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

dňa 22. 04. 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. Informácia starostu obce o dianí v obci a práci OcÚ
4. Plán práce komisií
5. Správa o hospodárení správcu nájomného bytového domu za rok 2009
6. Správa o činnosti DHZ za rok 2009
7. Rôzne požiadavky od občanov a organizácií
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 sú prítomní 4 (Anna Pagáčová 
a Martin Krcheň sú ospravedlnení a Ján Suchomel sa dostaví v priebehu zasadnutia). 
Poslancov oboznámil s programom zasadnutia. Za zapisovateľku navrhol Ing. Zuzanu 
Bartošovú, za overovateľov Ing. Martu Galbavú a Ing. Martina Prostináka a zároveň navrhol 
doplniť program zasadnutia o 2 body:

- informácia o inventarizácií majetku obce;
- vyradenia prebytočného majetku obce.

Poslanci v následnom hlasovaní jednohlasne schválili uvedený návrh.

K bodu č. 2
     K plneniu jednotlivých bodov z uznesenia č. 1/2010, zo dňa 12.01.2010 sa vyjadril hlavný 
kontrolór obce:
- body D/1a), 1b) a 1c) – správa o hospodárení správcu nájomného bytového domu, správa 
o hospodárení DHZ za rok 2009 a plány o činnosti jednotlivých komisií zriadených pri OZ na 
rok 2010 budú predložené na dnešnom zasadnutí OZ;
- bod D/2 – bol splnený.

K bodu č. 3
    Starosta obce informoval o dianí v obci a činnosti obecného úradu (od tohto bodu je 
prítomný aj Ján Suchomel):
- na základe žiadosti nám bola poskytnutá dotácia z Environmentálneho fondu na dostavbu 
vodovodu v časti Malé Košecké Podhradie, kde je však potrebná spoluúčasť obce vo výške 5 
%, t.j. 3000,- €. Po prerokovaní poslanci, hlasovaním: za – 5,  proti – 0, zdržal sa – 0, schválili 
5 % - nú spoluúčasť (t.j. 3000,- €) k dotácií z Environmentálneho fondu na stavbu: Obecný 
vodovod Malé Košecké Podhradie.
- z Environmentálneho fondu nám bola vrátená žiadosť o poskytnutie dotácie na výstavbu 
Čistiarne odpadových vôd, vzhľadom k tomu, že nebola zaslaná v termíne;
-  v ZŠ s MŠ sa uskutočnil zápis detí do Materskej školy;
- pri cintoríne vo Veľkom K. Podhradí nastali nedorozumenia s vlastníkmi susedných 
nehnuteľností ohľadom hraníc jednotlivých pozemkov. Na základe toho bol zavolaný geodet, 
ktorý vytýčil reálne hranice.
- ponuka od poisťovne Generali Slovensko na poistenie majetku obce;



- návrh Servisnej zmluvy medzi firmou HERZ s.r.o. Bratislava a Obcou Košecké Podhradie 
na výkon servisných služieb kotla na spaľovanie biomasy v nájomnom bytovom dome, 
v následnom hlasovaní poslanci uvedenú zmluvu jednohlasne schválili;
- návrh Zmluvy o výpožičke hasičského auta značky IVECO DAILY medzi Krajským 
riaditeľstvom hasičského a záchranného zboru Trenčín a Obcou Košecké Podhradie. 
Hlasovaním: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0 bola  Zmluva o výpožičke hasičského auta značky 
IVECO DAILY schválená..
- k dnešnému dňu bolo vybratých cca 40% z celkovej sumy vyrubenej dane z nehnuteľnosti 
a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady;
- do firmy V.O.D.S. Košice, prevádzka Beluša dovezieme elektrošrot – mrazničky, 
chladničky, televízory, staré pneumatiky sme zaviezli do Cementárne v Ladcoch;

K bodu č. 4    
    Plán práce jednotlivých komisií zriadených pri Obecnom zastupiteľstve na rok 2010
predniesli ich predsedovia (viď príloha č.1). 
Predseda Bytovej a sociálnej komisie, Martin Krcheň, má za úlohu predložiť plán práce tejto 
komisie na rok 2010 na nasledujúcom zasadnutí tejto komisie.
Vzhľadom k tomu, že predsedníčka Komisie na ochranu verejného záujmu, Anna Pagáčová, 
je dlhodobo PN, je potrebné túto komisiu doplniť o jedného člena a zvoliť predsedu, oznámil 
starosta obce. Na základe jeho návrhu bola za člena a zároveň aj za predsedu Komisie na 
ochranu verejného záujmu zvolená Ing. Marta Galbavá. Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal 
sa – 0. 
       
