
Z Á P I S N I C A 

Obecného zastupiteľstva v Košeckom Podhradí, ktoré  

sa konalo dňa 24.04.2014 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 finančnej komisie (vyúčtovanie dotácií poskytnutých z rozpočtu obce 

v roku 2013) 

6. Správa komisie na ochranu verejného záujmu 

7. Prehodnotenie platu starostu obce  

8. Informácia o plate hlavného kontrolóra obce 

 9. Plán odpadového hospodárstva 

 10. Profil verejného obstarávateľa 

 11. Územný generel dopravy Trenčianskeho samosprávneho kraja 

 12. Informácia o odstránení havarijného stavu na bytovom dome súp. č. 337 

 13. Prehodnotenie právnych noriem obce 

 14. Odpredaj pozemku parcela č. KNC 465 

 15. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2014 - 2020    

 16. Rôzne 

 17. Interpelácia poslancov  

 18. Diskusia 

 19. Návrh na uznesenie 

 20. 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 5 (2 sa ospravedlnili – 

Mária Gregorová, Ing. Marcel Živčic).   

 

K bodu č. 2 

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

Ing. Martu Galbavú a Ing. Martina Prostináka. 

 

K bodu č. 3 

Starosta oboznámil prítomných s programom zasadnutia OZ a zároveň ho navrhol doplniť 

nasledovne: 

- za bod 6 doplniť – návrh zmeny rozpočtu obce č. 1/2014 a ostatné body nechať zachované. 

Za uvedený návrh hlasovali všetci prítomní poslanci, nikto nebol proti a nikto sa nezdržal 

hlasovania.  

Následne bol program zasadnutia OZ schválený. Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0.  

 

K bodu č. 4 

Hlavný kontrolór obce predložil správu hlavného kontrolóra obce o vykonanej kontrole (viď 

príloha č. 1). Táto bola jednohlasne vzatá na vedomie. Zároveň OZ uložilo obecnému úradu 

vykonať fyzickú inventarizáciu hmotného majetku obce, s tým, že bude ukončená najneskôr 

do 31.01.2015. Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0. 



K bodu č. 5 

Ing. Martin Prostinák oboznámil prítomných so správou finančnej komisie (viď príloha č. 2) 

a táto bola hlasovaním: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0, vzatá na vedomie. 

K bodu č. 6 

Návrh zmeny rozpočtu obce Košecké Podhradie č. 1/2014 predložil Ing. Martin Prostinák 

(viď príloha č. 3). Hlasovaním: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 1, bola zmena rozpočtu obce 

Košecké Podhradie č. 1/2014, schválená.  

Zároveň, po prerokovaní, OZ jednohlasne schválilo vypracovanie projektovej dokumentácie 

na výstavbu chodníka od pohostinstva vo Veľkom K. Podhradí po cintorín vo Veľkom K. 

Podhradí. 

 

K bodu č. 7 

Ing. Zuzana Kvasnicová predniesla správu komisie na ochranu verejného záujmu (viď príloha 

č. 4) a táto bolo vzatá na vedomie. Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0. 

 

K bodu č. 8 

Ing. Martin Prostinák informoval, že od 01.01.2014 došlo k zmene priemernej mesačnej mzdy 

zamestnanca v národnom hospodárstve, od ktorej sa odvíja aj plat starostu obce a preto je 

potrebné jeho prehodnotenie. Nakoľko starosta obce bude poberať základný plat bez 

akéhokoľvek navýšenia, OZ hlasovaním: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0, berie na vedomie, že 

podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov, patrí starostovi obce 

od 01.01.2014 plat vo výške určenej priamo zákonom, v sume 1.632,- €/mesačne (slovom: 

jedentisícšesťstotridsaťdva eur). Výpočet – viď príloha č. 2. 

