
Z Á P I S N I C A
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Košeckom Podhradí, ktoré sa konalo
dňa 10. 11. 2011 v kancelárii starostu obce vo Veľkom Košeckom Podhradí

             _______________________________________________________________
   

Prítomní :    podľa prezenčnej listiny

Program : 1. Otvorenie
2.  Schválenie programu rokovania
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Kontrola plnenia uznesenia OZ z predchádzajúceho zasadnutia 
5. Správa hlavného kontrolóra v súlade s ustanovením § 18f zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
6. Návrh zmeny a doplnku č.1 k VZN o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na  dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území 
obce Košecké Podhradie na rok 2012

7. VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
8. VZN o podmienkach a  kritériách  prideľovania a správy  nájomných bytov 

v bytových domoch obstaraných z verejných prostriedkov
9. Analýza poplatkov a nakladanie s komunálnym odpadom na území obce  

v roku 2011
10. Návrh VZN o poplatkoch za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
11. Zberný dvor
12. Rôzne
13. Interpelácia poslancov
14. Diskusia
15. Návrh na uznesenie
16. 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 je prítomných 5 (Martin 
Krcheň a Bc. Peter Púček sa ospravedlnili). 

K bodu č. 2
    Starosta obce oboznámil poslancov s programom zasadnutia, ktorý bol jednohlasne 
schválený.

K bodu č. 3
    Za zapisovateľku navrhol starosta obce Ing. Zuzanu Bartošovú, za overovateľov zápisnice 
Ing. Martu Galbavú a Ing. Martina Prostináka.

K bodu č. 4    
    K plneniu jednotlivých bodov z uznesenia č. 6/2011, zo dňa 08.09.2011, sa vyjadril hlavný 
kontrolór obce:

- VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení 
zriadených na území obce – predmetom dnešného zasadnutia OZ;

- VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce – predmetom dnešného zasadnutia OZ;
- VZN o podmienkach a kritériách prideľovania a správy nájomných bytov v bytových 

domoch obstaraných z verejných prostriedkov – predmetom dnešného zasadnutia OZ;
- kontrola nakladania s finančnými prostriedkami V ZŠ s MŠ - prebieha.



K bodu č. 5
    Hlavný kontrolór oboznámil prítomných so správou hlavného kontrolóra obce v súlade 
s ustanovením § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov.

K bodu č. 6
    Návrh zmeny a doplnku č. 1 k VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Košecké Podhradie na rok 
2012 predložila Ing. Zuzana Kvasnicová. Po prerokovaní sa poslanci dohodli o presunutí 
tohto návrhu na nasledujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, kde sa presne vyčísli výška 
dotácie.

K bodu č. 7
    Ing. Martin Prostinák predniesol VZN o poskytovaní dotácií, ktoré poslanci hlasovaním: za 
– 5, proti – 0, zdržal sa – 0, schválili.
Zároveň predložil dodatok č. 1/2011 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce 
Košecké Podhradie, ktorý bol po prerokovaní jednohlasne schválený.

K bodu č. 8
    S návrhom VZN o podmienkach a kritériách prideľovania a správy nájomných bytov 
v bytových domoch obstaraných z verejných prostriedkov oboznámila prítomných Ing. 
Zuzana Kvasnicová.

K bodu č. 9
    Analýzu poplatkov a nakladanie s komunálnym odpadom na území obce v roku 2011 
predložil starosta obce.

K bodu č. 10
    K návrhu dodatku k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady v časti III. miestny poplatok za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady sa vyjadril starosta obce – je potrebné nájsť najvhodnejší „kľúč“, ako 
odmeniť občanov, ktorí sa zapojili do separovaného zberu odpadov a ako potrestať tých, čo sa 
nezapojili.
Na uvedené zareagovala Ing. Marta Galbavá, ktorá predložila spracovanú evidenciu separácie 
za kalendárny rok, z ktorého vyplýva, že v priemere sa vyseparovali 4 vrecia na domácnosť 
a z toho by sa mal odvíjať aj poplatok za komunálny odpad. 
Následne Ing. Martin Prostinák navrhol nasledovné rozpätia poplatku za komunálny odpad 
pre rok 2012: 

- 0,0685 €/osoba/deň, t.j. 25,- €/osoba/rok a bude platiť pre osoby, ktorých domácnosti 
nevyseparovali ani 1 vrece za rok;

- 0,0603 €/osoba/deň, t.j. 22,- €/osoba/rok a bude platiť pre osoby, ktorých domácnosti 
vyseparovali 1 – 3 vrecia;

- 0,0466 €/osoba/deň, t.j. 17,- €/osoba/rok a bude platiť pre osoby, ktorých domácnosti 
vyseparovali 4 a viac vriec.

Za uvedený návrh hlasovali všetci prítomní poslanci, nikto nebol proti a nikto sa nezdržal 
hlasovania.