K bodu č. 5
    Starosta obce predniesol Správa o hospodárení správcu nájomného bytového domu za rok 
2009.

K bodu č. 6
     Správu o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru Košecké Podhradie za rok 2009 
predniesla jeho členka Veronika Budiačová (viď príloha č.2).

K bodu č. 7
    Starosta obce predložil prítomným:
- žiadosť DHZ Košecké Podhradie o zakúpenie dámskych uniforiem – je potrebné upresniť 
počet kusov a zistiť, kde by sa dali ušiť;
- žiadosť Milana Galka o odkúpenie časti pozemku parcela č. KN-C 2, o výmere 79 m2, v k.ú. 
Veľké Košecké Podhradie, z dôvodu rekonštrukcie a nadstavby rodinného domu súp. čísla 
363. Žiadosť bola postúpená Komisií pre výstavbu a životné prostredie.
- na základe prerokovania na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva poslanci 
hlasovaním: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0, schválili podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona 
o majetku obcí odpredaj pozemku parcela číslo KN – C 254, v k.ú. Kopec, o výmere 486 m2, 
v podiele 3/72, v cene 2,- €/m2, Milanovi Turzovi;
- žiadosť Emanuela Bartoša o odpredaj pozemku parcela č. KN-E 7102, o výmere 708 m2, 
v k.ú. Veľké Košecké Podhradie. Žiadosť bola postúpená Komisií pre výstavbu a životné 
prostredie.

K bodu č. 8
    Ing. Martin Prostinák predniesol:
- informáciu o inventarizácií majetku obce, ktorá sa uskutočnila na základe smernice 
o inventarizácií majetku;
- návrh na vyradenie prebytočného majetku obce v sume 66 445, 56 €. Po prerokovaní bolo 
vyradenie prebytočného majetku obce v sume 66 445, 56 € jednohlasne schválené.
- návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2010;
- návrh na vyradenie nevymožiteľných pohľadávok na komunálny odpad od občanov, ktorí už 
zomreli a ktorí dodatočne predložili potvrdenie, že si uvedený poplatok platia v zahraničí, 



v sume 81,23 €. Hlasovaním: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0, vyradenie nevymožiteľných 
pohľadávok na komunálny odpad od občanov, ktorí už zomreli a ktorí dodatočne predložili 
potvrdenie, že si uvedený poplatok platia v zahraničí, v sume 81,23 €, bolo schválené.
    
K bodu č. 9
    Starosta obce informoval prítomných:
- návrh dodatku č. 2/2010 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2007 - prevádzkový 
poriadok pohrebísk a domov smútku na území obce Košecké Podhradie;
- možnosť zamestnať uchádzačov o zamestnanie podľa § 50i zákona č. 5/2004 Z.z. o službách 
zamestnanosti, na 9 mesiacov, t.j. na dobu určitú. Prvé tri mesiace by úrad práce, sociálnych 
vecí a rodiny preplácal 90 %, ďalšie tri mesiace 80 % a posledné tri mesiace 70 % z celkovej 
ceny práce, najviac zo sumy 500,41 €. Uvažujeme takýmto spôsobom zamestnať 1 – 2 
zamestnancov.
- cenová ponuka od firmy Elastic s.r.o. Ilava na výmenu okien a dverí na dome smútku v časti 
Kopec. Je ich potrebné vymeniť, pretože sú už hnilé.
- autobusová zastávka v časti Kopec (na dolnom konci) – už máme súhlasné stanoviská od 
všetkých orgánov štátnej správy, chýba stanovisko VÚC Trenčín, ale je to v riešení;
- chceli by sme tento rok vybudovať splachovacie WC v kultúrnom dome v časti Kopec; 

    Ing. Martin Prostinák predniesol prítomným návrh zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom obce Košecké Podhradie.

K bodu č. 10
Do diskusie sa zapojili:
- Ing. Marta Galbavá – či sa bude v priebehu 1. polroka vydávať ďalšie číslo podhradských 
noviniek;
- Ing. Martin Prostinák – chceli by sme ho vydať pred hodami a bolo by dobré do 
nasledujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva predložiť články a námety
                                      - na zrekonštruované miestne komunikácie by sa zišli spomaľovače 
rýchlosti; 

 K bodu č. 11
    Návrh na uznesenie predložila Ing. Bartošová. Za uznesenie č. 2/2010 hlasovali všetci 
poslanci, nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania. 