 

K bodu č. 9 

Aj plat hlavného kontrolóra sa odvíja od priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 

hospodárstve oznámil Ing. Martin Prostinák. Nakoľko hlavný kontrolór obce bude poberať 

základný plat bez akéhokoľvek navýšenia, OZ hlasovaním: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0, 

berie na vedomie, že v zmysle § 18c, ods. 1 a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. v znení 

neskorších predpisov, patrí hlavnému kontrolórovi obce, od 01.01.2014, pri úväzku 5 

hodín/týždenne, plat vo výške priamo určenej zákonom, v sume 170,- €/mesačne (slovom: 

jednostoosemdesiat eur). Výpočet – viď príloha č. 2. 

 

K bodu č. 10 

Návrh programu odpadového hospodárstva obce Košecké Podhradie na roky 2011 – 2015 

(viď príloha č. 5) predniesla Ing. Marta Galbavá. Po prerokovaní bol program odpadového 

hospodárstva obce Košecké Podhradie na roky 2011 – 2015 jednohlasne schválený. 

 

K bodu č. 11 

Starosta obce informoval, že sme povinný mať vypracovanú smernicu: „Profil verejného 

obstarávania“. Na základe tohto OZ uložilo obecnému úradu, finančnej komisií, komisií pre 

výberové konanie vytvoriť internú smernicu: „Profil verejného obstarávania“, v termíne do 

najbližšieho zasadnutia OZ. Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0. 

     

K bodu č. 12 

O územnom generele dopravy Trenčianskeho samosprávneho kraja informovala Ing. Marta 

Galbavá (viď príloha č. 6). Táto informácia bola, hlasovaním: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0, 

vzatá na vedomie. 

 

K bodu č. 13 

Starosta obce informoval o odstraňovaní havarijného stavu na bytovom dome súp. č. 377. 

Informáciu o odstraňovaní havarijného stavu a pokračovaní prác na bytovom dome súp. č. 

337 vzali poslanci na vedomie. Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0. 

 



K bodu č. 14 

Informáciu o tvorbe a zverejňovaní právnych noriem predniesol starosta obce a táto bola 

jednohlasne vzatá na vedomie. 

OZ, hlasovaním: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0, uložilo obecnému úradu a všetkým komisiám 

zriadeným pri OZ prehodnotiť právne normy obce, v termíne do najbližšieho zasadnutia OZ. 

 

 

K bodu č. 15 

Na zasadnutí OZ dňa 05.03.2014 bola prerokovaná žiadosť p. Daniely Bučekovej o odkúpenie 

pozemku, parcela č. KNC 465, orná pôda, o výmere 367 m
2
, k.ú. Veľké Košecké Podhradie, 

povedal starosta obce. Zároveň dodal, že zámer o odpredaj pozemku bol v zmysle zákona 

zverejnený na úradnej tabuli, ako aj na stránke obce. 

K uvedenému sa vyjadrila Ing. Marta Galbavá, ktorá povedala, že minimálna hodnota 

pozemku sa musí určiť znaleckým posudkom, na čo starosta obce odpovedal, že si dohodne 

stretnutie so žiadateľkou a uvedené záležitosti s ňou prerokuje. 

    

K bodu č. 16 

Starosta obce informoval o potrebe vytvoriť program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

obce na roky 2014 – 2020. Túto informáciu vzali na vedomie všetci prítomní poslanci, nikto 

nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania.  

 

K bodu č. 17 

Informácie starostu obce: 

- riaditeľke ZŠ s MŠ K. Podhradie končí v lete funkčné obdobie a je potrebné určiť 

podmienky výberového konania. Po prerokovaní poslanci jednohlasne schválili podmienky 

na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky ZŠ s MŠ Košecké Podhradie (viď príloha č. 7). 

- TJ SLOVAN K. Podhradie má záujem na futbalovom ihrisku, vo vlastnej réžií, vybudovať 

tribúnu pre cca 100 ľudí. Na základe uvedeného OZ súhlasilo s využitím časti pozemku pri 

ihrisku, parcela č. KNC 779, k.ú. Veľké Košecké Podhradie, na vybudovanie tribúny 

(diváckeho hľadiska), o výmere cca 100 m
2
, t.j. cca pre 100 ľudí. Hlasovanie: za – 5, proti 

– 0, zdržal sa – 0. 

