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

dňa 16. 09. 2010 v Kultúrnom dome vo Veľkom Košeckom Podhradí
             _______________________________________________________________

  

Prítomní :    podľa prezenčnej listiny

Program : 1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2.  Kontrola plnenia uznesenia
3. Odovzdanie ďakovných listov pedagógom ZŠ s MŠ
4. Informácia o pripravenosti ZŠ s MŠ na školský rok 2010/2011
5. Kontrola plnenia uznesení a podanie správy o plnení uznesení zodpovednými 

osobami
6. Podanie informácie o podaných žiadostiach na poskytnutie prostriedkov 

z fondov Európskej únie
7. Návrh na podanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Environmentálneho fondu 

SR
8. Informácia o zabezpečovaní komunálnych volieb 2010
9. Určenie volebných obvodov a počet volených poslancov vo volebných 

obvodoch
10. Správa finančnej komisie, vyhodnotenie rozpočtu za I. polrok 2010, návrh 

prehodnotenia rozpočtu na II. polrok 2010
11. Správa o poukazovaní podielových daní za III. štvrťrok a ich prognóza do 

konca roku 2010
12. Informácia o zvýšení poplatku za uloženie komunálneho odpadu na skládku 

odpadu Lieskovec
13. Správa komisie výstavby a životného prostredia, Informácia o príprave na 

spustenie evidovaného separovaného zberu v obci
14. Schválenie rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva
15. Odsúhlasenie realizácie ČOV pre bytový dom a jej financovanie
16. Schválenie zmluvy o dodávke tepla pre ZŠ s MŠ
17. Rôzne
18. Diskusia
19. Návrh na uznesenie
20. 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 (Emil 
Kováčik sa ospravedlnil). Poslancov oboznámil s programom zasadnutia. Za zapisovateľku 
navrhol Ing. Zuzanu Bartošovú, za overovateľov Martina Krchňa a Ing. Marcela Živčica 
a zároveň navrhol vypustiť z  programu zasadnutia bod č. 3 a spojiť body č. 2 a č. 5.
Poslanci v následnom hlasovaní jednohlasne schválili uvedené návrhy.

K bodu č. 2
     Správu o plnení uznesení OZ predniesol hlavný kontrolór obce (viď príloha č. 1).

K bodu č. 3
    Starosta obce predniesol prítomným informáciu o pripravenosti ZŠ a MŠ na školský rok 
2010/2011 (viď príloha č. 2).



K bodu č. 4    
    Starosta obce informoval o podaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Ministerstva 
hospodárstva a výstavby SR na modernizáciu verejného osvetlenia v obci a z Ministerstva 
pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR na výstavbu zberného 
dvora v obci. Obidve žiadosti boli zaregistrované a už len čakáme na vyhodnotenie.
       
K bodu č. 5
    Návrh na podanie žiadostí z Environmentálneho fondu SR o:

- poskytnutie dotácií na dokončenie vodovodov vo Veľkom a Malom Košeckom 
Podhradí;

- poskytnutie úveru na výstavbu čistiarne odpadových vôd pri nájomnej bytovke;
podal starosta obce.
Po prerokovaní poslanci uvedený návrh jednohlasne schválili.
  
K bodu č. 6
    Starosta obce oboznámil prítomných so zabezpečovaním volieb do organov samosprávy 
obcí, ktoré sa uskutočnia v sobotu 27. novembra 2010.  

K bodu č. 7
    V zmysle zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení 
neskorších predpisov a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, na návrh starostu obce, poslanci hlasovaním: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0, určili 
jeden volebný obvod, v ktorom sa bude voliť 7 poslancov  do obecného zastupiteľstva.

K bodu č. 8
    Ing. Martin Prostinák predniesol správu finančnej komisie a zároveň predložil návrh na 
úpravu rozpočtu obce v položke kapitálové výdavky (viď príloha č. 3). 
Hlasovaním: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0, poslanci schválili úpravu rozpočtu obce v položke 
kapitálové výdavky. 
    
K bodu č. 9
   Starosta obce informoval o poukazovaní podielových daní za III. štvrťrok a ich prognózu do 
konca roka 2010.

K bodu č. 10
     O zvýšení poplatku za uloženie komunálneho odpadu na skládku odpadu Lieskovec 
oboznámil prítomných starosta obce, z čoho vyplýva, že v roku 2011 nás s najväčšou 
pravdepodobnosťou čaká zvyšovanie poplatku za komunálny odpad.

