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

dňa 15. 12. 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. Schválenie VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej 

školy a školských zariadení so sídlom na území obce Košecké Podhradie
4. Schválenie rozpočtu obce
5. Schválenie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Návrh na uznesenie
9. Záver

                                                     
                                                                                                                                                                                       
K bodu č. 1 
     Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril privítaním všetkých prítomných starosta obce Bc. 
Rastislav Čepák. Konštatoval, že z pozvaných 7 poslancov je prítomných 6 (Anna Pagáčová je 
ospravedlnená). Poslancov oboznámil s programom zasadnutia. Za zapisovateľku navrhol Ing. 
Zuzanu Bartošovú, za overovateľov Ing. Martu Galbavú a Jána Suchomela. 
Poslanci uvedené návrhy jednohlasne schválili.

K bodu č. 2
     Starosta obce konštatoval, uznesením č. 8/2009 zo dňa 05.11.2009, nebola obecným 
zastupiteľstvom uložená žiadna úloha. 

K bodu č. 3
    V súvislosti so zmenou vo financovaní neštátnych základných umeleckých škôl, materských 
škôl, jazykových škôl a školských zariadení od 1. januára 2010 je potrebné schváliť VZN 
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so 
sídlom na území obce Košecké Podhradie, informoval prítomných starosta obce. Po prerokovaní 
poslancami bolo uvedené VZN jednohlasne schválené.

K bodu č. 4    
    Ing. Martin Prostinák uviedol, že na poslednom zasadnutí OZ:
a) bola schválená úprava rozpočtu obce na rok 2009, oproti ktorej však nastala zmena:
    - finančný príspevok z poľnohospodárskej platobnej agentúry na rekonštrukciu miestnych 
komunikácii sa z uvedenej úpravy vypúšťa, keďže ešte neboli podpísané zmluvy a o uvedenú 
sumu sa navýši až rozpočet obce na rok 2010;
    -   originálne kompetencie na prevádzku ZŠ s MŠ sa upravovať nebudú, nakoľko boli 
navýšené prenesené kompetencie v dohadovacom konaní a na počet detí;
Po prerokovaní poslanci schválili dodatočnú úpravu rozpočtu obce na rok 2009. Hlasovanie: za –
6, proti – 0, zdržal sa – 0.
b) bol prerokovaný návrh  rozpočtu obce na rok 2010. Vzhľadom k tomu, že neboli predložené 
žiadne pripomienky, hlasovaním: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0, poslanci schválili rozpočet obce 
na rok 2010.

       



K bodu č. 5
    Na poslednom zasadnutí OZ bol prerokovaný návrh úpravy VZN o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, povedal Ing. Martin 
Prostinák. 
K uvedenému návrhu vzniesol nasledovné pripomienky Bc. Pavol Janík:
1. v II. časti – Miestne dane: Daň zo stavieb, článok III. odsek č. 2 druhá veta:
Pôvodnú druhú vetu: „Ak sa kolaudačné rozhodnutie nevydalo, tie stavby alebo ich časti, ktoré 
skutočne existujú“, zmeniť na vetu: „Ak sa kolaudačné rozhodnutie nevydalo, predmetom dane 
zo stavieb sú tie stavby alebo tie časti, ktoré skutočne existujú.“
2. v III. časti – Miestny poplatok: Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady, článok X. odsek č. 9, písm. d:
Pôvodnú vetu: „Obyvatelia obce nad 75 rokov, v prípade, že žijú v domácnosti osamelo“, 
zameniť za vetu: „Obyvatelia obce nad 70 rokov veku, v prípade, že žijú v domácnosti osamelo“.
3. v III. časti – Miestny poplatok: Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady, článok X. odsek č. 9 až 16:
Pôvodný text od odseku 9 až po odsek 16 upraviť vzostupne (chýbajú odseky od 10 po 13) 
a podľa toho upraviť bod 16.
Po prerokovaní poslanci berú na vedomie pripomienku č. 1 a pripomienku č. 3 a neschvaľujú, 
hlasovaním: za - 0, proti – 6, zdržal sa - 0,  pripomienku č. 2.
V následnom hlasovaní: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0, poslanci schválili VZN o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

