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

dňa 19. 05. 2011 v Kultúrnom dome vo Veľkom Košeckom Podhradí
             _______________________________________________________________
   

Prítomní :    podľa prezenčnej listiny

Program : 1. Otvorenie
2.  Schválenie programu rokovania
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Súhlasné stanovisko pre SSE a.s. o zriadenie vecného bremena pre 

umiestnenie trafostanice
5. Schválenie rekonštrukcie KD v časti Kopec
6. Rôzne
7. Interpelácia poslancov
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie
10. 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 6 (Bc. Peter 
Púček sa ospravedlnil). 

K bodu č. 2
     Starosta obce oboznámil poslancov s programom zasadnutia a navrhol vypustiť bod 7 
z programu rokovania OZ. Uvedený návrh bol schválený – hlasovanie: za – 6, proti – 0, 
zdržal sa - 0. Následne bol jednohlasne schválený program dnešného zasadnutia OZ.

K bodu č. 3
    Za zapisovateľku navrhol starosta obce Ing. Zuzanu Bartošovú, za overovateľov zápisnice 
Ing. Martu Galbavú a Máriu Gregorovú.

K bodu č. 4    
    Starosta obce oboznámil prítomných s projektom prekládky trafostanice v časti Malé K. 
Podhradie (pri Antonovi Porubčanovi) a s projektom výstavby novej trafostanice vo Veľkom 
K. Podhradí (vo dvore obecného úradu), ktoré bude realizovať SSE a.s. Žilina. 
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo súhlasí so:
1) ako vlastník pozemkov parcela č. KNE 7171/3, KNE 7195/501 a KNE 7195/503, k.ú. Malé 
Košecké Podhradie, zapísaných na LV č.1152 a pozemku parcela č. KNC 799/1, k.ú. Veľké 
Košecké Podhradie, zapísanej na LV č. 500, k prekládke a rekonštrukcií trafostanice v časti 
obce Malé Košecké Podhradie, so:

a) zemným vedením VN kábla cez pozemok;
b) vstupom na pozemok na čas potrebný pre vykonanie montážnych a demontážnych  prác 

súvisiacich s realizáciou uvedenej stavby;
c) zriadením vecného bremena v prospech Stredoslovenská energetika – Distribúcia a.s. 

Žilina, podľa § 50 Občianskeho zákonníka;
Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0.



2) ako vlastník pozemkov parcela č. KNC 1 a KNC 7, k.ú. Veľké Košecké Podhradie, 
zapísaných na LV č. 500, k výstavbe novej trafostanice v časti obce Veľké Košecké 
Podhradie vo dvore Obecného úradu, so:

a) zemným vedením VN kábla cez pozemok;
b) vstupom na pozemok na čas potrebný pre vykonanie montážnych a demontážnych  prác 

súvisiacich s realizáciou uvedenej stavby;
c) zriadením vecného bremena v prospech Stredoslovenská energetika – Distribúcia a.s. 

Žilina, podľa § 50 Občianskeho zákonníka;
Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0.

K otázke vecného bremena, starosta obce navrhol, aby si poslanci do budúceho zasadnutia OZ 
premysleli, či sa zriadi bezodplatne, alebo za jednorázový, poprípade mesačný poplatok.  
  
K bodu č. 5
    Návrh na rekonštrukciu KD v časti Kopec, ktorá by zahŕňala výstavbu sociálnych zariadení 
(WC), predniesol starosta obce. 
Predseda finančnej komisie predniesol analýzu využiteľnosti KD v časti Kopec a Malé 
Košecké Podhradie (viď príloha č. 1), ktorá preukazuje, že obidva KD sa využívajú 
sporadicky. Na uvedené zareagoval starosta obce, ktorý povedal, že finančné prostriedky 
investované do rekonštrukcie sa nám nikdy nevrátia, ale ide o zhodnotenie obecného majetku. 
Zástupkyňa starostu k tomu podotkla, že keby sa vždy pozeráme na finančnú realizáciu 
projektu, tak by sme potom nemohli nič robiť. 
Následne poslanci hlasovaním: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 1, schválili rekonštrukciu KD 
v časti Kopec.
Ing. Martin Prostinák informoval o cenových ponukách na rekonštrukciu KD v časti Kopec, 
ktoré predložili 3 firmy (príloha č. 2):

1. Ekologické stavby spol. s r.o. Považská Bystrica – 8.180,- € s DPH;
2. Peter Miakiš, Zliechov – 8.578.87 € s DPH;
3. LODEN s.r.o. Košecké Podhradie – 7.480,- € s DPH.

OZ schválilo firmu LODEN s.r.o. Košecké Podhradie ako dodávateľa na rekonštrukciu KD 
v časti Kopec, ktorú realizuje v sume 7.480,- € s DPH. Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržala 
sa – 1.