K bodu č. 11
     Ing. Marta Galbavá predniesla správu komisie pre výstavbu a životné prostredie (viď 

príloha č. 4).
Zároveň informovala o zavedení evidovaného zberu separovaného odpadu od 01.10.2010, 
ktorý po prerokovaní poslanci jednohlasne schválili.

K bodu č. 12
    Návrh rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva predniesla Ing. Marta Galbavá. 
Hlasovaním: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0, poslanci uvedený návrh schválili.

K bodu č. 13
    Ako už bolo spomínané na predchádzajúcich zasadnutiach obecného zastupiteľstva, 
z Environmentálneho fondu nám bola vrátená žiadosť o poskytnutie dotácie na výstavbu 
čistiarne odpadových vôd pre nájomnú bytovku a pre novostavanú bytovku, povedal starosta. 
Vzhľadom k tomu, že výstavba ČOV je nutná, jestvujúca žumpa pri nájomnej bytovke 



nepostačuje, musí obec uvedenú akciu prefinancovať cez úver. Po vzájomnej dohode 
s investorom – firma LODEN s.r.o., Košecké Podhradie, ktorý realizuje výstavbu vedľajšej 
bytovky, obec prefinancuje len samotnú ČOV a investor ostatné náklady s tým spojené. 
Starosta obce navrhol navýšiť už existujúci úver v Dexia banke Slovensko a.s. o sumu 
14.000,-  €. 
Hlasovaním: za – 6, proti – 0, zdržal sa – poslanci schválili:
a) navýšenie Dexia komunál univerzálneho úveru /ďalej len „úver“/ vo výške 14.000,- EUR 
/slovom štrnásťtisíc euro/, na celkovú čiastku úveru: 47.194,- EUR /slovom: 
štyridsaťsedemtisícstodeväťdesiatštyri euro/, poskytnutého zo strany Dexia banky Slovensko 
a.s. so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: 
SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žilina, Oddiel: Sa, Vložka 
číslo: 148/L /ďalej len „banka“/ za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve.

Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje, že v prípade ak bude na základe každoročného 
prehodnotenia výšky úveru bankou jeho výška znížená tak, že obec vyčerpala ku dňu 
vykonaného prehodnotenie výšky poskytnutého úveru väčší objem finančných prostriedkov 
ako je bankou novostanovená výška úveru, obec je oprávnená uhradiť rozdiel medzi 
pôvodnou a novou výškou úveru najneskôr do 30.05. daného kalendárneho roka. V prípade, 
ak obec neuhradí rozdiel medzi pôvodnou a novou výškou úveru, obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje, že vo výške tohto rozdielu bude úver zmenený na termínovaný úver, a to za 
podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve.
b) vystavenie vlastnej blankozmenky na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky 
banky z úveru

K bodu č. 14
    O havarijnom stave kotlov v ZŠ s MŠ oboznámil prítomných starosta obce. Uvedenú 
situáciu je potrebné urýchlene riešiť. Zároveň predložil prítomným návrh zmluvy s firmou 
Biomasa, združenie právnických osôb, Kysucký Lieskovec, o dodávke tepla. Po prerokovaní, 
poslanci hlasovaním:  za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0, schválili:

a) riešenie havarijného stavu kotolne v budove  ZŠ s MŠ;
b) zmluvu o dodávke tepla pre ZŠ s MŠ uzatvorenú medzi Obcou Košecké Podhradie 

a firmou Biomasa, združenie právnických osôb, Kysucký Lieskovec.

K bodu č. 15
- starosta obce informoval prítomných, že dňa 02.10.2010 sa uskutoční tradičný výstup na 101 
hradov a zámkov Slovenska a to už XX. ročník;
- Ing. Marta Galbavá informovala prítomných, že Trenčiansky samosprávny kraj chystá 
úpravu cestovného poriadku, ktorý sa dotkne aj niektorých spojov premávajúcich cez našu 
obec;  

K bodu č. 16
Do diskusie sa zapojili:
- Bc. Pavol Janík – poďakovanie za pomoc pri organizácii pretekov na horských bicykloch;
                            - je potrebné schváliť VZN na vybavovanie sťažností; 
- Ing. Martin Prostinák – bolo by potrebné určiť nového správcu multifunkčného ihriska;
- p. Anna Pagáčová – ako to je s knižnicou vo VKP;
- starosta obce – knižnica býva otvorená každú stredu v čase od 15,00 – 17,00 hod. a za jej
prevádzku je zodpovedná Ing. Zuzana Kvasnicová; 

 K bodu č. 17
    Návrh na uznesenie predložila Ing. Bartošová. Za uznesenie č. 5/2010 hlasovali všetci 
poslanci, nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania. 