K bodu č. 6
     Starosta obce informoval o nasledovných žiadostiach:

- Ing. Zuzana Kvasnicová žiada o prenájom miestnosti v budove kultúrneho domu vo 
veľkom Košeckom Podhradí, na jeden deň v týždni, za účelom poskytovania 
poradenských služieb občanom v oblasti stavebného sporenia. Poslanci hlasovaním: za –
6, proti – 0, zdržal sa – 0 uvedenú žiadosť schválili.

- Mgr. Katarína Melišová žiada o odkúpenie pozemkov v k.ú. Malé Košecké Podhradie, na 
ktorých je postavený rodinný dom súp. č. 262, ktorého je majiteľkou. Uvedená žiadosť 
bude postúpená komisii pre výstavbu a životné prostredie a na základe jej odporúčania sa 
obecné zastupiteľstvo rozhodne o ďalšom postupe.

- PaeDr. Arnoštka Lúčanská žiada o úpravu prístupovej cesty k nehnuteľnosti, ktorú vlastní 
v časti Kopec. Táto je poškodená častými prejazdmi nákladných áut, čím sa narušili aj 
podzemné pramene vôd, ktoré teraz vyvierajú na pozemok  a vytápajú chatu. 
starosta obce – skúsime sa dohodnúť s p. Pavlíkom, presmerujeme potok a navezieme 
makadam;

- Ľubica Zápotočná žiada o povolenie namontovať satelitný prijímač v nájomnej bytovke;
- starosta obce – satelitný prijímač je možné namontovať na strechu nájomnej bytovky 

s tým, že kábel nebude ťahaný po fasáde bytovky;
- Rastislav Filip žiada obec ako zriaďovateľa ZŠ s MŠ K. Podhradie, podľa školského 

zákona, aby bolo vydané rozhodnutie, ktorým nebude zaviazaný na zaplatenie príspevku 
za pobyt dieťaťa v materskej škole vo výške 6,64 €, za obdobie od 07.09.2009 do 
04.11.2009, vzhľadom k tomu, že maloletý syn Patrik Filip bol v tomto období PN.

      starosta obce – uvedené rozhodnutie vydá starosta obce na základe platného VZN;      
- ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Košecké Podhradie žiada o pridelenie 

peňažného príspevku. OZ sa  oboznámilo s uvedenou žiadosťou na svojom poslednom 
zasadnutí a po prerokovaní, hlasovaním: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0, poslanci schválili 
príspevok vo výške 100,- €. Tieto finančné prostriedky budú použité na 
spolufinancovanie činností organizovaných ZO SZZP K. Podhradie a zároveň na konci 
roka 2010 budú predložené doklady o ich použití na účel, na ktorý boli určené.

- ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Horná Poruba žiada o poskytnutie dotácie 
na spolufinancovanie II. ročníka športových hier zdravotne postihnutých detí a dospelých 



v roku 2010. OZ sa  oboznámilo s uvedenou žiadosťou na svojom poslednom zasadnutí 
a po prerokovaní, hlasovaním: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0, poslanci schválili príspevok 
vo výške 50,- €. Príspevok bude použitý na spolufinancovanie II. ročníka športových hier 
zdravotne postihnutých detí a dospelých, ktoré bude ZO SZZP H. Poruba organizovať 
v roku 2010. Po ukončení akcie budú predložené doklady o použití finančných 
prostriedkov na účel, na ktorý boli určené. 

- Ing. Monika Ondlevcová žiada o odpredaj obecného pozemku parcela č. KN 801, 
prípadne z parcely KN 799/1 v k.ú. Veľké K. Podhradie, za účelom výstavby bytového 
domu. Táto žiadosť bude postúpená komisii pre výstavbu a životné prostredie a na 
základe jej odporúčania sa obecné zastupiteľstvo rozhodne o ďalšom postupe.

