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

sa konalo dňa 12.05.2014 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 dodatku č. 6/2014 k zmluve o dielo č. 04/1995 medzi Obcou Košecké 

Podhradie a firmou Ekologické stavby spol. s r.o. Považská Bystrica 

 5. Schválenie kúpno-predajnej zmluvy na požiarne auto ávia medzi Obcou Košecké 

Podhradie a Obcou Bohunice 

6. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 201- 2020 – cenové 

ponuky   

 7. Rôzne 

 8. Interpelácia poslancov  

 9. Diskusia 

 10. Návrh na uznesenie 

 11. 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 (2 sa ospravedlnili – 

Martin Krcheň, Ing. Marcel Živčic).   

 

K bodu č. 2 

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

Ing. Zuzana Kvasnicovú a Ing. Petra Púčeka. 

 

K bodu č. 3 

Starosta oboznámil prítomných s programom zasadnutia OZ, za ktorý hlasovali všetci 

prítomní poslanci, nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania.  

 

K bodu č. 4 

Návrh dodatku č. 6/2014 k zmluve o dielo č. 04/1995 medzi Obcou Košecké Podhradie 

a firmou Ekologické stavby spol. s r.o. Považská Bystrica, predložil starosta obce. 

Po prerokovaní bol dodatok č. 6/2014 k zmluve o dielo č. 04/1995 medzi Obcou Košecké 

Podhradie a firmou Ekologické stavby spol. s r.o. Považská Bystrica, schválený. Hlasovanie: 

za – 5, proti – 0, zdržal sa - 0. 

 

K bodu č. 5 

Starosta obce predniesol návrh na odpredaj hasičského auta Ávia, bez výstroja. Auto je už 

v horšom technickom stave, nemá spravenú emisnú kontrolu, ani technickú kontrolu. Zároveň 

navrhol odpredajovú cenu vo výške 400,- €. V hlasovaní: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 1, 

poslanci schválili odpredaj hasičského auta Ávia v sume 400,- €. 

Následne starosta obce predložil návrh kúpno-predajnej zmluvy medzi Obcou Košecké 

Podhradie a Obcou Bohunice, na odpredaj hasičského auta Ávia. Po prerokovaní bola kúpno-



predajná zmluva medzi Obcou Košecké Podhradie a Obcou Bohunice na odpredaj hasičského 

auta Ávia jednohlasne schválená.   

 

K bodu č. 6 

Už na predchádzajúcom zasadnutí OZ sme spomínali potrebu vypracovať plán hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja obce na roky 2014 – 2020, povedal starosta obce a oboznámil 

prítomných s návrhom zmluvy na vypracovanie plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

obce na roky 2014 – 2020. Hlasovaním: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 1, bola zmluva o dielo 

medzi Obcou Košecké Podhradie a firmou KOSTA s.r.o., Trenčín, na zhotovenie aktualizácie 

Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Košecké Podhradie na obdobie 2014 – 2020, 

v sume 600,- €, schválená. 

    

K bodu č. 7 

Starosta obce informoval prítomných, že práce na bytovom dome súp. č. 337 sa už dokončujú 

a zajtra by mal prísť znalec na ohodnotenie a rozdelenie jednotlivých bytov. 

   

K bodu č. 8 

Nikto z poslancov nepredložil interpelácie. 

 

K bodu č. 9 

Do diskusie s nikto nezapojil. 

                                               

K bodu č. 10 

Návrh na uznesenie predložila Ing. Zuzana Bartošová. Za uznesenie č. 4/2014 hlasovali všetci 

prítomní poslanci, nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania. 

 

K bodu č. 11 

Poďakovaním všetkým prítomným za účasť starosta obce ukončil zasadnutie OZ. 

        

 

Košecké Podhradie, 12. mája 2014 

 

 

 

Zapísala : Ing. Zuzana Bartošová 

 

 

 

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

 

 

 

                                            Ing. Peter Púček  ................................                                                            

 

 

 

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

                                                                                                    Bc. Rastislav Čepák    

                                                                 starosta obce    

 

 

 

 

  



Uznesenie č. 4/2014  
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v  

Košeckom Podhradí, ktoré sa konalo dňa  12.05.2014 

                     

 

Obecné zastupiteľstvo v Košeckom Podhradí: 

 
 

A. prerokovalo 
1. návrh program zasadnutia OZ 

2. návrh dodatku č. 6/2014 k zmluve o dielo č. 04/1995  

3. návrh kúpno-predajnej zmluvy medzi Obcou Košecké Podhradie a Obcou Bohunice 

4. návrh zmluvy na vypracovanie plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na 

roky 2014 - 2020   
 

B. schválilo 

1. program zasadnutia OZ 

2. dodatok č. 6/2014 k zmluve o dielo č. 04/1995 medzi Obcou Košecké Podhradie 

a firmou Ekologické stavby spol. s r.o. Považská Bystrica 

3. odpredaj hasičského auta Ávia v sume 400,- € 

4. kúpno-predajnú zmluvu medzi Obcou Košecké Podhradie a Obcou Bohunice na 

odpredaj hasičského auta Ávia 

5. zmluvu o dielo medzi Obcou Košecké Podhradie a firmou KOSTA s.r.o., Trenčín, na 

zhotovenie aktualizácie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Košecké 

Podhradie na obdobie 2014 – 2020, v sume 600,- €  
 

   

    
 

Košecké Podhradie, 12. mája 2014 

                   

 

 
 

Zapísala :   Ing. Zuzana Bartošová 
 
 

 

 
 

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

 

 

 

 

                                            Ing. Peter Púček ...............................        

                                                     

 

 

 

 

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

                                                                                                             Bc. Rastislav Čepák    

                                                                                                                   starosta obce    

 


