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

ktoré sa konalo dňa 21. decembra 2016 v Kultúrnom dome vo Veľkom Košeckom Podhradí 
          
 

 

Prítomní :    podľa prezenčnej listiny 
 

 

Program :  
 1. Otvorenie zasadnutia OZ 

 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 3. Návrh a schválenie programu zasadnutia 

 4. Správa hlavného kontrolóra v súlade s ustanovením § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov  

 5. Správa o činnosti komisie pre výstavbu a životné prostredie 

 6. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemku 

 7. Správa o činnosti finančnej komisie 

 8. Úprava rozpočtu obce 

 9. Stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu obce 

 10. Schválenie rozpočtu obce na rok 2017 a rozpočtu obce na roky 2018 – 2019, prerozdelenie 

prebytku hospodárenia 

 11. Úprava platu starostu obce 

 12. Interpelácia poslancov 

 13. Rôzne 

 14. Diskusia 

 15. 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. Zároveň ospravedlnil hlavnú 

kontrolórku obce, Ing. Martu Galbavú, ktorá sa dostaví v priebehu zasadnutia.   

 

K bodu č. 2 

Za zapisovateľku navrhol starosta obce Ing. Zuzanu Bartošovú, za overovateľov zápisnice Mgr. Petra 

Mikoláša a Ing. Marcela Živčica. 

 

K bodu č. 3 

Starosta obce oboznámil prítomných s programom zasadnutia. Návrhy na doplnenie programu predložili:  

Bc. Emil Vrana – voľba nového člena Komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie. 

Ing. Zdenko Daňo – Dodatok č. 1/2016 k VZN č. 4/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Košecké Podhradie. 

Na konci tohto bodu sa dostavila aj hlavná kontrolórka obce. 

 

Uznesenie č. 59/9/2016 

OZ:  

a) prerokovalo návrhy na doplnenie zasadnutia OZ 

b) schvaľuje ako bod č. 12 programu zasadnutia OZ - Voľba nového člena Komisie pre kultúru, šport 

a vzdelávanie. Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0.  

c) schvaľuje ako bod č. 13 programu zasadnutia OZ - Dodatok č. 1/2016 k VZN č. 4/2012 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Košecké Podhradie. 

Hlasovanie: za – 7, proti – 0 zdržal sa – 0. 

d) schvaľuje upravený program zasadnutia OZ. Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0. 

 

 

K bodu č. 4 



Správu hlavnej kontrolórky v súlade s ustanovením § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov (viď príloha č. 1), predniesla Ing. Marta Galbavá, hlavná kontrolórka obce. 

Uznesenie č. 60/9/2016 

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

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0. 

 

K bodu č. 5 

Ing. Zdenko Daňo predložil správu o činnosti Komisie pre výstavbu a životné prostredie (viď príloha č. 

2). 

Informácie starostu obce k tomuto bodu:  

- zberný dvor – k zamietavému rozhodnutiu na žiadosť o vybudovanie zberného dvora sme poslali 

odvolanie, ale do dnešného dňa nám nebola zaslaná odpoveď; 

- chceli by sme podať žiadosť na Environmentálny fond v oblasti zvyšovania energetickej účinnosti 

existujúcich verejných budov, kde by sme chceli vymeniť strechu na KD vo Veľkom Košeckom 

Podhradí a zatepliť celú budovu. Projekt, ktorý máme vypracovaný nepostačuje, musel by sa spraviť 

nový. 

Diskusia: 

- Mgr. Milan Turza: čo sa bude robiť s nelegálne vyvezenou stavebnou suťou; 

- starosta obce – vlastníkom dotknutých pozemkov bolo odporučené, aby podali podnet na Okresný úrad 

v Ilave, Odbor starostlivosti o životné prostredie;  

Uznesenie č. 61/9/2016 

OZ berie na vedomie o činnosti Komisie pre výstavbu a životné prostredie. 

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0. 

 

K bodu č. 6 

So žiadosťou Ing. Evy Gregorovej o odkúpenie obecného pozemku parcela č. KNC 476/3, o výmere 637 

m
2
, k.ú. Veľké Košecké Podhradie, na výstavbu rodinného domu, oboznámil prítomných starosta obce. 