- Okresný súd v Trenčíne žiada o zvolenie prísediacich Okresného súdu za našu obec 
a zároveň odporúčajú zvoliť p. Stanislava Šošovičku, ktorý túto funkciu vykonával aj 
v predchádzajúcich obdobiach. Po prerokovaní a v následnom hlasovaní bol do funkcie 
prísediaceho za našu obec, na obdobie rokov 2010 – 2014, zvolený p. Stanislav 
Šošovička, bytom Košecké Podhradie 121. Hlasovanie:  za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0.

     Starosta obce predniesol upozornenia od Považskej vodárenskej spoločnosti:
- pri prevádzkovaní vodovodu v Malom K. Podhradí bolo zistene, že redukčný ventil 

v šachte nad obcou je z dôvodu dlhodobého zaplavovania dažďovou vodou nefunkčný. 
S uvedenou situáciou bol oboznámený dodávateľ stavby vodovodu a s jeho pomocou sa 
bude  pracovať na jej vyriešení.  

- pri údržbe a prevádzkovaní vodovodu boli zistené nedostatky na vodojeme, ktoré je 
nevyhnutné odstrániť v priebehu budúceho roka;

      Starosta obce oboznámil prítomných:
- s integrovanou stratégiou rozvoja Miestnej akčnej skupiny Magura – Strážov, ktorú 

obecné zastupiteľstvo berie na vedomie;
- na základe dohody z Valného zhromaždenia Miestnej akčnej skupiny Magura - Strážov je 

potrebné schváliť spolufinancovanie Integrovanej stratégie rozvoja územia Miestnej 
akčnej skupiny Magura – Strážov a to vo výške 0,33 EUR na obyvateľa, t.j. 342,87 EUR, 
čo aj v následnom hlasovaní poslanci jednohlasne schválili;

- s poskytnutím dotácie na základe uznesenia vlády SR;

Hlavný kontrolór obce predniesol:
- správu o vykonanej kontrole finančného hospodárenia v Základnej škole s materskou 

školou K. Podhradie, na základe ktorej odporúča vypracovať vnútornú Smernicu 
o rozúčtovaní nákladov na prenesené a originálne kompetencie a Smernicu o finančnej 
kontrole pre ZŠ s MŠ. Po prerokovaní poslanci ukladajú pre riaditeľku školy vypracovať 
uvedené smernice a to v termíne do 31. januára 2010. Hlasovanie: za – 6,  proti - 0, zdržal 
sa – 0.

- návrh kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce K. Podhradie na I. polrok 2010, ktorý 
bol v následnom hlasovaní jednohlasne schválený. 

    
K bodu č. 7
Do diskusie sa zapojili:
- Ing. Zuzana Kvasnicová – požiadavka na úpravu „jarku“, ktorý je na Háji a častým zvozom 
urbárskeho dreva sa stále narúša a ničí, vylieva sa na cestu a hlavne v zimných mesiacoch je to 
veľmi nebezpečné;
- Ing. Marta Galbavá – prečo by na tieto úpravy nemohli prispieť aj urbárnici, keď hlavne 
zvozom dreva dochádza k ich narúšaniu;
                                  - predložila nasledovné návrhy:
a) pripraviť harmonogram auditu, na základe tohto návrhu OZ dáva za úlohu starostovi obce 
pripraviť harmonogram auditu;



b) pripraviť plán zasadnutí OZ na rok 2010, na základe tohto návrhu OZ dáva za úlohu starostovi 
obce pripraviť plán zasadnutí OZ na rok 2010;
c) pripraviť petíciu podľa petičného zákona č. 85/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, kde 
vyzveme SSE a.s. Žilina na výstavbu novej trafostanice v obci;
Poslanci OZ súhlasia s uvedenými návrhmi a dávajú za úlohu starostovi obce ich vykonanie.
- Ing. Martin Prostinák – blíži sa záver roka 2009 a týmto by chcel všetkých prítomných, ako aj 
ostatných občanov obce pozvať na slávnostné ukončenie roku 2009 a privítanie Nového roku 
2010, ktoré sa bude konať 31.12.2009 vo dvore obecného úradu, so začiatkom o 22,00 hod. 

