
Z Á P I S N I C A 
z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Košeckom Podhradí,                                      

ktoré sa konalo dňa 26. februára 2020 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 hlavnej kontrolórky v súlade s ustanovením § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov 

  5. Správa hlavnej kontrolórky v súlade s ustanovením § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov o kontrolnej činnosti v roku 2019 

  6. Správa komisie kultúru, šport a vzdelávanie za rok 2019 

  7. Schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena (uloženie inžinierskych sietí - NN prípojka) 

povinným z vecného bremena je p. Roman Kalus 

  8. Schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena (uloženie inžinierskych sietí – vodovodná 

prípojka) povinným z vecného bremena je Obec Košecké Podhradie, oprávneným z vecného 

bremena je p. Juraj Macúch 

             9. Schválenie dotácie pre Okresnú organizáciu SZZP 

 10. Harmonogram zasadnutí OZ na rok 2020 

 11. Úprava rozpočtu č. 1/2020 

 12. Schválenie podania žiadosti o poskytnutie nenávratného príspevku – „WIFI pre Teba“  

 13. Rôzne  

 14. Interpelácie poslancov  

 15. Diskusia 

 16. Záver – ukončenie zasadnutia 

  
                                                                                                                                                                     

K bodu č. 1  

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril privítaním všetkých prítomných starosta obce Bc. Rastislav 

Čepák a konštatoval, že z  pozvaných 7 poslancov sú prítomní 6. Poslankyňa Ing. Zuzana Kvasnicová 

svoju neprítomnosť na zasadnutí Obecného zastupiteľstva ospravedlnila.  

Privítal a predstavil novú pracovníčku obecného úradu Ing. Ivanu Hlinkovú, ktorá bude zastupovať p. 

Prostinákovú po jej odchode do starobného dôchodku.  
 

K bodu č. 2 

Za zapisovateľku navrhol starosta obce Ing. Ivanu Hlinkovú, za overovateľov zápisnice Martina Behana 

a Bc. Emila Vranu. 
 

K bodu č. 3 

Starosta obce oboznámil prítomných s programom zasadnutia OZ.  

 

Uznesenie č. 1/1/2020 

OZ 

a) prerokovalo program zasadnutia OZ 

b) schvaľuje program zasadnutia OZ 

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0. 
  
K bodu č. 4 

Správu hlavnej kontrolórky obce podľa § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov predložila a prečítala kontrolórka obce Ing. Marta Galbavá, viď Príloha č. 1.  

Upozornila, že v pozvánke je zle uvedený §, namiesto §18f zákona č. 369/1990 Zb. má byť uvedený § 18 

d zákona č. 369/2020. Dňom 01.01.2010 nadobudla účinnosť novela zákona č. 131/2010 Zb. 

o pohrebníctve, z ktorej vyplývajú pre obec povinnosti týkajúce sa:  



- § 15 zriadenia parkoviska, zriadenia pohrebiska vo svojom katastrálnom území, pri umiestnení nového 

pohrebiska musí zohľadniť jeho pietny charakter, VZN – kom môže ustanoviť ochranné pásmo 

pohrebiska, určiť šírku ochranného pásma pohrebiska, umiestňovanie a povoľovanie budov a stavieb 

a ustanoviť činnosť, ktoré nie je možné vykonávať počas pohrebu 

- § 36a ods. 5 ustanoviť ochranné pásmo pohrebiska 

- § 17 ods. 2 doplniť prevádzkovanie pohrebiska o evidenciu a cenník služieb umiestnených na mieste 

hrobu fotografickú dokumentáciu. 

Zmeny nastali aj v § 21 nájomnej zmluvy, § 22 výpovedi nájomnej zmluvy a § 31 úhrad nákladov. 

Upravujú sa priestupky, správne delikty, orgány dozoru pohrebných služieb a preto hlavná kontrolórka 

obce doporučuje OZ vypracovať zmenu a doplnok VZN č. 1/2013 o pohrebníctve alebo nové VZN. Treba 

sledovať, kedy prebiehajú príslušné školenia a zúčastniť sa ich. 

Upozornila na zle uvedené VZN 2/2016. Malo byť uvedené VZN 2/2011 o mieste a čase zápisu dieťaťa 

na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ.  