K bodu č. 18
    Poďakovaním všetkým prítomným za účasť starosta obce ukončil zasadnutie OZ.     

Košecké Podhradie, 16. septembra 2010

Zapísala : Ing. Zuzana Bartošová

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

                                        Ing. Marcel Živčic                      ................................                                                                     

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

                                                                                  starosta obce               

                  



Uznesenie č. 5/2010 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Košeckom Podhradí, 

ktoré sa konalo dňa 16. 09. 2010                      
_____________________________________________________

Obecné zastupiteľstvo v Košeckom Podhradí:

A. berie na vedomie
1. správu o kontrole plnenia uznesení OZ
2. informáciu o pripravenosti ZŠ s MŠ na školský rok 2010/2010
3. informáciu o zabezpečovaní komunálnych volieb 2010
4. správu finančnej komisie, vyhodnotenie rozpočtu za I. polrok 2010
5. správu o poukazovaní podielových daní za III. štvrťrok 2010
6. informáciu o zvýšení poplatku za uloženie komunálneho odpadu na skládku odpadu 

Lieskovec
7. správu komisie pre výstavbu a životné prostredie

B. prerokovalo
1. návrh žiadostí o poskytnutie dotácií z Environmentálneho fondu SR
2. utvorenie volebných obvodov a určenie počtu volených poslancov OZ 
3. úpravu rozpočtu obce v položke kapitálové výdavky
4. spustenie evidovaného separovaného zberu odpadu v obci od 01.10.2010
5. návrh rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva 
6. navýšenie Dexia komunál univerzálneho úveru /ďalej len „úver“/ vo výške 14.000,-

EUR /slovom štrnásťtisíc euro/, na celkovú čiastku úveru: 47.194,- EUR /slovom: 
štyridsaťsedemtisícstodeväťdesiatštyri euro/, poskytnutého zo strany Dexia banky 
Slovensko a.s. so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 
31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu 
v Žilina, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L /ďalej len „banka“/ za podmienok 
dojednaných v príslušnej úverovej zmluve

C. schválilo
1. vypustenie bodu č. 3 z  programu zasadnutia OZ  a spojenie bodov č. 2 a č. 5
2. podanie žiadostí na Environmentálny fond SR:

- o poskytnutie dotácii na dostavbu vodovodu vo Veľkom a Malom K. Podhradí
- o poskytnutie úveru na výstavbu čistiarne odpadových vôd pri nájomnej bytovke

3. úpravu rozpočtu obce v položke kapitálové výdavky
4. spustenie evidovaného separovaného zberu odpadu v obci od 01.10.2010
5. rokovací poriadok obecného zastupiteľstva
6. navýšenie Dexia komunál univerzálneho úveru /ďalej len „úver“/ vo výške 14.000,-

EUR /slovom štrnásťtisíc euro/, na celkovú čiastku úveru: 47.194,- EUR /slovom: 
štyridsaťsedemtisícstodeväťdesiatštyri euro/, poskytnutého zo strany Dexia banky 
Slovensko a.s. so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 
31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného 
súdu v Žilina, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L /ďalej len „banka“/ za podmienok 
dojednaných v príslušnej úverovej zmluve

7. v prípade ak bude na základe každoročného prehohodnotenia výšky úveru bankou jeho 
výška znížená tak, že obec vyčerpala ku dňu vykonaného prehodnotenie výšky 
poskytnutého úveru väčší objem finančných prostriedkov ako je bankou 
novostanovená výška úveru, obec je oprávnená uhradiť rozdiel medzi pôvodnou 
a novou výškou úveru najneskôr do 30.05. daného kalendárneho roka. V prípade, ak 



obec neuhradí rozdiel medzi pôvodnou a novou výškou úveru, obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje, že vo výške tohto rozdielu bude úver zmenený na termínovaný úver, a to za 
podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve

8. vystavenie vlastnej blankozmenky na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky 
banky z úveru

9. riešenie havarijného stavu kotolne v budove ZŠ s MŠ
10. zmluvu o dodávke tepla pre ZŠ s MŠ uzatvorenú medzi Obcou Košecké Podhradie 

s firmou Biomasa Kysucký Lieskovec

D. určilo
1. obecné zastupiteľstvo v Košeckom Podhradí bude mať celkom 7 poslancov, ktorí budú 

zvolení v jednom volebnom obvode

Košecké Podhradie, 16. septembra 2010
                  
               

Zapísala :   Ing. Zuzana Bartošová

Overovatelia :   Martin Krcheň                                     .............................                                 
                                          
                      
       

                          Ing. Marcel Živčic                              .............................                                                    

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




