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

dňa 24. 02. 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. Správa hlavného kontrolóra o činnosti obce podľa § 18e) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení
5. Návrh úloh obce na rok 2011
6. Plán práce komisií obecného zastupiteľstva
7. Odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy
8. Informácia o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011
9. Doplnenie členov komisií
10. Návrh na schválenie zmluvy na vypracovanie PD na stavbu „Chodník pri 

štátnej ceste III. triedy“
11. Návrh na schválenie zmeny poriadku odmeňovania poslancov OZ
12. Žiadosti o prenájom pozemkov 
13. Žiadosť o príspevok
14. Rôzne
15. Interpelácia poslancov
16. Diskusia
17. 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 (Mária 
Gregorová, Martin Krcheň a Marcel Živčic sa ospravedlnili). 

K bodu č. 2
     Starosta obce oboznámil poslancov s programom zasadnutia, ktorý bol následne 
jednohlasne schválený.

K bodu č. 3
    Za zapisovateľku navrhol starosta obce Ing. Zuzanu Bartošovú, za overovateľov zápisnice 
Ing. Martina Prostináka a Bc. Petra Púčeka.

K bodu č. 4    
    Správu hlavného kontrolóra o činnosti obce podľa § 18e) zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení predniesol hlavný kontrolór obce (viď príloha č. 1), ktorú poslanci 
hlasovaním: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0, vzali na vedomie.   
Zároveň oboznámil prítomných so Správou hlavného kontrolóra obce Košecké Podhradie 
o vykonanej kontrole za obdobie január – február 2011 (viď príloha č. 2). Poslanci túto správu 
jednohlasne vzali na vedomie.
  



K bodu č. 5
    O hlavných úlohách obce na tento rok informoval starosta obce:
- výstavba zberného dvora

 oboznámil poslancov s návrhom mandátnej zmluvy medzi Obcou Košecké Podhradie 
a firmou Support & Consulting s.r.o., ktorej predmetom je externý manažment projektu 
z Operačného programu Životné prostredie. Po prerokovaní bola táto zmluva, 
hlasovaním: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0, schválená.

 podal návrh na opätovné podanie žiadosti na Ministerstvo životného prostredia SR 
o poskytnutie dotácie na výstavbu zberného dvora v obci. Poslanci tento návrh 
jednohlasne schválili.

- dokončiť vodovody v častiach Veľké a Malé K. Podhradie;
- žiadosť o prefinancovanie DPH z projektu „Rekonštrukcia miestnych komunikácií 

v Košeckom Podhradí“;
- výstavba chodníka pri štátnej ceste III. triedy;
- separácia odpadu;
- výstavba nájomnej bytovky;
- dokončenie výstavby oporného múru hlavnej cesty pri ZŠ s MŠ.
  
K bodu č. 6
    Predsedovia jednotlivých komisií zriadených pri OZ predniesli plány práce komisií na rok 
2011 (viď príloha č. 3).

K bodu č. 7
    Starosta obce oboznámil prítomných s nasledovným:
- obec Košecké Podhradie má z poslancov OZ jedného zástupcu v Rade školy pri ZŠ s MŠ 
Košecké Podhradie a pri ZŠ s MŠ Košeca. Keďže terajší zástupca v Rade školy pri ZŠ s MŠ  
K. Podhradie už nie je poslancom OZ je potrebné ho z tejto funkcie odvolať a následne 
menovať nového. V následnom hlasovaní: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0, poslanci OZ 
odvolali Jána Suchomela z funkcie zástupcu obce v Rade školy pri ZŠ s MŠ Košecké 
Podhradie a zároveň hlasovaním: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0, menovali Ing. Zuzana 
Kvasnicovú do funkcie zástupcu obce v Rade školy pri ZŠ s MŠ Košecké Podhradie.
Zástupcom obce v Rade školy pri ZŠ s MŠ Košeca bol Martin Krcheň. OZ hlasovaním: za –
4, proti – 0, zdržal sa – 0 schválilo pokračovanie Martina Krchňa vo funkcií zástupcu obce 
v Rade školy pri ZŠ s MŠ  Košeca.

K bodu č. 8
    Starosta obce predniesol informáciu o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011.
   
K bodu č. 9
    Na ustanovujúcom zasadnutí OZ sa volili predsedovia jednotlivých komisií zriadených pri 
OZ a určovali jednotliví členovia, povedal starosta obce. Nakoľko Komisie pre kultúru, šport 
a vzdelávanie je nekompletná,  obecné zastupiteľstvo ukladá predsedovi tejto komisie doplniť 
1 člena do nasledujúceho zasadnutia OZ.
Starosta obce oznámil, že od 01.01.2011 platí novela zákona o sociálnom poistení, ktorá 
okrem iného hovorí, že poberatelia predčasného starobného dôchodku, ktorí pracujú alebo 
poberajú akúkoľvek odmenu, ktorá podlieha dani z príjmov, sa musia k 28.02.2011 
rozhodnúť, či budú poberať predčasný starobný dôchodok alebo mzdu, poprípade odmenu 
a toto ustanovenie sa týka aj poslancov OZ a členov jednotlivých komisií. Keďže členkou 
Komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie je p. Marta Šnapková, ktorej sa toto ustanovenie 
týka, táto sa rozhodla, že bude aj naďalej vykonávať funkciu členky uvedenej komisie bez 
nároku na akúkoľvek odmenu, počas poberania predčasného starobného dôchodku. V prípade 
preklasifikovania na starobný dôchodok jej bude odmena vyplácaná.