Pozemok sa nachádza na ulici „Roveň“ a pôvodne tam malo byť detské ihrisko, ktoré sa však spravilo 

v areály ZŠ s MŠ. Pozemok by sme mohli predať, ale len formou obchodnej verejnej súťaže podľa 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov. 

 Diskusia: 

- Ing. Marcel Živčic – plánuje tam obec niečo robiť? 

- starosta obce – nie, obec tento pozemok nevyužíva a ani neplánuje využívať 

- Ing. Zdenko Daňo – Komisia pre výstavbu a životné prostredie na svojom zasadnutí prerokovala túto 

žiadosť a súhlasí s predajom, nakoľko pozemok nie je pre obec účelovo využiteľný.  

Uznesenie č. 62/9/2016 

OZ: 

a) berie na vedomie žiadosť o odkúpenie pozemku parcela č. KNC 476/3, o výmere 637 m
2
, k.ú. Veľké 

Košecké Podhradie, na výstavbu rodinného domu;  

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0. 

b) schvaľuje zámer o odpredaj pozemku parcela č. KNC 476/3, o výmere 637 m
2
, k.ú. Veľké Košecké 

Podhradie formou obchodnej verejnej súťaže podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

Hlasovanie: za – 4 (Behan, Ing. Daňo, Mgr. Mikoláš, Bc. Vrana), proti – 0, zdržal sa (Ing. Kvasnicová, 

Mgr. Turza, Ing. Živčic).   

 

K bodu č. 7 

Mgr. Peter Mikoláš predniesol správu o činnosti Finančnej komisie (viď príloha č. 3). 

Uznesenie č. 63/9/2016 

OZ berie na vedomie správu Finančnej komisie. 

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0. 

K bodu č. 8 

Návrh na zmenu rozpočtu obce č. 6/2016 predložil Mgr. Peter Mikoláš. 

Diskusia: 



- starosta obce – informoval o požiadavke ZŠ s MŠ Košecké Podhradie o dofinancovanie miezd za 

december 2016 vo výške 7.686,- €. 

- Ing. Marta Galbavá – už nemôžeme presúvať medzi jednotlivými kapitolami rozpočtu, to sa mohlo 

robiť len do konca augusta. 

- Martin Behan – prečo od nás požadujú finančné prostriedky, veď keď sa schvaľovalo prerobenie 

priestorov v materskej škole, aby sa mohla otvoriť ďalšia trieda, tak nás p. riaditeľka informovala, že 

do konca roka nebudú požadovať žiadne finančné prostriedky naviac.  

- starosta obce – v rozpočte, v kapitole pre školu, máme ušetrených 6.000,- €, ktoré škole presunieme.  

Uznesenie č. 64/9/2016 

OZ: 

a) prerokovalo návrh na zmenu rozpočtu obce č. 6/2016 

b) schvaľuje zmenu rozpočtu obce č. 6/2016 (viď príloha č. 4). 

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0.   

 

K bodu č. 9 

Ing. Marta Galbavá, hlavná kontrolórka obce oboznámila so stanoviskom hlavnej kontrolórky k návrhu 

rozpočtu obce Košecké Podhradie na rok 2017 (viď príloha č. 5). 

Uznesenie č. 65/9/2016 

OZ berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Košecké Podhradie na rok 

2017 a k návrhu viacročného rozpočtu obce Košecké Podhradie na roky 2018 – 2020. 

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0. 

 

K bodu č. 10 

Návrh rozpočtu obce na rok 2017 a rozpočtu obce na roky 2018 – 2019 predniesol Mgr. Peter Mikoláš. 

Diskusia: 

- Ing. Zuzana Kvasnicová – návrh na navýšenie istiny o 1.000,- €; 

- Ing. Zdenko Daňo – návrh na presunutie prebytku vo výške 10.000,- € na výrub líp na cintorínoch 

v Kopci a v Malom K. Podhradí; 

- Bc. Emil Vrana – návrh navýšiť rozpočet dobrovoľných hasičov o 1.000,- €; 

- Ing. Zuzana Kvasnicová – prečo požaduje DHZ navýšenie rozpočtu? 