- žiadosť p. Františka Poláka na odpredaj, poprípade výmenu, pozemku parcela č. KNE 

7102, k.ú. Veľké Košecké Podhradie.  S touto žiadosťou sa zaoberalo OZ na svojom 

zasadnutí dňa 28.04.2011, kde bolo dané žiadateľovi nasledovné stanovisko: „Časť 

spomínaného pozemku by mala byť zahrnutá do pripravovaného projektu regulácie 

Podhradského potoka. Už v minulých obdobiach bola podaná žiadosť na odkúpenie tohto 

pozemku, ale vydalo sa zamietavé vyjadrenie z dôvodu regulácie“. Nakoľko do dnešného 

dňa neprebehla regulácia Podhradského potoka, toto stanovisko zostáva nezmenené, 

povedal starosta obce.  

   

K bodu č. 18 

K tomuto bodu sa vyjadrila Ing. Marta Galbavá – prečo do stanoveného termínu, t.j. do 

22.04.2014, nebola zvolaná Rada školy? 

Starosta obce – p. riaditeľka oznámila, že časovo sa to nedalo stihnúť a Rada školy bude 

zvolaná do 30.04.2014.   

 

K bodu č. 19 

Do diskusie sa zapojili: 

- Anton Adamec - kúpa traktora je dobrá vec; 

 - čo sa týka separovaného odpadu – nie v každej domácnosti majú šancu 

vyseparovať 4 vrecia odpadu, tento systém by sa mal zmeniť; 

 - nie je pokosená tráva na cintorínoch, na verejných priestranstvách – či 

nechce starosta zamestnať nezamestnaných ľudí; 

- Ing. Zuzana Kvasnicová - ako je to so zamestnávaním sociálne odkázaných ľudí; 



   - pri KD v Malom K. Podhradí chýba zábradlie; 

- starosta obce - čo sa týka zamestnávania sociálne odkázaných ľudí, zatiaľ o tom 

neuvažujeme; 

 - zábradlie už bolo nefunkčné a bude nahradené novým; 

- Ladislav Kamenický - čo s odkanalizovaním miestnej komunikácie smerom k pohostinstvu 

vo Veľkom K. Podhradí; 

- starosta obce – boli oslovení väčšinoví vlastníci parcely, cez ktorú by sa kanalizácia riešila 

a tí sa k tomu, do dnešného dňa, nevyjadrili; 

- Zita Porubčanová  - rýna na bytovom dome 279 je dlhodobo znečistená; 

  - nájomné bytovky, ako aj súkromná bytovka, nie sú označené súpisnými 

číslami; 

  - či by sa nedala zamknúť smetná nádoba pri bytovke 279, alebo aspoň 

presunúť, lebo ju používajú aj cudzí ľudia, ktorí idú okolo; 

- starosta obce – ak máte nejaké problémy na bytovke, treba sa obrátiť na správcu bytovky, 

ktorým je firma Ilfes s.r.o. Ilava; 

- Emanuel Bartoš - je dlhoročný problém so stavbou gátra p. Poláka, je to čierna stavba 

a nikto to nerieši;   

- Ing. Marta Galbavá -  na uvedenej stavbe bol vykonaný štátny stavebný dohľad, p. Polák 

má predložiť doklady k legalizácií stavby, ale tie do dnešného dňa 

nepredložil. Problém nie je dať odstrániť stavbu, ale kto ju bude 

odstraňovať. 

                                               

K bodu č. 20 

Návrh na uznesenie predložila Ing. Zuzana Bartošová. Za uznesenie č. 3/2014 hlasovali všetci 

prítomní poslanci, nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania. 

 

K bodu č. 21 

Poďakovaním všetkým prítomným za účasť starosta obce ukončil zasadnutie OZ. 