Kontrolórka obce navrhla obecnému úradu sprehľadnenie internetovej stránky obce a to najmä v časti 

aktuality, kde sú uvedené staré oznamy. 

Opätovne upozornila na nezrealizovaný vypracovaný pasport miestnych komunikácii na osadenie nového 

dopravného značenia v obci, na porušenie zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších 

predpisov § 4, ods. 3 písm. s). Obec porušuje zákon tým, že pri výkone samosprávy nevedie kroniku 

v štátnom jazyku. Navrhla vykonať konkrétne opatrenie na jeho odstránenie s pevne stanoveným 

termínom. Ďalej upozornila na fakt, že obec nemá vypracovaný a schválený plán hospodárskeho rozvoja 

ako koncepčný dokument identifikujúci nielen hlavné problémy rozvoja obce, ale i opatrenia, ktoré by 

mali k riešeniu týchto problémov prispieť. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja sa spracováva na 7 

rokov s dlhodobým výhľadom na 10 až 14 rokov, pričom  ho je možné v priebehu realizácie rozvojových 

aktivít obce podľa potreby aktualizovať. 

 

Diskusia: 

Ing. Marcel Živčic – sa informoval, či má robiť fotodokumentáciu správca alebo ten, čo robí pohreb 

Ing. Marta Galbavá – upozornila, že nie VZN č. 2/2016, ale VZN č. 2/2011, ktoré sa prejednávalo a ďalej 

uviedla, že nie je ani uverejnené na internete 

starosta obce – uviedol, že situáciu preverí 

Ing. Marta Galbavá – pokračovala tým, že internetová stránka obce je stará a upozornila na fakt, že sa 

musí dodržiavať zákon o ochrane osobných údajov. Zverejnené zmluvy majú neprekryté podpisy 

a verejné vyhlášky, ktoré sú zverejnené dlhšie ako 15 dní, musia mať súhlas na uverejnenie dlhšej doby 

starosta obce – ohľadne školenia uviedol, že v RVC školenie neuskutočňovali a keď dostane manuál, 

potom ako správca cintorína, prenesie povinnosť na pohreb konajúceho. VZN ku školskej dochádzke  

preverí. Na dotaz GDPR uviedol, že oprávnená osoba, ktorá vykonávala obci ochranu osobných údajov, 

náhle zomrela o čom sme boli informovaní e-mailom jeho manželky. Starosta obce má taký názor, že 

osobné údaje vo zverejnených zmluvách obcou nepatria do ochrany osobných údajov, osoby dávajú 

súhlas na zverejnenie z vlastného rozhodnutia, dobrovoľne. Pri stavebných konaniach sa to týka iba 

účastníkov konania a čo sa týka údajov o ostatných, teda susedov, to sa popýta a následne bude vykonaná 

náprava. 

Ing. Marta Galbavá – poznamenala, že si chcela na stránke obce pozrieť smernicu s osobnými údajmi, no 

táto sa nedá otvoriť 

Ing. Marcel Živčic – poznamenal, že zákon o ochrane osobných údajov má viac uhľov pohľadu 

Ing. Marta Galbavá – uviedla, že treba dodržiavať zákon, pretože za porušovanie sú sankcie. Mali by sa 

opraviť informácie na internete, aby neboli identifikovateľné osobné údaje a ešte raz poznamenala, že na 

internetovej stránke je toho veľa, je neprehľadná a treba v nej urobiť poriadok.  

starosta obce – poznamenal, že o uvedených veciach ohľadom ochrany osobných údajov vie, dokonca aj 

keď príde dať občan zahrať oslávencovi, musí mať od dotyčného písomný súhlas.  

PaedDr. Mgr. Monika Staňová – sa spýtala, ako sa bude riešiť situácia s písaním kroniky a poznamenala, 

že posledný zápis v nej je z roku 1989 

Ing. Marta Galbavá – na jej otázku reagovala, že do roku 1989 robili záznamy v kronike zamestnankyne 

Obecného úradu v rámci pracovnej doby. A keďže zamestnankyne OcÚ majú prehľad o dianí v obci, 

treba nad tým pouvažovať. Mohli by to písať v rámci voľného času. 

Ing. Marcel Živčic – sa spýtal, či zápisy do kroniky robil riaditeľ školy alebo pracovníčka OcÚ?  



