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

dňa 15. 12. 2011 v Kultúrnom dome vo Veľkom Košeckom Podhradí
             _______________________________________________________________

Prítomní :          podľa prezenčnej listiny

Program :    1.   Otvorenie 
                     2.   Návrh a schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Kontrola plnenia uznesení a podanie správy o ich plnení, splnených 

a nesplnených uzneseniach OZ – informatívna správa
5. Správa hlavného kontrolóra v súlade s ustanovením § 18f zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, správa o výsledkoch 
kontroly v ZŠ s MŠ Košecké Podhradie

6. Plán práce kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2012
7. Hodnotenie plnenia rozpočtu v roku 2011, zmena a doplnok rozpočtu na rok 

2011
8. Hodnotenie vývoja záväzkov a pohľadávok obce k 30. 11. 2011
9. Hodnotenie programového vyhlásenia vedenia obce v roku 2011
10. Plán práce obecného zastupiteľstva na rok 2012
11. Schválenie rozpočtu obce na rok 2012
12. Zmena a doplnok č. 2 k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady
13. Správy o činnosti komisií OZ – návrh plánu činnosti v roku 2012
14. Informatívna správa o príprave volieb do NR SR v roku 2012
15. Žiadosti o poskytnutie dotácie
16. 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

17. Rôzne
18. Interpelácia poslancov
19. Diskusia
20. Návrh na uznesenie
21. 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 všetci a OZ je 
uznášaniaschopné.
  
K bodu č. 2
    Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom programu rokovania obecného 
zastupiteľstva, ktorý poslanci obdržali písomne. Zároveň  podal návrh na  zmenu programu 
zasadnutia, a to vypustiť bod č. 11 „Schválenie rozpočtu obce na rok 2012“ a nahradiť ho 
bodom s názvom „VZN o podmienkach nájmu v nájomných bytoch.“ Nikto z prítomných 
nemal žiadne pripomienky k zmene programu, preto starosta obce vyzval poslancov, aby 
hlasovali o programe zasadnutia.
Hlasovanie :   za  -  6,    proti  -  0,    zdržal sa  -  1



K bodu č. 3
     Za zapisovateľku starosta obce určil Oľgu Prostinákovú a za overovateľov zápisnice p. 
Martina Krcheňa a Bc. Petra Pučeka.
   
K bodu č. 4
     K plneniu jednotlivých bodov uznesení sa vyjadril hlavný kontrolór obce. Konštatoval, že 
úlohy sú splnené alebo sa priebežne plnia.

K bodu č. 5
     Hlavný kontrolór Bc. Pavol Janík predložil správu, v ktorej zhrnul výsledky kontroly v ZŠ 
s MŠ - viď príloha č. 1. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní správy rozhodlo o ukončení
kontroly v ZŠ s MŠ.  

K bodu č. 6
     Plán práce kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2012 (príloha č. 2).  
predložil Bc. Pavol Janík. 
Hlasovanie : za  - 7,   proti  -  0,   zdržal sa  -  0  

K bodu č. 7          
     Ing. Martin Prostinák informoval o zasadnutí finančnej komisie – viď zápisnice zo 
zasadnutia finančnej komisie zo dňa 6. 12. 2011 a 14. 12. 2011 (príloha č. 3). 
Finančná komisia sa zaoberala žiadosťou ZŠ s MŠ na dofinancovanie nákladov na originálne 
kompetencie. Riaditeľka ZŠ s MŠ Mgr. Daniela Gregorová predložila obecnému 
zastupiteľstvu analýzu čerpania a prehľad potreby finančných prostriedkov na OK.       
Starosta obce navrhol, navýšenie rozpočtu na OK pre rok 2011 vo výške 6 0000 € a dal 
o návrhu hlasovať.  
Hlasovanie :  za  - 7,   proti  -  0,   zdržal sa -  0

Predseda finančnej komisie zároveň informoval prítomných o plnení rozpočtu k 30. 11. 2011 
a predložil návrh na úpravu rozpočtu na rok 2011 – viď príloha č. 4.
Po zodpovedaní otázok k jednotlivým položkám, na ktorých je navrhnutá zmena v rozpočte 
poslanci hlasovaním za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0 schválili úpravu rozpočtu na rok 2011.