- Bc. Emil Vrana – je potreba doškoliť zvyšných členov DHZ, nakúpiť ochranné pracovné prostriedky; 

- Ing. Zuzana Kvasnicová – prečo sa navyšuje rozpočet pre TJ SLOVAN o 500,- € oproti roku 2016? 

- starosta obce – prišla tak žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce; 

- starosta obce – kapitálové výdavky sa teraz nebudú podrobnejšie určovať, ale určia sa v priebehu roka 

podľa potreby. Prioritou však bude rekonštrukcia kultúrneho domu vo Veľkom K. Podhradí. 

- Ing. Zuzana Kvasnicová – ako sa pokračuje v prácach na vybudovanie vodovodu na Háj? 

- starosta obce – je potrebné vybaviť územné rozhodnutie a stavebné povolenie. 

Uznesenie č. 66/9/2016 

OZ: 

a) prerokovalo návrh rozpočtu obce na rok 2017 a rozpočtu obce na roky 2018 – 2019, prerozdelenie 

prebytku hospodárenia; 

b) schvaľuje navýšenie splátky istiny o 1.000,- € na 7.000,- €. Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0. 

c) schvaľuje presunúť z prebytku hospodárenia 10.000,- € do kapitoly ochrana životného prostredia na 

výrub líp na cintorínoch v Kopci a v Malom K. Podhradí. Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0. 

d) schvaľuje navýšenie rozpočtu dobrovoľných hasičov o 1.000,- € na 3.000,- €. Hlasovanie: za – 7, proti 

– 0, zdržal sa – 0. 

e) schvaľuje zaradiť prebytok hospodárenia vzniknutý k 31.12.2015, vo výške 43.491,- €, do 

kapitálových výdavkov. Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0. 

f) schvaľuje rozpočet obce Košecké Podhradie bez programovej štruktúry na rok 2017 (viď príloha č. 6). 

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0. 

g) berie na vedomie viacročný rozpočet obce Košecké Podhradie bez programovej štruktúry na roky 

2018 – 2019. Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0. 

 

 

 

 



K bodu č. 11 

Mgr. Peter Mikoláš predložil prítomným návrh na úpravu platu starostu obce. 

Diskusia: 

- Ing. Marcel Živčic – plat starostu obce by sa mal upraviť, je len na nás o koľko %; 

- Mgr. Milan Turza – je na čase zvýšiť plat starostovi obce, ale 70%-né navýšenie je strašne veľa. Akú 

bude mať motiváciu do budúcnosti, keď sa mu plat zvýši o maximálnu čiastku? Ja by som navrhol 

zvýšenie o 40%. 

- Ing. Marta Galbavá – treba upozorniť, že navýšenie o 70% nie je jednorázová odmena, ale táto výška 

bude platiť pokiaľ nepríde k prehodnoteniu platu; 

- starosta obce – v 1. aj v 2. volebnom období mi boli navrhnuté odmeny, ktorých som sa vzdal 

v prospech obce; 

- Ing. Zuzana Kvasnicová – som za navýšenie platu starostu obce, ale od septembra 2015 čakám na 

odpoveď na moju interpeláciu, ktorú som do dnešného dňa nedostala. Treba robiť aj veci, ktoré nie sú 

vidieť navonok, ale ktoré vychádzajú zo zákona a musia sa tiež robiť. Môj návrh je navýšenie o 35 %. 

Uznesenie č. 67/9/2016 

OZ: 

a) prerokovalo návrh na úpravu platu starostu obce; 

b) schvaľuje úpravu platu starostu obce Košecké Podhradie podľa predloženého návrhu s účinnosťou od 

01.01.2017 vo výške 2.973,- € (slovom: Dvetisícdeväťstosedemdesiattri eur, viď príloha č. 7). 

Hlasovanie: za – 5 (Behan, Ing. Daňo, Mgr. Mikoláš, Bc. Vrana, Ing. Živčic), proti – 1 (Mgr. Turza), 

zdržal sa – 1 (Ing. Kvasnicová).  

 

K bodu č. 12 

S návrhom voľby nového člena Komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie oboznámil poslancov Bc. Emil 

Vrana (viď príloha č. 8). 