Ing. Marta Galbavá – opäť poznamenala, že pracovníčky OcÚ a dodala, že netreba dopisovať chýbajúce 

roky, stačí dopísať nejakých 5 rokov, resp. veci z 90 - tych rokov. Treba to zaznamenať, pretože sa potom 

k údajom už nedostaneme.  

starosta obce – oznámil, že počas 4 volebných období sa udialo veľa vecí. Za 13 rokov je čo písať  

a aspoň dôležité informácie by sa mali do kroniky zaznamenať. Písať záznamy do kroniky mala p. 

Záferová, no dala výpoveď a v písaní sa nepokračovalo. Naposledy písala kroniku p. Porubčanová. Ale sú 

obdobia, kedy robili zápis do kroniky učitelia školy.  

 

Uznesenie č. 2/1/2020 

OZ 

a) prorokovalo Správu hlavnej kontrolórky obce podľa § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov  

b) berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky obce podľa § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov  

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0.  

 

K bodu č. 5  

Správu hlavnej kontrolórky obce podľa § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov predložila Ing. Marta Galbavá, viď Príloha č. 2. V dôvodovej správe 

uviedla, že úlohou kontrolóra je predložiť obecnému zastupiteľstvu  najmenej raz ročne správu o 

kontrolnej činnosti, ktorá informuje o vykonaných kontrolách, jej výsledkoch a plnení ostatných úloh. 

Kontrolná činnost bola vykonávaná prostredníctvom kontrol a bola zabezpečená v súlade s Plánom 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019 a Plánom kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra na 2. polrok 2019.    

V správe o kontrolnej  činnosti za rok 2019 v bode A) Výkon kontrolnej činnosti v 8 bodoch zhrnula 

kontrolu stavu záväzkov a pohľadávok k 31.12.2019, kontrolu dodržiavania zákona o cestných náhradách 

v podmiennkach obce v roku 2018, kontrolu vyúčtovania dotácií poskytovaných z rozpočtu obce             

v r. 2018, kontrolu dodávateľských a odberateľských faktúr, objednávok, zmlúv, kontrolu postupu pri 

predaji nehnuteľností v majetku obce v rokoch od 2015 do 2019, kontrolu zákona o slobode informácií, 

kontrolu plnenia uznesení OZ a kontrolu zverejňovania dokumentov na internetovej stránke obce. 

V bode B) Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov oboznámila o vypracovanej správe o 

kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za r. 2018, ktorú vypracovala na začiatku roka. Ako hlavná 

konrolórka obce vykonala finančnú kontrolu, predmetom ktorej bolo preveriť dodržanie zákonom 

stanovených náležitostí návrhu záverečného účtu za rok 2018. V 3. bode podala návrh na opatrenia, kde 

treba predkladať návrh rozpočtu vrátane návrhu rozpočtu RO, tj. Základnej a materskej školy.  

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 a na I. polrok 2020. V bode 5 zhrnula vypracovanie 

správ z vykonaných kontrol po ich ukončení v roku 2019. A nakoniec v bode C) Výkon iných odborných 

činností, opísala účasť na zasadnutiach OZ, zasadnutí komisií, ktorých predkladané materiály 

analyzovala, aby v prípade ich nesúladu so všeobecne záväznými predpismi a internými smerniciami na 

tieto skutočnosti upozornila.  

 

Uznesenie č. 3/1/2020 

OZ  

a) prerokovalo Správu hlavnej kontrolórky obce podľa § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

b) berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky obce podľa § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0.  

 

K bodu č. 6 

Správu o činnosti komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie za rok 2019 prečítala predsedníčka komisie 

PaedDr. Monika Staňová, viď Príloha č. 3. Oboznámila prítomných o zložení členov komisie, ktorá 

pracovala v r. 2019, o spolupráci so zložkami ZŠ s MŠ, Dobrovoľným hasičským zborom, TJ Slovan a 

Úniou žien v Košeckom Podhradí. Komisia zasadala 4x a zrealizovala 14 akcí:  

Vítanie jari, ktoré bolo spojené s ukážkami maľovania kraslíc, zdobením medovníkov. Hotovosť v sume 

90 € z predaja veľkonočných dekorácii, ktoré poskytli rodičia, bola odovzdaná p. Gabrišovej.  