K bodu č. 10
    S cenovou ponukou na vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu „Chodník pri 
štátnej ceste III. triedy“, oboznámil prítomných starosta obce. Po prerokovaní, hlasovaním: za 
– 4, proti – 0, zdržal sa – 0, poslanci schválili zmluvu na vypracovanie projektovej 
dokumentácie na stavbu „Chodník pri štátnej ceste III. triedy“ v cene 1.990,- €.

K bodu č. 11
    Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom dodatku č.1/2011 k Zásadám odmeňovania 
poslancov a volených orgánov obce Košecké Podhradie. V následnom hlasovaní poslanci 
dodatok č. 1/2011 k Zásadám odmeňovania poslancov a volených orgánov obce Košecké 
Podhradie schválili. Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0.

K bodu č. 12
    Starosta obce predniesol nasledovné žiadosti:
- p. Zdena Slúková požiadala o prenájom časti pozemku parcela č. KNC 27/1 – „Obecná 

záhrada“ v k.ú. Veľké Košecké Podhradie, o výmere 20 m2, za účelom dočasného 
skladovania palivového dreva. Hlasovaním: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0, poslanci 
schválili prenájom časti pozemku parcela č. KNC 27/1 v k.ú. Veľké K. Podhradie „Obecná 
záhrada“ Zdene Slúkovej, na dočasné uskladnenie dreva. 

- firma Global Network Systems s.r.o. Dubnica nad Váhom požiadala o prenájom časti 
pozemku parcela č. KNC 1056/3 v k.ú. Veľké K. Podhradie na umiestnenie antény na 
pripojenie k sieti internet. Po prerokovaní bol  jednohlasne schválený prenájom časti 
pozemku parcela č. KNC 1056/3  v k.ú. Veľké K. Podhradie firme Global Network 
Systems s.r.o. Dubnica nad Váhom na umiestnenie antény na pripojenie k sieti internet 
s tým, že bližšie podmienky budú dojednané do 30 dní.

- p. Tibor Hrnčiar požiadal o odpustenie nájomného v prevádzke potravín v časti Kopec, 
z dôvodu nerentabilnosti. Ing. Marta Galbavá predniesla návrh na zníženie nájomného o 50 
%, čo poslanci následne schválili. Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0.

K bodu č. 13
    ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Košecké Podhradie požiadala o poskytnutie 

príspevku z rozpočtu obce na svoju činnosť v roku 2011, povedal starosta obce. 
Hlasovaním: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0, bol schválený príspevok pre ZO Slovenského 
zväzu zdravotne postihnutých Košecké Podhradie v sume 50,- € s tým, že najneskôr na 
začiatku roka 2012 bude predložené vyúčtovanie.

K bodu č. 14
- Bc. Peter Púček – opraviť odvodňovací kanál pri krčme „Pod orechom“; 
- Ing. Zuzana Kvasnicová – potrebné pripraviť zmenu VZN podľa zákona č. 245/2008 Z.z. 

(školský zákon);
- starosta obce – je veľký problém obsadiť 2 – izbový byt v nájomnej bytovke;
- Ing. Zuzana Bartošová požiadala o určenie aspoň jedného nestránkového dňa na obecnom 
úrade. Proti tomuto návrhu vystúpila Ing. Marta Galbavá, ktorá namietala, že keď sa zamknú 
dvere a bude zvolané konanie, tak sa ľudia nebudú mať ako dostať dnu, na čo Ing. Zuzana 
Kvasnicová odpovedala, že by nemal byť problém sa dohodnúť a zvolať konanie na iný deň 
a nie na ten, ktorý je nestránkový. Ing. Marta Galbavá na to odpovedala, že pri určovaní 
konania sa musí riadiť zákonnými lehotami a nie nestránkovými dňami.
Na základe tohto starosta obce navrhol, že skúšobne na 1 mesiac sa úradné hodiny skrátia a to 
v utorok a vo štvrtok a budú len do 11,30 hod. Po prerokovaní poslanci hlasovaním: za – 3, 
proti – 0, zdržal sa – 1, uvedený návrh schválili.

K bodu č. 15
    Starosta obce skonštatoval, že žiaden z poslancov nepredložil interpelácie.



K bodu č. 16
    Do diskusie sa zapojili:
- Marta Šnapková – je potrebné vyzvať ľudí, ktorí bývajú v radovke, aby si spravili kanál na 
odvádzanie vody, ktorá vyviera spoza radovky, pretože teraz všetka tá voda ide na môj 
pozemok a sa z neho vytvára močarina;
- Bc. Pavol Janík – kedy sa opravia miestne komunikácie v časti Kopec, na niektorých 

miestach sú v dezolátnom stave;
- Bc. Peter Púček – čo sa dá ešte na poslednú stranu „Podhradských noviniek“, ak nikto nemá 

žiaden námet, tak ja môžem pripraviť stručný článok k sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 
v roku 2011

K bodu č. 17
    Návrh na uznesenie predložila Ing. Bartošová. Za uznesenie č. 7/2010 hlasovali všetci 
poslanci, nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania.

