a vydanie revíznej správy v sume 1625,80 €

D. neschválilo
1. žiadosť o poskytnutie príspevku pre nadáciu ĽUDIA ĽUĎOM na zakúpenie 

mamografu pre Nemocnicu s poliklinikou, n.o. Ilava

E. dáva za úlohu
1. vytvorenie zásad na riešenie sťažností pre ZŠ s MŠ Košecké Podhradie

zodpovedný: riaditeľka ZŠ s MŠ
2. predsedovi komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie predložiť na najbližšie zasadnutie 

OZ správu o činnosti tejto komisie

F. ukladá 



1. hlavnému kontrolórovi založiť spis centrálnej evidencie sťažností
G. poveruje
1. zamestnancov obecného úradu vedením písomností v centrálnej evidencií sťažností

Košecké Podhradie, 08. novembra 2010

                  
               

Zapísala :   Ing. Zuzana Bartošová

Overovatelia :   Emil Kováčik                                     .............................                                 
                                          
                      
       

                          Anna Pagáčová                                  .............................                                                    

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




