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

dňa 17. 09. 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. Správa o pripravenosti Základnej školy s materskou školou na školský rok 

2009/2010
4. Schválenie dodatku k VZN podľa školského zákona
5. Schválenie podania žiadosti na environmentálny fond

a) čistiareň odpadových vôd - bytový dom
b) vodovod Veľké a Malé Košecké Podhradie - dokončenie

6. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov parcela č. KNE 134/1, KNE 
141/1
a KNE 141/11

7. Prerokovanie výstavby bytového domu na parcele č. KNC 801
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. 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 (Martin 
Krcheň sa ospravedlnili). Poslancov oboznámil s programom zasadnutia. Za zapisovateľku 
navrhol Ing. Zuzanu Bartošovú, za overovateľov Ing. Martu Galbavú a p. Annu Pagáčovú. 
Zároveň predstavil prítomným novú riaditeľku Základnej školy s materskou školou Mgr. 
Danielu Gregorovú a privítal aj zástupkyňu riaditeľky p. Anna Gabrišovú.

K bodu č. 2
     Starosta obce konštatoval, uznesením č. 6/2009 zo dňa 30.06.2009, nebola obecným 
zastupiteľstvom uložená žiadna úloha. 

K bodu č. 3
    Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Košecké Podhradie, Mgr. Daniela 
Gregorová, predniesla správu o pripravenosti ZŠ s MŠ na školský rok 2009/2010 (viď príloha 
č. 1).

K bodu č. 4    
    Poslanci obecného zastupiteľstva schválili dodatok č.1/2009 k VZN podľa zákona č. 
245/2008 Z.z školský zákon. Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0. 
       
K bodu č. 5
    Starosta obce predniesol prítomným návrh, že aj tento rok je možnosť podávať žiadosti na 
získanie dotácie z Environmentálneho fondu a to na výstavbu čistiarne odpadových vôd pre 
bytový dom a na dokončenie vodovodu v častiach Veľké a Malé Košecké Podhradie. Po 
prerokovaní poslanci jednohlasne schválili  podanie žiadostí na environmentálny fond na 
získanie dotácie na vybudovanie čistiarne odpadových vôd pre bytový dom a na dobudovanie 
vodovodu v častiach Veľké a Malé Košecké Podhradie.



K bodu č. 6
     Starosta obce informoval prítomných o rekonštrukcii miestnych komunikácii. Získanie 
finančných prostriedkov závisí od vyhodnotenia komisie pri Ministerstve pôdohospodárstva 
SR, len máme problém s vysporiadaním vlastníctva k pozemkom na parcelách č. KNE 134/1, 
KNE 141/1 a KNE 141/11 v k.ú. Veľké Košecké Podhradie. Väčšia časť spoluvlastníkov na 
týchto parcelách nám svoje podiely darovala, ale je problém s jednou spoluvlastníčkou, ktorá 
má najväčší podiel, ktorá sa rozhodla, že nám svoje podiely nedaruje, ale ak máme záujem, 
tak nám ich predá.  Po prerokovaní poslanci schválili vysporiadanie pozemkov parcela č. 
KNE 134/1, KNE 141/1 a KNE 141/11 v k.ú. Veľké Košecké Podhradie kúpnou zmluvou 
v maximálnej hodnote 1,70 €/m2 . Hlasovanie: za - 6, zdržal sa – 0, proti – 0.

K bodu č. 7  
    Starosta obce predniesol poslancom nasledovný návrh:
- uznesením obecného zastupiteľstva číslo 6/2009, zo dňa 18.04.2009, v bode C 4, bola 
obecným zastupiteľstvom schválená príprava projektu nového bytového domu. Vzhľadom 
k tomu, že dôsledky svetovej finančnej krízy sa prejavili aj v našom rozpočte, a to znížením 
prílevu finančných prostriedkov z podielových daní, nebudeme schopný prefinancovať úver, 
preto by sa mali zastaviť prípravy projektovej dokumentácie na výstavbu nového nájomného 
bytového domu v roku 2009 a podanie žiadosti v roku 2010.
K uvedenej problematike sa vyjadrili:

- Ing. Marcel Živčic – vzhľadom k tomu, že sú rozrobené viaceré projekty, bolo by 
potrebné ich najskôr dokončiť a nezačínať nič nové;

- Ing. Marta Galbavá – výstavba nového nájomného bytového  domu je teraz 
bezpredmetná, pretože vo viacerých okolitých obciach sa začína už výstavba nových 
nájomných bytov a záujem o ne v súčasnosti klesá. 

Po prejednaní poslanci hlasovaním: za – 0, proti – 6, zdržal sa -0,  prípravu projektovej 
dokumentácie na výstavbu nového nájomného bytového domu v roku 2009 a podanie žiadosti 
v roku 2010.

K bodu č. 8
a) starosta obce predniesol prítomným žiadosť p. Milana Turzu o odkúpenie pozemkov 
parcela č. KNC 254 o výmere 486 m2 a parcela č. KNC 255 o výmere 533 m2, v podiele 3/72 
v k.ú. Kopec, ktoré sú zapísané na LV č. 19 a nachádzajú sa pod stavbou rodinného domu 
súp. č. 48. Uvedenou žiadosťou sa bude na svojom zasadnutí zaoberať komisia pre výstavbu 
a životné prostredie.
b) hlavný kontrolór obce, Bc. Pavol Janík, predniesol Správu hlavného kontrolóra obce 
o vykonanej kontrole v mesiaci august a september 2009 (viď príloha č. 2).
Na základe uvedenej správy, po prerokovaní, poslanci hlasovaním: za -  6, proti – 0, zdržal sa 
– 0, schválili zrušenie plnenia nasledovných úloh:  

- z uznesenia č. 7/2008, ktoré boli dané bývalému riaditeľovi ZŠ s MŠ – požiadať 
regionálny úrad verejného zdravotníctva o vyjadrenie stanoviska k priestorom 
v materskej škole a podať žiadosť na Krajský školský úrad na udelenie výnimky na 
vyšší počet detí v materskej škole v Košeckom Podhradí

      -     z uznesenia č. 1/2009, ktorá bola zadaná starostovi obce – v priebehu mesiaca február 
2009 zabezpečiť znovu otvorenie knižnice vo Veľkom Košeckom Podhradí.