K bodu č. 6
    Informácie starostu obce:

- v dňoch 18. a 19. 05. 2011 sa v Bratislave uskutočnil snem ZMOSu;
- ročné vyúčtovanie v obecnej nájomnej bytovke ukázalo, že je rozdiel medzi 

spotrebovanou vodou a vývozom fekálií, ktorý činí 109,16m3 (viď príloha č.3). Na 
základe toto poslanci jednohlasne súhlasili s vystavením dobropisu k vyúčtovaniu 
rozdielu medzi spotrebovanou vodou a vývozom fekálií v obecnej nájomnej bytovke.

- na poslednom zasadnutí OZ boli poslanci informovaní o žiadosti Beáty Weissovej 
o vyriešenie havarijného stavu stĺpa elektrického vedenia, ktorú nám zaslala na 
vedomie. Na základe uvedeného sa na obecnom úrade uskutočnilo stretnutie so 
zástupcami SSE a.s. Žilina a Lesov SR OZ Považská Bystrica, na ktorom bolo 
dohodnuté, že uvedené organizácie poskytnú stavebný materiál a obec zabezpečí 
pracovnú silu.

K bodu č. 7
    Do diskusia sa zapojili:
- Ing. Zuzana Kvasnicová – na cintoríne v Malom K. Podhradí sa ešte stále neodpratali konáre 

z líp;
- starosta – príspevky do najbližšieho čísla podhradských noviniek je treba zasielať najneskôr 

do 16. júna;



- Zita Porubčanová – už od novembra 2010 mám po poslednej havárii na obecnej bytovke 
v mojom byte v strope dieru;

- starosta – už niekoľkokrát som oslovil dodávateľskú firmu, aby uvedený problém vyriešili, 
ale zatiaľ ostalo len pri sľuboch;
                                             
K bodu č. 8
    Návrh na uznesenie predložila Ing. Bartošová. Za uznesenie č. 4/2011 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, 19. mája 2011

Zapísala : Ing. Zuzana Bartošová

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

                                           Mária Gregorová ................................                                                           

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

                                                                                  starosta obce    

           



Uznesenie č. 4/2011 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Košeckom Podhradí, 

ktoré sa konalo dňa 19. 05. 2011                      
_____________________________________________________

Obecné zastupiteľstvo v Košeckom Podhradí:

A. prerokovalo
1. súhlasné stanovisko pre SSE a.s. Žilina
2. rekonštrukciu KD v časti Kopec
3. dodávateľa na rekonštrukciu KD v časti Kopec

B. schválilo
1. vypustenie bodu 7 zo zasadnutia OZ
2. program zasadnutia OZ
3. rekonštrukciu KD v časti Kopec
4. firmu LODEN s.r.o. Košecké Podhradie ako dodávateľa na rekonštrukciu KD v časti 

Kopec, ktorú realizuje v sume 7.480,- € s DPH 

C. súhlasí
1. ako vlastník pozemkov parcela č. KNE 7171/3, KNE 7195/501 a KNE 7195/503, k.ú. 

Malé Košecké Podhradie, zapísaných na LV č.1152 a pozemku parcela č. KNC 799/1, 
k.ú. Veľké Košecké Podhradie, zapísanej na LV č. 500, k prekládke a rekonštrukcií 
trafostanice v časti obce Malé Košecké Podhradie, so:
a) zemným vedením VN kábla cez pozemok;
b) vstupom na pozemok na čas potrebný pre vykonanie montážnych a demontážnych  

prác súvisiacich s realizáciou uvedenej stavby;
c) zriadením vecného bremena v prospech Stredoslovenská energetika – Distribúcia 

a.s. Žilina, podľa § 50 Občianskeho zákonníka;
2. ako vlastník pozemkov parcela č. KNC 1 a KNC 7, k.ú. Veľké Košecké Podhradie, 

zapísaných na LV č. 500, k výstavbe novej trafostanice v časti obce Veľké Košecké 
Podhradie vo dvore Obecného úradu, so:
a) zemným vedením VN kábla cez pozemok;
b) vstupom na pozemok na čas potrebný pre vykonanie montážnych a demontážnych  

prác súvisiacich s realizáciou uvedenej stavby;
c) zriadením vecného bremena v prospech Stredoslovenská energetika – Distribúcia 

a.s. Žilina, podľa § 50 Občianskeho zákonníka;
3. s vystavením dobropisu k vyúčtovaniu rozdielu medzi spotrebovanou vodou 

a vývozom fekálií v obecnej nájomnej bytovke

Košecké Podhradie, 19. mája 2011
                  
Zapísala :   Ing. Zuzana Bartošová

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

                                           Mária Gregorová ................................                                                           

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