K bodu č. 18
    Poďakovaním všetkým prítomným za účasť,  starosta obce ukončil zasadnutie OZ.
       

Košecké Podhradie, 24. februára 2011

Zapísala : Ing. Zuzana Bartošová

Overovatelia zápisnice :  Ing. Martin Prostinák                           ...............................

                                        Bc. Peter Púček                                     ................................                                                                     

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

                                                                                  starosta obce               



Uznesenie č. 2/2011 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Košeckom Podhradí, 

ktoré sa konalo dňa 24. 02. 2011                      
_____________________________________________________

Obecné zastupiteľstvo v Košeckom Podhradí:

A. berie na vedomie
1. správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2010
2. správu hlavného kontrolóra obce o vykonanej kontrole za obdobie január – február 

2011
3. plán práce komisií pre OZ
4. informáciu starostu obce o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011

B. prerokovalo
1. odvolanie Jána Suchomela ako zástupcu obce v Rade školy pri ZŠ s MŠ Košecké 

Podhradie
2. menovanie Ing. Zuzany Kvasnicovej ako zástupcu obce v Rade školy pri ZŠ s 

MŠ Košecké Podhradie
3. pokračovanie Martina Krchňa ako zástupcu obce v Rade školy pri ZŠ s MŠ Košeca

4. zmluvu na vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu „Chodník pri štátnej 
ceste III. triedy“

5. návrhom dodatku č.1/2011 k Zásadám odmeňovania poslancov a volených orgánov 
obce Košecké Podhradie

6. žiadosti na prenájom obecných pozemkov
7. žiadosť o odpustenie nájomného
8. žiadosť o poskytnutie príspevku
9. návrh mandátnej zmluvy medzi Obcou Košecké Podhradie a firmou Support & 

Consulting s.r.o. ktorej predmetom je externý manažment projektu z Operačného 
programu Životné prostredie 

10. návrh na opätovné podanie žiadosti na Ministerstvo životného prostredia SR 
o poskytnutie dotácie na výstavbu zberného dvora v obci 

C. schválilo
1. program zasadnutia OZ  
2. pokračovanie Martina Krchňa vo funkcií zástupcu obce v Rade školy pri ZŠ s MŠ  

Košeca
3. zmluvu na vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu „Chodník pri štátnej 

ceste III. triedy“ v cene 1.990,- €
4. dodatok č.1/2011 k Zásadám odmeňovania poslancov a volených orgánov obce 

Košecké Podhradie
5. prenájom časti pozemku parcela č. KNC 27/1 v k.ú. Veľké K. Podhradie „Obecná 

záhrada“ Zdene Slúkovej na dočasné uskladnenie dreva
6. prenájom časti pozemku parcela č. KNC 1056/3  v k.ú. Veľké K. Podhradie firme 

Global Network Systems s.r.o. Dubnica nad Váhom na umiestnenie antény na 
pripojenie k sieti internet s tým, že bližšie podmienky budú dojednané do 30 dní

7. zníženie nájomného v prevádzke potravín v časti Kopec o 50%
8. príspevok pre ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Košecké Podhradie 

v sume 50,- € s tým, že najneskôr na začiatku roka 2012 bude predložené vyúčtovanie



9. mandátnu zmluvu medzi obcou Košecké Podhradie a firmou Support & Consulting 
s.r.o. ktorej predmetom je externý manažment projektu z Operačného programu 
Životné prostredie

10. opätovné podanie žiadosti na Ministerstvo životného prostredia SR o poskytnutie 
dotácie na výstavbu zberného dvora v obci

11. skúšobne na 1 mesiac v utorok a vo štvrtok skrátiť úradné hodiny a to do 11,30 hod.

D. odvoláva
1. Jána Suchomela z funkcie zástupcu obce v Rade školy pri ZŠ s MŠ Košecké 

Podhradie 

E. menuje
1. Ing. Zuzana Kvasnicovú do funkcie zástupcu obce v Rade školy pri ZŠ s MŠ Košecké 

Podhradie

F. ukladá
1. doriešiť sťažnosť evidovanú pod č. 361/2010 do 31.03.2011

zodpovedný: Obecný úrad

2. do nasledujúceho zasadnutia OZ doplniť člena Komisie pre kultúru, šport 
a vzdelávanie
zodpovedný: predseda komisie

3. pripraviť zmenu VZN podľa zákona č. 245/2008 Z.z. (školský zákon)

Košecké Podhradie, 24. februára 2011
                  
               

Zapísala :   Ing. Zuzana Bartošová

Overovatelia :   Ing. Martin Prostinák                               .............................                                 
                                          
                      
       

                          Bc. Peter Púček                                        .............................                                                    

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