Diskusia: 

- Ing. Zuzana Kvasnicová – keď bude v komisií o 1 člena viac, bude komisia fungovať lepšie? Pretože 

tento rok to bolo slabé. 

Uznesenie č. 68/9/2016 

OZ: 

a) prerokovalo návrh na voľbu člena Komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie; 

b) schvaľuje za člena Komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie Filipa Staňa, s účinnosťou od 01.01.2017. 

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0. 

 

K bodu č. 13 

Ing. Zdenko Daňo predniesol návrh Dodatku č. 1/2016 k VZN č. 4/2012 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Košecké Podhradie. 

Diskusia: 

- Ing. Marta Galbavá – tento návrh dodatku nevychádza z nového zákona o odpadoch, malo byť 

vypracované nové VZN. Ak by sa dodatok schválil, tak tento musí byť zverejnený po dobu 15 dní od 

schválenia a až potom môže nadobudnúť účinnosť, čo by v tomto prípade bolo 05.01.2017, 

ale v priebehu roku sa poplatky meniť nemôžu, tak nadobudne účinnosť až 01.01.2018. Preto by bolo 

asi lepšie vypracovať v roku 2017 úplne nové VZN, ktoré by bolo v súlade so všetkými platnými 

zákonmi. 

 

Uznesenie č. 69/9/2016 

OZ: 
a) prerokovalo návrh Dodatku č. 1/2016 k VZN č. 4/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Košecké Podhradie; 

b) schvaľuje Dodatok č. 1/2016 k VZN č. 4/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území obce Košecké Podhradie. 

Hlasovanie: za – 0, proti 6 (Behan, Ing. Kvasnicová, Mgr. Mikoláš, Mgr. Turza, Bc. Vrana, Ing. Živčic), 

zdržal sa – 1 (Ing. Daňo). 

Uznesenie nebolo schválené. 

 

 



K bodu č. 14 

Nikto z poslancov nepredložil interpelácie. 

 

K bodu č. 15 

1. Hlavná kontrolórka obce, Ing. Marta Galbavá, predložila návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky na I. polrok 2017 (viď príloha č. 9). 

Uznesenie č. 70/9/2016 

OZ: 
a) schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2017 podľa predloženého 

návrhu; 

b) poveruje hlavnú kontrolórku vykonaním schválených kontrol v príslušnom období. 

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0. 

 

2. Ing. Marcel Živčic navrhol termín najbližšieho riadneho zasadnutia OZ na 20.02.2017. 

Diskusia: 

- Ing. Marta Galbavá – keď sa schváli plán, resp. termín zasadnutí OZ, tak sa musí aj dodržiavať. 

Uznesenie č. 71/9/2016 

OZ schvaľuje termín najbližšieho riadneho zasadnutia OZ na 20.02.2017 o 17,30. 

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0. 

 

3. Starosta obce informoval, že s najväčšou pravdepodobnosťou sa uskutoční oslava príchodu Nového 

roka 2017.  

 

K bodu č. 16 

Do diskusie sa nikto nezapojil.  

 

K bodu č. 17 

Poďakovaním všetkým prítomným za účasť starosta obce ukončil mimoriadne zasadnutie OZ. 

        

 

Košecké Podhradie, 21. decembra 2016 

 

 

Zapísala : Ing. Zuzana Bartošová 

 

 

 

Overovatelia zápisnice :       Mgr. Peter Mikoláš              ............................... 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

                                                                                                  .................................... 

                                                                                                    Bc. Rastislav Čepák    

                                                                 starosta obce   

 

 

 

 

 

 



Uznesenie  
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v  

Košeckom Podhradí, ktoré sa konalo dňa  21. decembra 2016 

                

Uznesenie č. 59/9/2016 

OZ:  

a) prerokovalo návrhy na doplnenie zasadnutia OZ. 

b) schvaľuje ako bod č. 12 programu zasadnutia OZ - Voľba nového člena Komisie pre kultúru, šport 

a vzdelávanie. 

c) schvaľuje ako bod č. 13 programu zasadnutia OZ - Dodatok č. 1/2016 k VZN č. 4/2012 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Košecké Podhradie. 

d) schvaľuje upravený program zasadnutia OZ. 