Tradičné stavanie mája spojené s lampiónovým sprievodom bola spojená s uctením si pamiatky padlých 

partizánov. Po položení venca na cintoríne, sprievod pokračoval na ihrisko TJ Slovan KP, kde sa pri 

hudbe konala opekačka. Vo večerných hodinách si mohli návštevníci akcie vypustiť balóny šťastia.  

Deň 12. máj patril všetkým mamám. Vystúpením detí zo ZŠ s MŠ a ich nádherným vystúpením 

poďakovali svojím mamičkám, babičkám, ktorým vyčarili úsmev na tvári a slzičky v očiach. Nakoniec 

boli všetky ženy odmenené krásnym kvietkom.  

Deti zasa svoj deň oslavovali 31. mája. Na ihrisku prebiehalo viacero atrakcií. Svojím vystúpením 

s ukážkami letu dravcov, sokoliari Falkonari urobili deťom radosť. Dobrovoľný hasičský zbor v KP 

predviedol ukážku vodného zásahu a následne sa mohli deti zapojiť do súťaží. Súťaže organizovali aj 

naše animátorky, deti z nich mali veľkú radosť a odniesli si sladkú odmenu. Nechýbalo ani u detí tak 

obľúbené maľovanie na tvár.  

Hody v KP sa konali 30. júna 2019. Akciu organizovala TJ Slovan KP spolu s pomocou kultúrnej 

komisie. Hody boli ako každý rok veľkou slávnosťou obce. Vystupovala skupina Duo Jamaha a Igor 

Kmeťo Kmeťoband. Tradičné futbalové zápasy prilákali na ihrisko veľké množstvo futbalových 

nadšencov. Večer sa uskutočnila tradičná hodová tanečná zábava, ktorá sa tiež konala na ihrisku TJ 

Slovan KP.  

Slávnostné poklepanie na kameň pri príležitosti začiatku realizácie regulácie Podhradského potoka sa 

konalo 15. augusta. Tejto akcie sa kultúrna komisia taktiež zúčastnila a po príhovore hostí pohostila aj 

prítomných občanov. O dobrú náladu sa postarala skupina z Košece.  

Prvý ročník šarkaniády si zaslúžil obdiv u detí, ktoré za svoje ukážky šarkanov dostali sladkú odmenu a 

dokonca deti s najlepšie lietajúcim či doma vyrobeným šarkanom si domov odniesli hodnotné ceny.  

Prvý ročník mala aj čarodejnícka párty, ktorá sa niesla v duchu strašidiel, čarodejníc a konala sa            

29. októbra v kultúrnom dome vo VKP. Počas parádnej zábavy sa mohli dať deti namaľovať. 

Obec spolu s kultúrnou komisiou pripravilo pre našich seniorov posedenie. Úcty k starším sa zúčastnili 

speváčky z Košece. Seniori si tak zaspievali a aj zatancovali. Potešením im bol aj praktický darček.  

29. novembra do našej obce zavítalo dramatické a interaktívne divadlo Fifo a Vierka. Ich hrou ukázali 

deťom priateľstvo a nezištnú pomoc druhým.   

V poslednom mesiaci v roku sa konali 4 akcie. Zapálenie 1. adventnej sviečky 1. decembra 2019, pri 

ktorej nechýbal ani Farský spevácky spevokol a p. farár nám krásny adventný veniec posvätil.  

6. decembra sa uskutečnilo 2. zapálenie adventnej sviečky, ktoré bolo spojené s príchodom Mikuláša. 

Akcia bola organizovaná v spolupráci s ZŠ s MŠ. Vo dvore obecného úradu sa konali vianočné trhy, 

z ktorých výťažok išiel pre deti. Z predaja vareného vína a kapustnice sa zakúpili farebné papiere, lepidlá, 

výkresy, papier a pre nejmenších náučné interaktívne hry.  

Speváčky z Košece do našej obce zavítali aj 14. decembra a spoločne sme tak zapálili už 3. adventnú 

sviečku. Počas akcie sa mohli prítomní zohriať pri vianočnom punči. 

Posledná akcia v roku 2019 sa konala 22. decembra.  Pri zapálení 4.  adventnej sviečky nám tieto pekné 

chvíle spríjemnil starosta obce Rastislav Čepák so svojou neterkou Hankou. Pri počúvaní pekných 

vianočných pesničiek, počas vianočného koncertu sa mohli tentokrát všetci prítomní zahriať vareným 

vínkom. 

