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

dňa 25. 11. 2010 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. Kontrola plnenia uznesení OZ v Košeckom Podhradí a podanie správ o plnení 

uznesení
5. Predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

v zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona o obecnom zriadení na I. polrok 2011
6. Správa o činnosti komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie
7. Správa o činnosti bytovej a sociálnej komisie
8. Schválenie rozpočtu obce na rok 2011 a na roky 2012 - 2013
9. Správa o ukončení auditu samosprávy
10. Schválenie všeobecne záväzných nariadení obce Košecké Podhradie:

- VZN o nakladaní s odpadom
- VZN o zneškodňovaní odpadových vôd
- Doplnok č. 1 k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady

11. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2011
12. Správa finančnej komisie 
13. Rôzne
14. Interpelácia poslancov
15. Diskusia
16. Návrh na uznesenie
17. Záver – slávnostné ukončenie volebného obdobia

                        
                                                                                                                                                                                                                 
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 (Emil Kováčik, 
Anna Pagáčová a Ján Suchomel sa ospravedlnili). 
Starosta obce medzi hosťami srdečne privítal poslankyňu NR SR Ing. Magdu Košútovú, ktorá 
predniesla krátky príhovor.

K bodu č. 2
     Starosta obce oboznámil poslancov s programom zasadnutia a zároveň navrhol zlúčiť body 
8 a 12, za čo hlasovali všetci, nikto nebol proti a nikto sa nezdržal. Následne 
poslanci jednohlasne schválili program zasadnutia OZ.

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



K bodu č. 4    
    Správu o plnení uznesení OZ predniesol hlavný kontrolór obce (viď príloha č. 1), ktorú 
poslanci hlasovaním: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0, vzali na vedomie.     
K bodu č. 5
    Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Košecké Podhradie na I. polrok 2011 
predložil Bc. Pavol Janík, hlavný kontrolór obce (viď príloha č. 2).
Ing. Marta Galbavá navrhla doplnenie tohto plánu, čo prítomní poslanci jednohlasne schválili. 
Následne hlasovaním: za – 4, proti – 0, zdržal sa 0, bol plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Košecké Podhradie na I. polrok 2011 schválený.
  
K bodu č. 6
    Ing. Marcel Živčic predložil správu komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie (viď príloha č. 
3)

K bodu č. 7
    Správu o činnosti bytovej a sociálnej komisie predložil Martin Krcheň (viď príloha č. 4).
Starosta obce doplnil, že v inzertných novinách PARDON bol uverejnený oznam na prenájom 
bytu, ozvali sa traja záujemcovia, s ktorých momentálne prehodnocujeme.

K bodu č. 8
    Starosta obce predniesol správu nezávislého audítora z overenia riadnej účtovnej závierky 
zostavenej k 31.12.2009. hlasovaním: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0, poslanci vzali túto 
správu na vedomie.
    
K bodu č. 9
   Na predchádzajúcom zasadnutí OZ boli predložené nasledovné návrhy VZN, informovala 
Ing. Marta Galbavá:

1. VZN o nakladaní s odpadom – vzhľadom k tomu, že neboli predložené žiadne návrhy 
na doplnenie, poslanci VZN o nakladaní s odpadom jednohlasne schválili;

2. VZN o zneškodňovaní odpadových vôd - vzhľadom k tomu, že neboli predložené 
žiadne návrhy na doplnenie, poslanci VZN o zneškodňovaní odpadových vôd, 
hlasovaním: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0, schválili;

3. doplnok č. 1 k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady – boli predložené nasledovné návrhy:
 finančná komisia – výška miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady v sume 0,048 €/osobu/deň, t.j. t.j. 17,52 €/osobu/rok;
 komisia pre výstavbu a životné prostredie - výška miestneho poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v sume 0,0466 €/osoba/deň, t.j. 17,-
€/osobu/rok;
 následne dal starosta hlasovať sa uvedené dva návrhy – poslanci hlasovaním: za 

– 3, proti – 0, zdržal sa – 1, schválili výšku miestneho poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady v sume 0,0466 €/osoba/deň, t.j. 17,-
€/osobu/rok;

 finančná komisia odporúča ponechať zníženie, resp. odpustenie poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, iba v nasledovných prípadoch:
 ak sa poplatník dlhodobo zdržiava mimo svojho trvalého bydliska a predloží 

potvrdenie o zaplatení poplatku v inej obci;
 50% zľavu pre sociálne odkázaných a pre držiteľov ZŤP preukazu (s červeným 

pásom);



 poplatník sa z dôvodu výkonu trestu zdržiava počas celého určeného obdobia 
mimo územia obce;

 poplatník je umiestnený v domove alebo ústave sociálnej starostlivosti alebo 
v obdobnom zariadení mimo územia obce;

 obec poplatok odpustí aj na štvrté a ďalšie neplnoleté dieťa;
 vyrubenie poplatku bude splatné: do 70,- € do 15 od doručenia platobného 

výmeru a and 70,- € v dvoch splátkach – 1. splátka do 15 dní od doručenia 
platobného výmeru a 2. splátka do 31.08.2010;

 po prerokovaní poslanci uvedené návrhy jednohlasne schválili.  
V následnom hlasovaní: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0, bol doplnok č. 1 k VZN 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady, schválený.

K bodu č. 10
    Plán práce obecného zastupiteľstva v Košeckom Podhradí na rok 2011 predložil starosta 
obce, ktorý poslanci jednohlasne schválili.