K bodu č. 11                                             
    Starosta obce predložil návrh mandátnej zmluvy č. 11/2011 uzatvorenej medzi Obcou 
Košecké Podhradie a Ing. Štefanom Guričanom, predmetom ktorej je verejné obstarávanie na 
projekt Zberný dvor v Košeckom Podhradí. Odmena mandatárovi je vo výške 1 500,- €. Po 
prerokovaní bola táto zmluva jednohlasne schválená.
S návrhom mandátnej zmluvy č. 25/2011 uzatvorenej medzi Obcou Košecké Podhradie 
a Support & Consulting s.r.o., Trenčín, predmetom ktorej je externý manažment na projekt 
Zberný dvor v Košeckom Podhradí, oboznámil prítomných starosta obce. Odmena 



mandatárovi je vo výške 6 804,- € s DPH. Zmluva bola následne hlasovaním: za – 5, proti – 0, 
zdržala sa – 0, schválená.
K žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na výstavbu zberného dvora boli 
prerokované a schválené aj nasledovné náležitosti:

a) predloženie žiadosti o Nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu 
Životné prostredie, Prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo na projekt s názvom „Zberný 
dvor v Košeckom Podhradí“, hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0;

b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok, 
hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0;

c) výška celkových výdavkov na projekt je 247238,18 €, hlasovanie: za – 5, proti – 0, 
zdržal sa – 0;

d) výška celkových oprávnených výdavkov na projekt je 247238,18 €, hlasovanie: za – 5, 
proti – 0, zdržal sa – 0;

e) výška spolufinancovania projektu obcou je vo výške 5 % z celkových oprávnených 
výdavkov na projekt na projekt, t.j. vo výške 12361,91 €, hlasovanie: za – 5, proti – 0, 
zdržal sa – 0;

f) projekt bude financovaný z vlastných zdrojov obce Košecké Podhradie, hlasovanie: za –
5, proti – 0, zdržal sa – 0.

K bodu č. 12
    Starosta obce informoval o:

- žiadosti rodiny Tomášikovej o odpredaj pozemku, uvedenú žiadosť prerokuje na 
svojom zasadnutí komisia pre výstavbu a životné prostredie a na základe jej 
odporúčania obecné zastupiteľstvo rozhodne.

K bodu č. 13
    Nikto z poslancov nepredložil interpelácie, konštatoval starosta obce.

K bodu č. 14
    Nikto z poslancov sa nezapojil do diskusie.

K bodu č. 15
    Návrh na uznesenie predložila Ing. Bartošová. Za uznesenie č. 7/2011 hlasovali všetci 
poslanci, nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania.

K bodu č. 16
    Poďakovaním všetkým prítomným za účasť,  starosta obce ukončil zasadnutie OZ.
       

Košecké Podhradie, 10. novembra 2011

Zapísala : Ing. Zuzana Bartošová

Overovatelia zápisnice :         Ing. Marta Galbavá            ...............................

                                           Ing. Martin Prostinák ................................                                                           

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



Uznesenie č. 7/2011 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Košeckom Podhradí, 

ktoré sa konalo dňa 10. 11. 2011                      
_____________________________________________________

Obecné zastupiteľstvo v Košeckom Podhradí:

A. berie na vedomie
1. kontrolu plnenia uznesenia OZ z predchádzajúceho zasadnutia
2. správu hlavného kontrolóra obce v súlade s ustanovením § 18f zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
3. analýzu poplatkov a nakladanie s komunálnym odpadom na území obce v roku 2011

B. prerokovalo
1. návrh zmeny a doplnku č. 1 k VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa materskej školy a školských zariadení v znení neskorších predpisov
2. návrh dodatku č. 1/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Košecké 

Podhradie
3. návrh VZN o podmienkach a kritériách prideľovania a správy nájomných bytov 

v bytových domoch obstaraných z verejných prostriedkov
4. návrh výšky poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na rok 2011
5. návrh mandátnej zmluvy č. 11/2011 uzatvorenej medzi Obcou Košecké Podhradie 

a Ing. Štefanom Guričanom, predmetom ktorej je verejné obstarávanie na projekt 
Zberný dvor v Košeckom Podhradí

6. návrh mandátnej zmluvy č. 25/2011 uzatvorenej medzi Obcou Košecké Podhradie 
a Support & Consulting s.r.o., Trenčín, predmetom ktorej je externý manažment na 
projekt Zberný dvor v Košeckom Podhradí

7. predloženie žiadosti o Nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu 
Životné prostredie, Prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo na projekt s názvom 
„Zberný dvor v Košeckom Podhradí“

C. schvaľuje
1. VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 
2. dodatok č. 1/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Košecké 

Podhradie
3. mandátnu zmluvu č. 11/2011 uzatvorenej medzi Obcou Košecké Podhradie a Ing. 

Štefanom Guričanom, predmetom ktorej je verejné obstarávanie na projekt Zberný 
dvor v Košeckom Podhradí

4. mandátnu zmluvu č. 25/2011 uzatvorenej medzi Obcou Košecké Podhradie a Support 
& Consulting s.r.o., Trenčín, predmetom ktorej je externý manažment na projekt 
Zberný dvor v Košeckom Podhradí

5. predloženie žiadosti o Nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu 
Životné prostredie, Prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo na projekt s názvom 
„Zberný dvor v Košeckom Podhradí“

6. zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok

7. výška celkových výdavkov na projekt je 247238,18 €
8. výška celkových oprávnených výdavkov na projekt je 247238,18 €
9. výška spolufinancovania projektu obcou je vo výške 5 % z celkových oprávnených 

výdavkov na projekt na projekt, t.j. vo výške 12361,91 €
10. projekt bude financovaný z vlastných zdrojov obce Košecké Podhradie



Košecké Podhradie, 11. novembra 2011
                  

Zapísala :   Ing. Zuzana Bartošová

Overovatelia zápisnice :         Ing. Marta Galbavá       ...............................

                                           Ing. Martin Prostinák ...............................                                                           

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






