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

dňa 21. 06. 2012 v Kultúrnom dome vo Veľkom Košeckom Podhradí
             _______________________________________________________________
   

Prítomní :    podľa prezenčnej listiny

Program :
1. Otvorenie zasadnutia OZ
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Správa hlavného kontrolóra v súlade s ustanovením § 18f zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
4. Správa finančnej komisie, vyúčtovanie dotácií
5. Správa nezávislého audítora
6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2011
7. Schválenie záverečného účtu
8. VZN o opatrovateľskej službe
9. VZN protipovodňový plán
10. Plán práce Obecného zastupiteľstva na II. polrok 2012
11. Plán práce hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2012
12. Schválenie nájomných zmlúv
13. Interpelácia poslancov
14. Rôzne
15. Diskusia
16. Návrh na uznesenie
17. Záver - ukončenie zasadnutia

                                                                                                                                                                                                                                    
K bodu č. 1 
    Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril privítaním všetkých prítomných starosta obce 
Bc. Rastislav Čepák. Konštatoval, konštatoval že z pozvaných 7 poslancov sú prítomní 4 (Bc. 
Peter Púček sa ospravedlnil, Ing. Martin Prostinák a Ing. Marcel Živčic sa dostavia v priebehu 
zasadnutia OZ).  
Starosta obce oboznámil poslancov s programom zasadnutia, ktorý bol následne jednohlasne 
schválený.

K bodu č. 2
    Za zapisovateľku navrhol starosta obce Ing. Zuzanu Bartošovú, za overovateľov zápisnice 
Máriu Gregorovú a Martina Krchňa.

K bodu č. 3
    Hlavný kontrolór predložil prítomných správu hlavného kontrolóra obce v súlade 
s ustanovením § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov.
Poslanci hlasovaním: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0, uvedenú správu zobrali na vedomie.

K bodu č. 4    
    Od tohto bodu bol prítomný Ing. Martin Prostinák, ktorý zároveň predniesol správu 
finančnej komisie (viď príloha č. 1). Prítomní poslanci ju jednohlasne vzali na vedomie.

K bodu č. 5
    Správu nezávislého audítora z overenia riadnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2011 
predložil starosta obce (príloha č. 2). Poslanci túto správu vzali na vedomie. Hlasovanie: za –
5, proti – 0, zdržal sa – 0.



K bodu č. 6
    Bc. Pavol Janík  oboznámil prítomných s odborným stanoviskom hlavného kontrolóra 
k návrhu záverečného účtu obce za rok 2011 (príloha č. 3). Od tohto bodu bol prítomný Ing. 
Marcel Živčic. Hlasovaním za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0, bolo odborné stanovisko hlavného 
kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za rok 2011 vzaté na vedomie. 

K bodu č. 7
    Záverečný účet obce za rok 2011 predniesol Ing. Martin Prostinák (príloha č. 4). Následne 
poslanci jednohlasne schválili celoročné hospodárenie obce za rok 2011 bez výhrad.

K bodu č. 8
    Ing. Marta Galbavá informovala prítomných o zmene zákona o sociálnych službách, na 
základe ktorej dochádza k zmene VZN č. 1/2009 o úhrade za poskytnutú opatrovateľskú 
službu, o poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe určenia a výšky úhrady za sociálne služby 
na území obce – povinnosť zo zákona schváliť zmenu VZN do 30.06.2012. Následne 
predložila návrh dodatku č. 1/2012 k uvedenému VZN (príloha č. 5), kde sa mení výška 
úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu. Po prerokovaní, poslanci hlasovaním: za – 6, 
proti – 0, zdržal sa -0, Dodatok č. 1/2012 k VZN č. 1/2009, schválili.
Poznámka:
- nakoľko dňa 20. júna 2012, s účinnosťou od 29.06.2012,  schválili poslanci NR SR zmenu 
v zákone č. 448/2008 Z.z. (príloha č. 6), na základe  ktorej obec nie je povinná do 30.06.2012 
schváliť úpravu VZN o úhrade za poskytnutú opatrovateľskú službu, o poskytovaní 
sociálnych služieb, spôsobe určenia a výšky úhrady za sociálne služby na území obce, sa 
dodatok č. 1/2012 k VZN č. 1/2009 ruší a nenadobudne účinnosť.  

K bodu č. 9
    Návrh VZN protipovodňový plán predložil starosta obce (príloha č. 7). Po prerokovaní ho 
poslanci jednohlasne schválili.

K bodu č. 10
    Ing. Marta Galbavá oboznámila prítomných s plánom práce OZ na II. polrok 2012 (príloha 
č. 8). Hlasovaním: za – 6, proti – 0, zdržala sa – 0, bol plán práce OZ na II. polrok 2012, 
schválený.

K bodu č. 11
     Plán práce hlavného kontrolóra obce predniesol Bc. Pavol Janík (príloha č. 9), ktorý bol 
následne schválený. Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0.

K bodu č. 12
    Ing. Zuzana Kvasnicová predložila správu sociálnej a bytovej komisie (príloha č. 10).
K nájomným zmluvám sa vyjadril starosta obce – nakoľko ešte stále nie je skolaudovaný 
nájomný bytový dom, chýba vyjadrenie od SSE a.s., nájomné zmluvy sa nemôžu uzatvárať.