K bodu č. 11
    Ing. Martin Prostinák predniesol správu finančnej komisie (viď príloha č. 5). Finančná 
komisia odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť odmenu starostovi obce za rok 2010 vo 
výške jedného mesačného platu. Hlasovaním: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0, bola odmena 
starostovi obce za rok 2010 vo výške jedného mesačného platu schválená. 
Starosta sa poďakoval poslancom a zároveň oznámil, že sa odmeny vzdáva v prospech obce.
Ing. Martin Prostinák informoval prítomných o plnení rozpočtu v roku 2010 a návrh úprav, 
ktoré obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo.
Bc. Pavol Janík oboznámil prítomných so stanoviskom hlavného kontrolóra obce k Návrhu 
programového rozpočtu obce Košecké Podhradie pre rok 2011 a viacročný rozpočet pre roky 
2011 – 2013 (viď príloha č. 6). Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Košecké Podhradie na roky 2011 
a 2013, hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0 a zároveň dáva za úlohu obecnému úradu 
dopracovať podrobný rozpis programového rozpočtu do 31.12.2010, resp. do 31.01.2011.  
Na predchádzajúcom zasadnutí OZ bol predložený návrh rozpočtu obce na rok 2011 a na roky 
2012 – 2013, oznámil Ing. Martin Prostinák. Vzhľadom k tomu, že nikto nepredložil návrh na 
doplnenie, poslanci jednohlasne schválili rozpočet obce na rok 2011 a na roky 2012 a 2013.   

K bodu č. 12
    V budúcnosti plánujeme s výstavbou nových bytových jednotiek, informoval starosta obce.
    
K bodu č. 13
    Starosta obce skonštatoval, že žiaden z poslancov nepredložil interpelácie.

K bodu č. 14
     Do diskusie sa zapojili:
- Zuzana Kamenická – ako platia záhradkári za komunálny odpad;
                                  - za čierne skládky by sa mali zdvojnásobiť pokuty;
- Ing. Marta Galbavá – alikvótnu čiastku – koľko dni si priznajú, že sa zdržiavajú v obci;
- Bc. Pavol Janík – pri čiernych skládkach je problém s dokazovaním, pretože nikto nechce 

povedať koho videl ich vytvárať;
- Anna Budiačová – do veľkoobjemového kontajnera pri cintoríne sypali aj cudzí ľudia 

odpad;



- starosta obce – veľkoobjemové kontajnery sa z cintorínov stiahli a dávajú sa tam už len 2-
krát do roka;

- Miroslav Koyš – či sa neplánuje s rekonštrukciou miestnej komunikácie na „Majer“
- starosta obce – v tomto volebnom období sa už neráta so žiadnou rekonštrukciou miestnych 

komunikácií;
- Ján Bartoš – kedy bude spravený chodník okolo hlavnej cesty;
                    - čo s reguláciou potoka;
- starosta obce – chodník je prioritou pre nasledujúce volebné obdobie;
                        - na reguláciu potoka vypracoval Slovenský vodohospodársky podnik projekt, 

ktorý momentálne prechádza schvaľovacím procesom na ministerstve životného prostredia;    

K bodu č. 15
    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. 13
    Poďakovaním všetkým prítomným za účasť, ako aj za spoluprácu všetkým zložkám, 
starosta obce ukončil zasadnutie OZ.
       

Košecké Podhradie, 25. novembra 2010

Zapísala : Ing. Zuzana Bartošová

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

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

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

                                                                                  starosta obce               



Uznesenie č. 7/2010 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Košeckom Podhradí, 

ktoré sa konalo dňa 25. 11. 2010                      
_____________________________________________________

Obecné zastupiteľstvo v Košeckom Podhradí:

A. berie na vedomie
1. kontrolu plnenia uznesení OZ
2. správu o činnosti komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie
3. správu o činnosti bytovej a sociálnej komisie
4. správu o ukončení auditu samosprávy
5. správu finančnej komisie
6. stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Košecké Podhradie na roky 

2011 a 2013

B. prerokovalo
1. návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Košecké Podhradie na 1. 

polrok 2011
2. návrh komisie pre výstavbu a životné prostredie na výšku miestneho poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v sume 0,0466 €/osoba/deň, t.j. 17,-
€/osobu/rok

3. návrh finančnej komisie na výšku miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v sume 0,048 €/osoba/deň, t.j. 17,52 €/osobu/rok

4. návrh doplnkov finančnej komisie k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

5. návrh úprav a plnenia rozpočtu obce za rok 2010
6. návrh finančnej komisie na odmenu starostovi obce vo výške 1 mesačného platu

C. schválilo
1. zlúčenie bodov 8 a 12 programu zasadnutia OZ
2. program zasadnutia OZ
3. doplnenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Košecké Podhradie na I. 

polrok 2011
4. plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Košecké Podhradie na I. polrok 

2011
5. VZN o nakladaní s odpadom
6. VZN o zneškodňovaní odpadových vôd
7. výšku miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v sume 

0,0466 €/osoba/deň, t.j. 17,- €/osobu/rok
8. doplnky finančnej komisie k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady
9. doplnok č. 1 k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady
10. plán zasadnutí OZ na rok 2011
11. odmenu starostovi obce vo výške 1 mesačného platu
12. úpravu a plnenie rozpočtu obce za rok 2010
13. rozpočet obce na rok 2011 a na roky 2012 – 2013



D. ukladá
1. obecnému úradu dopracovať podrobný rozpis programového rozpočtu do 31.12.2010, 

resp. do 31.01.2011

Košecké Podhradie, 25. novembra 2010
                  
               

Zapísala :   Ing. Zuzana Bartošová

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

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

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