K bodu č. 12
    Poďakovaním všetkým prítomným za účasť starosta obce ukončil zasadnutie OZ.     

Košecké Podhradie, 22. apríla 2010

Zapísala : Ing. Zuzana Bartošová

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

                                        Ing. Martin Prostinák               ................................                                                                     

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

                                                                                  starosta obce                                 



Uznesenie č. 2/2010 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Košeckom Podhradí, 

ktoré sa konalo dňa 22. 04. 2010                      
_____________________________________________________

Obecné zastupiteľstvo v Košeckom Podhradí:

A. berie na vedomie
1. plnenie úlohy bod č. D2 z uznesenia č. 1/2010, zo dňa 12.01.2010
2. plány práce jednotlivých komisií zriadených pri OZ na rok 2010
3. správu o činnosti DHZ za rok 2009
4. správu o inventarizácií majetku obce
5. zmenu rozpočtu v zmysle vnútorného predpisu zásady hospodárenia s majetkom obce

B. prerokovalo
1. doplnenie programu OZ o dva body:

- informácia o inventarizácií majetku obce
- vyradenie prebytočného majetku obce

2. 5 % - nú spoluúčasť (t.j. 3000,- €) k dotácií z Environmentálneho fondu na stavbu: 
Obecný vodovod Malé Košecké Podhradie

3. návrh servisnej zmluvy medzi firmou Herz s.r.o. Bratislava a Obcou Košecké 
Podhradie na výkon servisných služieb kotla na spaľovanie biomasy v nájomnom 
bytovom dome

4. návrh zmluvy o výpožičke hasičského auta značky IVECO DAILY medzi Krajským 
riaditeľstvom hasičského a záchranného zboru a Obcou Košecké Podhradie

5. doplnenie dočasného člena a zvolenie dočasného predsedu Komisie na ochranu 
verejného činiteľa

6. návrh na vyradenie prebytočného majetku obce v sume 66 445,56 €
7. návrh vyradenie nevymožiteľných pohľadávok na komunálny odpad od občanov, ktorí 

už zomreli a ktorí dodatočne predložili potvrdenie, že si uvedený poplatok platia v 
zahraničí, v sume 81,23 €

8. návrh na zmenu rozpočtu obce na rok 2010
9. návrh dodatku č. 2/2010 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2007 - prevádzkový 

poriadok pohrebísk a domov smútku na území obce Košecké Podhradie
10. návrh poriadku odmeňovania zamestnancov a funkcionárov obce Košecké Podhradie
11. návrh zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Košecké Podhradie

C. schválilo
1. doplnenie programu OZ o dva body:

- informácia o inventarizácií majetku obce
- vyradenie prebytočného majetku obce

2. 5 % - nú spoluúčasť (t.j. 3000,- €) k dotácií z Environmentálneho fondu na stavbu: 
Obecný vodovod Malé Košecké Podhradie

3. Ing. Martu Galbavú za dočasného člena a zároveň aj dočasného predsedu Komisie na 
ochranu verejného záujmu

4. servisnú zmluvu medzi firmou Herz s.r.o. Bratislava a Obcou Košecké Podhradie na 
výkon servisných služieb kotla na spaľovanie biomasy v nájomnom bytovom dome

5. zmluvu o výpožičke hasičského auta značky IVECO DAILY medzi Krajským 
riaditeľstvom hasičského a záchranného zboru a Obcou Košecké Podhradie

6. podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona o majetku obcí odpredaj pozemku parcela číslo KN 
– C 254, v k.ú. Kopec, o výmere 486 m2, v podiele 3/72, v cene 2,- €/m2



7. smernicu na výkon inventarizácie majetku obce
8. vyradenie prebytočného majetku obce v sume 66 445,56 €
9. vyradenie nevymožiteľných pohľadávok na komunálny odpad od občanov, ktorí už 

zomreli a ktorí dodatočne predložili potvrdenie, že si uvedený poplatok platia v 
zahraničí, v sume 81,23 €

D. dáva za úlohu
1. predsedovi Bytovej a sociálnej komisie, Martinovi Krchňovi, aby do nasledujúceho 

zasadnutia obecného zastupiteľstva predložil plán práce uvedenej komisie na rok 2010

Košecké Podhradie, 22. apríla 2010
                  
               

Zapísala :   Ing. Zuzana Bartošová

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

                          Ing. Martin Prostinák                        .............................                                                    

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