Na záver predsedníčka komisie poďakovala všetkým členom komisie za úsilie a čas venovaný zveľadeniu 

kultúry v obci Košecké Podhradie a aj starostovi obce za pomoc pri organizovaní podujatí.  

 

Uznesenie č. 4/1/2020 

OZ 

a) prerokovalo Správu o činnosti komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie za rok 2019 

b) berie na vedomie Správu o činnosti komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie za rok 2019 

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0.  

 

Po hlasovaní Uznesenia č. 4/1/2020 podal poslanec Martin Behan návrh na kronikárku. Navrhol, aby 

kroniku viedla a zápisy do nej robila PaedDr. Monika Staňová. 
 

K bodu č. 7 

Schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena (uloženie inžinierskych sietí - NN prípojka) povinným 

z vecného bremena je p. Roman Kalus, bytom Kukučínova 473/27, 019 01 Ilava. Dôvodovú správu, kde 

OZ schválilo dňa 20.05.2020 uznesením č. 36/4/2019 Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena. Na základe tejto skutočnosti vybudoval p. Roman Kalus prípojku NN pre pozemok CKN 334/2. 

Dňa 09.01.2020 doručil p. Kalus výzvu na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena. Bola 



predložená aj Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1/2020, ktorej prílohou je geometrický plán na 

zriadenie vecného bremena na pozemku p. č. 329, č. 45403066-238/2019 zo dňa 02.12.2019, ktorej 

vyhotoviteľom je MAP GEO Trenčín s.r.o. a  vyhotovila ho Ing. Eva Bajzíková. Overený bol dňa 

02.12.2019 Ing. Slávkou Burzalovou, viď Príloha č. 4. Povinný z vecného bremena je výlučným 

vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Malé Košecké Podhradie, evidovaná na 

LV č. 760 a to pozemok s parcelným číslom E-KN 7303 o výmere 1180 m2, druh pozemku: ostatná 

plocha.  

 

Uznesenie č. 5/1/2020 

OZ  

a) prerokovalo Zmluvu č. 1/2020 o zriadení vecného bremena medzi: povinný z vecného bremena Obec 

Košecké Podhradie a oprávnený z vecného bremena p. Roman Kalus, bytom Kukučínova 473/27, 019 01 

Ilava 

b) schvaľuje Zmluvu č. 1/2020 o zriadení vecného bremena medzi: povinný z vecného bremena Obec 

Košecké Podhradie a oprávnený z vecného bremena p. Roman Kalus, bytom Kukučínova 473/27, 019 01 

Ilava 

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0.  

 

K bodu č. 8 

Starosta obce poprosil o prečítanie Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 2/2020 medzi povinným Obec 

Košecké Podhradie a oprávneným p. Juraj Macúch, bytom 018 51 Nová Dubnica, Sady Cyrila a Metoda 

21/20, viď Príloha č. 5. Povinný z vecného bremena je výlučným vlastníkom nehnuteľností: pozemok 

parcelné číslo KNE 5478/7, druh pozemku: ostatné plochy o výmere 4948 m2 a pozemok parcelné číslo 

KNE 7301, druh pozemku: ostatné plochy o výmere 1206 m2, katastrálne územie Malé Košecké 

Podhradie. Oprávnený z vecného bremena je vlastníkom nehnuteľností – záhrada, parcelné číslo KNC 

123/1, druh pozemku: záhrada o výmere 769 m2, ktorá je zapísaná v katastri nehnuteľností na liste 

vlastníctva číslo 226, k. ú. Malé Košecké Podhradie.  

Predmetom tejto zmluvy je zriadenie vecného bremena v prospech drobnej stavby a pozemku, vlastníkmi 

ktorých je oprávnený z vecného bremena, spočívajúce v práve vybudovania vodovodnej záťažovej šachty 

o rozmere 500 x 400 mm v rozsahu vyznačenom na geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena p. 

č. KN-E 5478/7, 7301, ktorého vyhotoviteľ je Ing. Bronislava Filiačová zo dňa 06.12.2019. Overený bol 

06.12.2019 tiež Ing. Bronislavou Filiačovou.  