K bodu č. 9
Do diskusie sa zapojili:
a) Ing. Marta Galbavá – čo s knižnicou vo Veľkom Košeckom Podhradí
     - Mgr. Daniela Gregorová – do materskej školy je prihlásených 33 detí a z toho je 11 
predškolákov, preto sme nútený prijať ďalšiu pracovnú silu a to na polovičný úväzok. 
Vzhľadom k tomu, že predškolákov je až 11, potrebovali by sme miestnosť, kde by sa mohli 
venovať svojej príprave. Už prebehli  rokovania s Materským centrom Stromček, že by oni 
uvoľnili svoje priestory.



     - starosta obce – knižnica vo Veľkom Košeckom Podhradí je stále zatvorená, pôvodne sme 
ju plánovali presunúť do priestorov v Materskom centre, ale keďže situácia v materskej škole 
je taká aká je, musíme to zmeniť, najskôr je však potrebné ukončiť nájomnú zmluvu 
s materským centrom. Preto navrhujem vypovedať nájomnú zmluvu dohodou s Materským 
centrom Stromček z priestorov v budove Základnej školy s materskou školou a  tieto priestory 
poskytnúť pre potreby materskej školy na výučbu predškolákov. Za uvedený návrh hlasovali 
poslanci nasledovne: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0. 
b) Ing. Marta Galbavá – čo s veľkoobjemovými kontajnermi pri cintorínoch, už dávnejšie sme 
sa dohodli, že budú stiahnuté a nahradené menšími
    - starosta obce – tento týždeň budú vyvezené kontajnery z Kopca a Veľkého Košeckého 
Podhradie, jeden dovezú naspäť do priestorov Základnej školy s materskou školou a druhý do 
areálu obecného úradu, kde bude slúžiť na zber veľkoobjemového odpadu. Na cintoríny sa 
dovezú menšie kontajnery, ktoré sú už prichystané

K bodu č. 10
    Návrh na uznesenie predložila Ing. Bartošová. Za uznesenie č. 7/2009 hlasovali všetci 
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, 17. septembra 2009

Zapísala : Ing. Zuzana Bartošová

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

                                        Anna Pagáčová                  ................................                                                                     

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

                                                                                 starosta obce       

                             



Uznesenie č. 7/2009 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Košeckom Podhradí, 

ktoré sa konalo dňa 17. 09. 2009                      
_____________________________________________________

Obecné zastupiteľstvo v Košeckom Podhradí:

A. berie na vedomie
1. zvolenie riaditeľky školy Mgr. Daniely Gregorovej
2. správu o pripravenosti Základnej školy s materskou školou Košecké Podhradie na 

školský rok 2009/2010
3. správu hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách v mesiaci august a september 

2009

B. prerokovalo
1. vysporiadanie pozemkov parcela č. KNE 134/1, KNE 141/1 a KNE 141/11 v k.ú. 

Veľké Košecké Podhradie

C. schválilo
1. dodatok č. 1/2009 k VZN podľa zákona č. 245/2008 Z.z. školský zákon
2. podanie žiadostí na environmentálny fond na získanie dotácie na vybudovanie 

čistiarne odpadových vôd pre bytový dom a na dobudovanie vodovodu v častiach 
Veľké a Malé Košecké Podhradie

3. vysporiadanie pozemkov parcela č. KNE 134/1, KNE 141/1 a KNE 141/11 v k.ú. 
Veľké Košecké Podhradie kúpnou zmluvou v maximálnej hodnote 1,70 €/m2

4. ďalší postup plnenia úloh 
5. výpoveď nájomnej zmluvy dohodou s Materským centrom Stromček z priestorov 

v budove Základnej školy s materskou školou, tieto priestory sa použijú pre potreby 
materskej školy na výučbu predškolákov 

6. zrušenie plnenia nesplnených úloh:
- z uznesenia č. 7/2008, ktoré boli dané bývalému riaditeľovi ZŠ s MŠ – požiadať 
regionálny úrad verejného zdravotníctva o vyjadrenie stanoviska k priestorom 
v materskej škole a podať žiadosť na Krajský školský úrad na udelenie výnimky na 
vyšší počet detí v materskej škole v Košeckom Podhradí
- z uznesenia č. 1/2009, ktorá bola zadaná starostovi obce – v priebehu mesiaca 
február 2009 zabezpečiť znovu otvorenie knižnice vo Veľkom Košeckom Podhradí

D. neschválilo
1. prípravu projektovej dokumentácie na výstavbu nového nájomného bytového domu 

v roku 2009 a podanie žiadosti v roku 2010

Košecké Podhradie, 17. septembra 2009
                                 
Zapísala :   Ing. Zuzana Bartošová

Overovatelia :   Ing. Marta Galbavá                   .............................                                 
                                            
                             
                          Anna Pagáčová                         ............................                                                    

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