        

 

Košecké Podhradie, 24. apríla 2014 

 

 

 

Zapísala : Ing. Zuzana Bartošová 

 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

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

                                                                                                     Bc. Rastislav Čepák    

                                                                              starosta obce    

 

 

 

 

  



Uznesenie č. 3/2014  
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v  

Košeckom Podhradí, ktoré sa konalo dňa  24.04.2014 

                     

 

Obecné zastupiteľstvo v Košeckom Podhradí: 

 
  

 A. zobralo na vedomie 
1. správu hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole 

2. správu finančnej komisie 

3. správu komisie na ochranu verejného záujmu 

4. že podľa § 3, ods. 1 zákona č. 253/1994 Zb. v znení neskorších predpisov, patrí 

starostovi obce, od 01.01.2014, plat vo výške určenej priamo zákonom, v sume 1.632,- 

€/mesačne (slovom: jedentisícšesťstotridsaťdva eur) 

5. že v zmysle § 18c, ods. 1 a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších 

predpisov, patrí hlavnému kontrolórovi obce, od 01.01.2014, pri úväzku 5 

hodín/týždenne, plat vo výške priamo určenej zákonom, v sume 170,- €/mesačne 

(slovom: jednostoosemdesiat eur) 

6. informáciu o smernici: „Profil verejného obstarávateľa“ 

7. informáciu o územnom generely dopravy Trenčianskeho samosprávneho kraja 

8. informáciu o odstraňovaní havarijného stavu a pokračovaní prác na bytovom dome 

súp. č. 337 

9. informáciu o prehodnotení právnych noriem obce 

10. informáciu o príprave programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 

2014 - 2020  
 
 

B. prerokovalo 
1. návrh na doplnenie programu zasadnutia OZ  

2. návrh program zasadnutia OZ 

3. návrh zmeny rozpočtu obce č. 1/2014 

4. návrh na vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu chodníka od 

pohostinstva vo Veľkom K. Podhradí po cintorín vo Veľkom K. Podhradí 

5. návrh program odpadového hospodárstva obce Košecké Podhradie na roky 2011 - 2015 

6. návrh podmienok pre výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky ZŠ 

s MŠ Košecké Podhradie     
 

 

C. schválilo 

 1. doplnenie programu zasadnutia OZ 

2. program zasadnutia OZ  

3. zmenu rozpočtu obce č. 1/2014 úpravu č. 3 rozpočtu obce na rok 2013 

4. vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu chodníka od pohostinstva vo 

Veľkom K. Podhradí po cintorín vo Veľkom K. Podhradí 

5. program odpadového hospodárstva obce Košecké Podhradie na roky 2011 – 2015 plán 

zasadnutí OZ na I. polrok 2014 

6. podmienky pre výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky ZŠ s MŠ 

Košecké Podhradie 
 

 

 D. uložilo 
1. vykonať fyzickú inventarizáciu hmotného majetku obce, s tým, že bude ukončená 

najneskôr do 31.01.2015 

 zodpovedný: obecný úrad 



2. predložiť program odpadového hospodárstva obce Košecké Podhradie na roky 2011 – 

2015, na schválenie Okresnému úradu Ilava, Odbor starostlivosti o životné prostredie 

 zodpovedný: obecný úrad  

 termín: najneskôr do 04.05.2014 

3. vytvoriť internú smernicu: „Profil verejného obstarávania“ 

 zodpovední:  obecný úrad, finančná komisia, komisia pre výberové konanie  

 termín: do najbližšieho zasadnutia OZ 

4.  prehodnotiť právne normy obce 

 zodpovední: obecný úrad, všetky komisie zriadené pri OZ 

 termín: do najbližšieho zasadnutia OZ 

 

E. súhlasilo 

1. s využitím časti pozemku pri ihrisku, parcela č. KNC 779, k.ú. Veľké Košecké 

Podhradie, na vybudovanie tribúny (diváckeho hľadiska), o výmere cca 100 m
2
, t.j. 

cca pre 100 ľudí  

    
 
 

 

Košecké Podhradie, 24. apríla 2014 

                   

 

 
 

Zapísala :   Ing. Zuzana Bartošová 
 

 

 

 

 
 

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

 

 

 

 

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

                                                     

 

 

 

 

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

                                                                                                             Bc. Rastislav Čepák    

                                                                                                                   starosta obce       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