 

Uznesenie č. 60/9/2016 

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

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Uznesenie č. 61/9/2016 

OZ berie na vedomie o činnosti Komisie pre výstavbu a životné prostredie. 

 

Uznesenie č. 62/9/2016 

OZ: 

a) berie na vedomie žiadosť o odkúpenie pozemku parcela č. KNC 476/3, o výmere 637 m
2
, k.ú. Veľké 

Košecké Podhradie, na výstavbu rodinného domu;  

b) schvaľuje zámer o odpredaj pozemku parcela č. KNC 476/3, o výmere 637 m
2
, k.ú. Veľké Košecké 

Podhradie formou obchodnej verejnej súťaže podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

 

Uznesenie č. 63/9/2016 

OZ berie na vedomie správu Finančnej komisie. 

 

Uznesenie č. 64/9/2016 

OZ: 

a) prerokovalo návrh na zmenu rozpočtu obce č. 6/2016 

b) schvaľuje zmenu rozpočtu obce č. 6/2016 (viď príloha č. 4). 

 

Uznesenie č. 65/9/2016 

OZ berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Košecké Podhradie na rok 

2017 a k návrhu viacročného rozpočtu obce Košecké Podhradie na roky 2018 – 2020. 

 

Uznesenie č. 66/9/2016 

OZ: 

a) prerokovalo návrh rozpočtu obce na rok 2017 a rozpočtu obce na roky 2018 – 2019, prerozdelenie 

prebytku hospodárenia; 

b) schvaľuje navýšenie splátky istiny o 1.000,- € na 7.000,- €.  

c) schvaľuje presunúť z prebytku hospodárenia 10.000,- € do kapitoly ochrana životného prostredia na 

výrub líp na cintorínoch v Kopci a v Malom K. Podhradí.  

d) schvaľuje navýšenie rozpočtu dobrovoľných hasičov o 1.000,- € na 3.000,- €.  

e) schvaľuje zaradiť prebytok hospodárenia vzniknutý k 31.12.2015, vo výške 43.491,- €, do 

kapitálových výdavkov.  

f) schvaľuje rozpočet obce Košecké Podhradie bez programovej štruktúry na rok 2017 (viď príloha č. 6).  

g) berie na vedomie viacročný rozpočet obce Košecké Podhradie bez programovej štruktúry na roky 

2018 – 2019.  

Uznesenie č. 67/9/2016 

OZ: 

a) prerokovalo návrh na úpravu platu starostu obce; 



b) schvaľuje úpravu platu starostu obce Košecké Podhradie podľa predloženého návrhu s účinnosťou od 

01.01.2017 vo výške 2.973,- € (slovom: Dvetisícdeväťstosedemdesiattri eur, viď príloha č. 7). 

 

Uznesenie č. 68/9/2016 

OZ: 

a) prerokovalo návrh na voľbu člena Komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie; 

b) schvaľuje za člena Komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie Filipa Staňa, s účinnosťou od 01.01.2017. 

 

Uznesenie č. 69/9/2016 

OZ: 
a) prerokovalo návrh Dodatku č. 1/2016 k VZN č. 4/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Košecké Podhradie; 

b) schvaľuje Dodatok č. 1/2016 k VZN č. 4/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území obce Košecké Podhradie. 

Uznesenie nebolo schválené. 
 

Uznesenie č. 70/9/2016 

OZ: 
a) schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2017 podľa predloženého 

návrhu; 

b) poveruje hlavnú kontrolórku vykonaním schválených kontrol v príslušnom období. 

 

Uznesenie č. 71/9/2016 

OZ schvaľuje termín najbližšieho riadneho zasadnutia OZ na 20.02.2017 o 17,30. 

 

 

Košecké Podhradie, 21. decembra 2016 

 

 

 

Zapísala :   Ing. Zuzana Bartošová 
 

 
 

 

 
 

Overovatelia zápisnice :       Mgr. Peter Mikoláš           ............................... 

 

 
 

 

 

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

                                                    

 

 

 

 

                                                                                                           .................................... 

                                                                                                             Bc. Rastislav Čepák    

                                                                                                                   starosta obce    