K bodu č. 8
    Návrh na uznesenie predložila Ing. Bartošová. Za uznesenie č. 9/2009 hlasovali všetci 
poslanci, nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania. 

K bodu č. 9
    Poďakovaním všetkým prítomným za účasť starosta obce ukončil zasadnutie OZ.     

Košecké Podhradie, 15. decembra 2009

Zapísala : Ing. Zuzana Bartošová

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

                                        Ján Suchomel                 ................................                                                                     

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

                                                                                  starosta obce       

                      



Uznesenie č. 9/2009 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Košeckom Podhradí, 

ktoré sa konalo dňa 15. 12. 2009                      
_____________________________________________________

Obecné zastupiteľstvo v Košeckom Podhradí:

A. berie na vedomie
1. 1. a 3. pripomienku Bc. Pavla Janíka k návrhu VZN o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
2. správu o vykonanej kontrole hlavného kontrolóra obce
3. integrovanú stratégiu rozvoja územia Miestnej akčnej skupiny Magura - Strážov

B. prerokovalo
1. VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských 

zariadení so sídlom na území obce Košecké Podhradie
2. pripomienky Bc. Pavla Janíka k návrhu VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
3. žiadosť Ing. Zuzany Kvasnicovej o prenájom miestnosti
4. žiadosť ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Košecké Podhradie o príspevok 

z rozpočtu obce
5. žiadosť ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Horná Poruba o príspevok 

z rozpočtu obce

C. schválilo
1. VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských 

zariadení so sídlom na území obce Košecké Podhradie 
2. dodatočnú úpravu rozpočtu obce na rok 2009
3. rozpočet obce na rok 2010
4. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady
5. prenájom miestnosti Ing. Zuzane Kvasnicovej v budove kultúrneho domu vo Veľkom 

Košeckom podhradí
6. príspevok z rozpočtu obce vo výške  100,- € pre ZO Slovenského zväzu zdravotne 

postihnutých Košecké Podhradie
7. príspevok z rozpočtu obce vo výške 50,- € pre ZO Slovenského zväzu zdravotne 

postihnutých Horná Poruba
8. spolufinancovanie Integrovanej stratégie rozvoja územia Miestnej akčnej skupiny Magura 

– Strážov a to vo výške 0,33 EUR na obyvateľa, t.j. 342,87 EUR
9. plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2010

D. neschválilo
1. pripomienku č. 2 Bc. Pavla Janíka k návrhu VZN o miestnych  daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

E. dáva za úlohu
1. vypracovať pre ZŠ s MŠ vnútornú smernicu o rozúčtovaní nákladov na prenesené 

a originálne kompetencie a smernicu o finančnej kontrole pre ZŠ s MŠ v termíne do 31. 
januára 2010

Zodpovedná: riaditeľka ZŠ s MŠ



2. pripraviť petíciu podľa petičného zákona č. 85/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, kde 
vyzveme SSE a.s. Žilina na výstavbu novej trafostanice v obci

3. pripraviť harmonogram auditu
4. pripraviť plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2010

Zodpovedný: starosta obce

F. zvolilo
1. p. Stanislava Šošovičku do funkcie prísediaceho Okresného súdu v Trenčíne na volebné 

obdobie 2010 - 2014

Košecké Podhradie, 15. decembra 2009
                  
               

Zapísala :   Ing. Zuzana Bartošová

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

                          Ján Suchomel                         .............................                                                    

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




