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

sa konalo dňa 22. 11. 2012 v Kultúrnom dome vo Veľkom Košeckom Podhradí

             

Prítomní :    podľa prezenčnej listiny

Program :
1. Otvorenie zasadnutia OZ
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie nájomníka v nájomnom bytovom dome 8 b.j.
4. Schválenie dodávateľa kotolne v Kultúrnom dome vo Veľkom Košeckom 

Podhradí
5. Návrh na uznesenie
6. 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 (Martin Krcheň 
sa ospravedlnil).  Starosta obce oboznámil poslancov s programom zasadnutia, ktorý bol 
následne jednohlasne schválený.

K bodu č. 2
    Za zapisovateľa navrhol starosta obce Ing. Martina Prostináka, za overovateľov zápisnice 
Máriu Gregorovú  a Ing. Marcela Živčica.

K bodu č. 3
    Ing. Zuzana Kvasnicová predložila prítomným žiadosť Petra Haluščáka  o prenájom 1-
izbového nájomného bytu č. 6, v bytovom dome súp. č. 286. Po prerokovaní poslanci 
jednohlasne schválili Petra Haluščáka  ako nájomcu v 1-izbovom nájomnom byte č. 6, 
v bytovom dome súp. č. 286. 

K bodu č. 4
    Na predchádzajúcom zasadnutí OZ bolo schválené vypísanie výberového konania na 
rekonštrukciu kotolne v kultúrnom dome vo Veľkom Košeckom Podhradí, do ktorého sa 
zapojili štyri firmy, informoval starosta obce.  Prehodnotením ich ponúk sa zaoberala 
výberová komisia. 
Ing. Martin Prostinák, predseda výberovej komisie, prečítal zápisnicu zo zasadnutia komisie. 
Komisia na svojom zasadnutí dňa 21.11.2012 prehodnotila jednotlivé ponuky a poslancom 
obecného zastupiteľstva odporúča schváliť, za dodávateľa rekonštrukcie kotolne v KD vo 
Veľkom Košeckom Podhradí, firmu LODEN s.r.o. Košecké Podhradie, ktorá predložila 
najlacnejšiu ponuku vo výške 19.524,- € s DPH. 
Poslanci následným hlasovaním: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0, schválili:
a) firmu LODEN s.r.o. Košecké Podhradie, za dodávateľa rekonštrukcie kotolne v kultúrnom 

dome vo Veľkom Košeckom Podhradí, v sume 19.524,- € s DPH;
b) podpísanie zmluvy o dielo na rekonštrukciu kotolne v kultúrnom dome vo Veľkom 

Košeckom Podhradí, medzi Obcou Košecké Podhradie a firmou LODEN s.r.o. Košecké 
Podhradie.

K bodu č. 5
    Návrh na uznesenie predložil Ing. Prostinák. Za uznesenie č. 6/2012 hlasovali všetci 
prítomní poslanci, nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania.



K bodu č. 6
Poďakovaním všetkým prítomným za účasť starosta obce ukončil zasadnutie OZ.

       

Košecké Podhradie, 22. novembra 2012

Zapísal : Ing. Martin Prostinák

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

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

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

                                                                              starosta obce        



Uznesenie č. 6/2012 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v 

Košeckom Podhradí, ktoré sa konalo dňa  22. 11. 2012

                     

Obecné zastupiteľstvo v Košeckom Podhradí:

A. prerokovalo
1. žiadosť Petra Haluščáka  o prenájom 1-izbového nájomného bytu č. 6, v bytovom 

dome súp. č. 286

B. schválilo
1. Petra Haluščáka  ako nájomcu v 1-izbovom nájomnom byte č. 6, v bytovom dome súp. 

č. 286
2. firmu LODEN s.r.o. Košecké Podhradie, za dodávateľa rekonštrukcie kotolne 

v kultúrnom dome vo Veľkom Košeckom Podhradí, v sume 19.524,- € s DPH
3. podpísanie zmluvy o dielo na rekonštrukciu kotolne v kultúrnom dome vo Veľkom 

Košeckom Podhradí, medzi Obcou Košecké Podhradie a firmou LODEN s.r.o. 
Košecké Podhradie

Košecké Podhradie, 22. novembra 2012
                  

Zapísal :   Ing. Martin Prostinák

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

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

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