K bodu č. 13
    Ing. Marta Galbavá oznámila prítomným, že na internete je zverejnený návrh nového 
grafikonu železníc SR, v ktorom sú vynechané niektoré rýchliky, ktoré stávali aj v Ilave. 
Mesto Ilava organizuje petíciu za zachovanie súčasného stavu a zároveň vyzýva starostu obce, 
ako poslanca samosprávneho kraja a zároveň člena dopravnej komisie, aby sa ju snažil 
presadiť.

K bodu č. 14
    Starosta obce informoval:
- návrh zmluvy medzi Obcou Košecké Podhradie a firmou Global Network Systems, s.r.o., 
Dubnica nad Váhom, o prenájom priestoru na streche KD vo Veľkom K. Podhradí, na montáž 
zariadení k bezdrôtovému prístupu k sieti internet.



K uvedenému vyjadril požiadavku Bc. Pavol Janík – aby bol internet zavedený do všetkých 
častí obce, t.j. Háj, Kopec, Malé K. Podhradie, Veľké K. Podhradie. 
Následne poslanci hlasovaním: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0, schválili uzatvorenie nájomnej 
zmluvy medzi Obcou Košecké Podhradie a spoločnosťou Global Network Systems, s.r.o., 
Dubnica nad Váhom, za podmienky, že internet bude zavedený do všetkých častí obce 
a zmluva sa uzatvorí na dobu určitú, t.j. do 31.12.2013.
- prebehla kolaudácia častí vodovodu, ktoré sa robili na konci roka 2011.
- z Obvodného úradu životného prostredia prišiel Zámer na úpravu Podhradského potoka.
- o programe na hody.

K bodu č. 15
    Do diskusie sa zapojili:
- Milan Galko – vyjadril poďakovanie za finančnú pomoc, ako aj spoluprácu pri organizovaní 
športových hier zdravotne postihnutých;
- Oľga Malovcová – sused p. Babušík má zaburinený pozemok, množia sa tam hady;

K bodu č. 16
    Návrh na uznesenie predložila Ing. Bartošová. Za uznesenie č. 3/2012 hlasovali všetci 
prítomní poslanci, nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania.

K bodu č. 17
    Poďakovaním všetkým prítomným za účasť,  starosta obce ukončil zasadnutie OZ.
       

Košecké Podhradie, 21. júna 2012

Zapísala : Ing. Zuzana Bartošová

Overovatelia zápisnice :         Mária Gregorová            ...............................

                                           Martin Krcheň ................................                                                           

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

                                                                              starosta obce        



Uznesenie č. 3/2012 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Košeckom Podhradí, 

ktoré sa konalo dňa 21. 06. 2012                      
_____________________________________________________

Obecné zastupiteľstvo v Košeckom Podhradí:

A. berie na vedomie
1. správu hlavného kontrolóra obce v súlade s ustanovením § 18f zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
2. správu finančnej komisie
3. správu nezávislého audítora
4. stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2011
5. správu sociálnej a bytovej komisie o tom, že všetkým žiadateľom o prenájom 

nájomného bytu v 8 – bytovom nájomnom dome, ktorí splnili podmienky podľa VZN 
o nájomných bytoch, bol pridelený byt. Sociálna a bytová komisia doporučuje byty 
prideliť a podpísať so žiadateľmi, po kolaudácii bytového domu, nájomné zmluvy na 
dobu určitú 3 roky. Sociálna a bytová komisia predkladá obecnému zastupiteľstvu 
menný zoznam žiadateľov, ktorým boli byty pridelené. Zoznam žiadateľov, podľa 
pridelených bytov, je v prílohe č. 1 tejto správy.

B. prerokovalo
1. návrh dodatku č. 1/2012 k VZN o opatrovateľskej službe
2. návrh VZN protipovodňový plán
3. plán práce OZ na II. polrok 2012 
4. zmluvu o nájme medzi Obcou Košecké Podhradie a spoločnosťou Global Network 

Systems, s.r.o., Dubnica nad Váhom  

C. schvaľuje
1. program zasadnutia OZ
2. dodatok č. 1/2012 k VZN o opatrovateľskej službe

Poznámka:
nakoľko dňa 20. júna 2012, s účinnosťou od 29.06.2012,  schválili poslanci NR SR 
zmenu v zákone č. 448/2008 Z.z. (príloha č. 6), na základe  ktorej obec nie je povinná 
do 30.06.2012 schváliť úpravu VZN o úhrade za poskytnutú opatrovateľskú službu, 
o poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe určenia a výšky úhrady za sociálne služby 
na území obce, sa dodatok č. 1/2012 k VZN č. 1/2009 ruší a nenadobudne účinnosť.

3. VZN protipovodňový plán  
4. celoročné hospodárenie obce bez výhrad  
5. plán práce OZ na II. polrok 2012
6. plán práce hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2012
7. uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi Obcou Košecké Podhradie a spoločnosťou Global 

Network Systems, s.r.o., Dubnica nad Váhom za podmienky, že internet bude 
zavedený do všetkých častí obce a zmluva sa uzatvorí na dobu určitú, t.j. do 
31.12.2013



D. dáva za úlohu
1. do 02.07.2012 pripomienkovať grafikon železničnej dopravy a zabezpečiť priebeh 

petície, ktorú organizuje Mesto Ilava
Zodpovedný: starosta obce   

Košecké Podhradie, 21. júna 2012
                  

Zapísala :   Ing. Zuzana Bartošová

Overovatelia zápisnice :         Mária Gregorová       ...............................

                                           Martin Krcheň ...............................                                                           

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