K bodu č. 8
     O záväzkoch a pohľadávkach obce k 30. 11. 2011 informoval prítomných Ing. Martin 
Prostinák /Zápisnica zo zasadnutia finančnej komisie zo dňa 14. 12. 2011 – bod č. 6/. 

K bodu č. 9
     Hodnotenie programového vyhlásenia vedenia obce v roku 2011 predložil starosta obce.

- výstavba zberného dvora – opätovne podaná žiadosť na Ministerstvo životného 
prostredia o poskytnutie dotácie 

- dokončiť vodovod – v tomto roku poskytnutá dotácia z Environmentálneho fondu na 
vodovod v časti Veľké Košecké Podhradie vo výške 80 000 € s 5 % spoluúčasťou t. j. 
4 000 €. Ostáva dokončiť vodovod v časti Malé Košecké Podhradie

- žiadosť o prefinancovanie DPH z projektu „Rekonštrukcia miestnych komunikácií 
v Košeckom Podhradí“ – úhrada DPH vo výške 44 012 €

- výstavba chodníka pri štátnej ceste III. triedy – úlohu sa nepodarilo splniť
- separácia odpadu – úloha splnená
- výstavba nájomnej bytovky -  začalo sa s výstavbou 8 b.j., ktorá bude skolaudovaná 

v I. polroku 2012
- dokončenie výstavby oporného múru pri hlavnej ceste pri ZŠ s MŠ – úlohu sa zatiaľ 

nepodarilo splniť 



K bodu č. 10
     Ing. Marta Galbavá predložila Plán práce zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2012, 
ktorý je prílohou č. 5 k zápisnici. Poslanci 7 hlasmi schválili Plán práce OZ na rok 2012, nikto 
nebol proti ani nikto sa nezdržal hlasovania.

K bodu č. 11
     VZN o podmienkach nájmu v nájomných bytoch predložila Ing. Zuzana Kvasnicová –
príloha č. 6. Hlasovaním : za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0 poslanci schválili VZN 
o podmienkach nájmu v nájomných bytoch.

K bodu č. 12
     Ing. Marta Galbavá predložila zmenu a doplnok č. 2 k VZN o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – príloha č. 7.
Po zodpovedaní otázok starosta obce vyzval poslancov na hlasovanie o schválení zmeny 
a doplnku č. 2 k uvedenému VZN.
Hlasovanie : za  -  7, proti  -  0, zdržal sa -  0 

K bodu č. 13
     Ing. Zuzana Kvasnicová predložila správu o činnosti  za rok 2011 a plán práce na rok 2012
- Komisie na ochranu verejného záujmu (príloha č. 8)
- Sociálnej a bytovej komisie (príloha č. 9)
Ing. Marta Galbavá predložila :
-Plán práce komisie na prešetrenie sťažností, ktorá smeruje na starostu obce, poslanca 
obecného zastupiteľstva, hlavného kontrolóra obce pri výkone samosprávnej pôsobností obce
na rok 2012 (príloha č. 10)
-Plán zasadnutí komisie výstavby a životného prostredia na rok 2012 (príloha č. 11)

K bodu č. 14
     S harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb do NR SR v roku 2012 
oboznámil prítomných starosta obce.

K bodu č. 15
     Obec ku dnešnému dňu eviduje dve žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 
2012 – ZO-Slovenský zväz zdravotne postihnutých Košecké Podhradie a TJ SLOVAN 
(príloha č. 12). Schvaľovanie dotácií bude prerokované v rámci rozpočtu obce na rok 2012.  

K bodu č. 16
     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 – príloha č. 13.

K bodu č. 17
     Starosta obce konštatoval, že v rôznom nemá žiadny bod na prejednanie.     
           
K bodu č. 18
     Poslankyňa Ing. Marta Galbavá sa prihlásila s týmito interpeláciami : na ČOV bolo vydané 
dočasné užívanie na skúšobnú dobu 1 rok, pozrieť kedy končí a požiadať o predlženie
a zároveň sa informovala  o dotácií na verejné osvetlenie
Poslankyňa Ing. Zuzana Kvasnicová – zistiť za akých podmienok sa môžu spájať školské 
a obecné knižnice  
     
K bodu č. 19
     Do diskusie sa zapojili viacerí prítomní s nasledovnými návrhmi a žiadosťami :



-  p. L. Kamenický – prečo sa nálepky o nezaplatení hrobového miesta lepili aj na také 
hroby, kde bol uhradený prenájom, vyjadril nespokojnosť, že manželka chcela zaplatiť 
za hrobové miesto a nebolo jej vyhovené, pýtal sa či futbalisti Hornej Poruby platia za
prenájom multifunkčného ihriska, kedy sa dokončí podkrovie na stavbe Šatne TJ 
a poukázal na neporiadok vo dvore obecného úradu, ktorý vzniká skladovaním 
separovaného odpadu

- starosta obce – nálepky o nezaplatení hrobového miesta sa lepili aj na hroby, ktoré 
neboli označené menom zosnulého alebo ich občania  sami prelepovali, futbalisti 
z Hornej Poruby v roku 2011 uhradili do pokladne obecného úradu 80 € za 
multifunkčné ihrisko, na dokončenie podkrovia nie sú finančné prostriedky, šatne TJ 
nie sú zatiaľ skolaudované 

- Mgr. Daniela Gregorová, riaditeľka ZŠ s MŠ ponúkla pomoc Zdravotne postihnutým
pri organizovaní olympiády

- p. Milan Mazan – začne sa s reguláciou Podhradského potoka
- starosta obce – akciu bude realizovať Povodie Váhu
- Ing. Marta Galbavá – kedy budú našim občanom dodané potraviny v rámci projektu 

potravinovej pomoci a požiadala pripraviť žiadosti  o odpredaj pozemkov 
- p. Milan Mazan – na hydrantoch obecného vodovodu sa tvoria skládky 

    
K bodu č. 20
     Pani Prostináková predložila návrh na uznesenie. Za uznesenie č. 8/2011 hlasovali všetci 
prítomní poslanci, nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania.              

K bodu č. 21
    Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Košecké Podhradie, 15. decembra 2011

Zapísala : Oľga Prostináková     

Overovatelia zápisnice :  p. Martin Krcheň                       ...............................

                                        Bc. Peter Puček                          ................................

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

                                                              



Uznesenie č. 8/2011
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Košeckom Podhradí,

ktoré sa konalo dňa 15. 12. 2011

Obecné zastupiteľstvo v Košeckom Podhradí :    

       
A. berie na vedomie :

1. Kontrolu plnenia uznesení a správu o ich plnení
2. Správu hlavného kontrolóra obce a správu o výsledkoch kontroly v ZŠ s MŠ 

Košecké Podhradie
3. Hodnotenie plnenia rozpočtu obce v roku 2011
4. Hodnotenie vývoja záväzkov a pohľadávok obce k 30. 11. 2011
5. Hodnotenie programového vyhlásenia vedenia obce v roku 2011
6. Správy o činnosti komisií OZ (Komisia na ochranu verejného záujmu 

a Sociálna a bytová komisia) a návrh plánu činnosti v roku 2012 (Komisia na 
ochranu verejného záujmu, Sociálna a bytová komisia, Komisia na prešetrenie 
sťažností a Komisia výstavby a životného prostredia)

7. Informatívnu správu o príprave volieb do NR SR v roku 2012
8. Interpelácie poslancov
9. Pripomienky a návrhy občanov

B. prerokovalo :
1. Správu o výsledkoch kontroly v ZŠ s MŠ Košecké Podhradie
2. Plán práce kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2012
3. Zmeny a doplnky rozpočtu obce na rok 2011
4. Plán práce OZ na rok 2012
5. VZN o podmienkach nájmu v nájomných bytoch
6. Zmenu a doplnok č. 2 k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady
7. Žiadosti o poskytnutie dotácie
8. Návrh zmeny a doplnku č. 1 k VZN o určení výšky dotácie na prevádzku 

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

       C. schvaľuje :
1. Program rokovania obecného zastupiteľstva
2. Plán práce hlavného kontrolóra obce na rok 2012
3. Navýšenie rozpočtu pre ZŠ s MŠ na originálne kompetencie pre rok 2011 vo 

výške 6 000,00 €
4. Zmeny a doplnky v rozpočte obce na rok 2011
5. Plán práce obecného zastupiteľstva na rok 2012
6. VZN o podmienkach nájmu v nájomných bytoch
7. Zmenu a doplnok č. 2 k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Košecké Podhradie, 15. decembra 2011
Zapísala :   Oľga Prostináková     
Overovatelia :  p. Martin Krcheň                    ..............................
                         Bc. Peter Puček                       ..............................                                                             

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