Ing. Zdenko Daňo predniesol dôvodovú správu, kde OZ dňa 12.08.2019 uznesením č. 58/6/2019 schválilo 

Zmluvu o zriadení vecného bremena. Nakoľko bola v predloženom geometrickom pláne uvedená parcela 

registra C, je potrebné prijaté uznesenie zrušiť. p. Macúch predložil nový geometrický plán č. 100/2019, 

v ktorom je reálne vyznačená vodovodná prípojka.  

 

Uznesenie č. 6/1/2020 

OZ 

a) ruší Uznesenie č. 58/6/2019  

b) schvaľuje Zmluvu č. 2/2020 o zriadení vecného bremena medzi: Povinný z vecného bremena Obec 

Košecké Podhradie a oprávnený z vecného bremena p. Juraj Macúch, bytom 018 51 Nová Dubnica, Sady 

Cyrila a Metoda 21/20 

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0.  

 

K bodu č. 9 

Mgr. Peter Mikoláš predložil Schválenie dotácie pre okresnú organizáciu SZZP. Na základe žiadosti 

o dotáciu z rozpočtu obce KP dňa 11.11.2019, bola organizácii SZZP ZO Košecké Podhradie, uznesením 

č. 80/8/2019 pridelená dotácia na náklady spojené s činnosťou ZO v roku 2019 vo výške 1000 €. Táto OZ 

schválená dotácia z obce sa musí zrušiť. Zrušená dotácia bude poskytnutá SZZP, Okresná rada SZZP, 

Košecká ul. 41/14, 019 01 Ilava. Organizácia svoju žiadosť doručila dňa 31.01.2020. Dôvodom je 

organizovanie Celoslovenských športových hier zdravotne postihnutých detí, mládeže a dospelých, ktoré 

sa uskutočnia v športovom areáli v Košeckom Podhradí pod záštitou Ing. Jaroslava Bašku, župana TSK 

a Bc. Rastislava Čepáka, starostu obce KP. Zúčastniť hier by sa malo cca 120 zdravotne postihnutých 

z celého Slovenska ako i 120 členov zdravotne postihnutých za ZO SZZP, z toho cca 40 – 50 zdravotne 

postihnutých detí. Početná účasť bude zdôvodnená finančnou zaťaženosťou a z toho dôvodu žiadajú 

o dotáciu. Celkovo sa očakáva cca 300 – 400 účastníkov. 



starosta obce – uviedol, že sa zúčastnil rokovania okresnej rady a včera rokovania s podpredsedníčkou 

SZZP v Prievidzi. Poznačil skutočnosť, že od začiatku vedel, že dotáciu z rozpočtu obce na organizovanie 

Celoslovenských hier SZZP nemožno prideliť našej organizácii SZZP ZO Košecké Podhradie. Prideliť 

financie môžeme iba organizácií s pridelením IČO. Preto dotáciu pre našu organizáciu SZZP treba zrušiť  

a navrhol poskytnúť dotáciu organizácii SZZP, Okresná rada Ilava, ktorá má pridelené IČO. Bol by rád, 

keby organizácii pomohli aj s pohármi, cenami, či reprezentačnými suvenírmi. V našej obci sa tak stretne 

24 okresných rád a súťažiť budú v 4 kategóriách muži a ženy z celého Slovenska. Termín uskutočnenia 

hier je určený na 03.07.2020. Prezentácia hier začne o 8:00 hod a od 9:00 hod. začnú príhovory hostí. 

Sľúbil, že budeme nápomocní a poskytneme im športový areál TJ Slovan Košecké Podhradie.  

Predseda SZZP ZO KP p. Milan Galko poďakoval starostovi obce za pomoc pri organizovaní tejto akcie 

a všetkých prítomných na OZ pozval na spomínanú akciu. Podotkol, že aj minule všetkých pozval 

a zúčastnil sa iba starosta.  

 

Uznesenie č. 7/1/2020 

OZ 

a) ruší Uznesenie č. 80/8/2019  

b) schvaľuje Dotáciu pre SZZP, Okresná rada SZZP, IČO: 00698172030 vo výške 1000 € - účel 

Celoslovenské hry SZZP v r. 2020 

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0.  

 

K bodu č. 10 

Harmonogram zasadnutí OZ na rok 2020 spracoval Bc. Rastislav Čepák a Mgr. Peter Mikoláš. Na OZ ho 

predložil Mgr. Peter Mikoláš spolu s dôvodovou správou a plánom práce obecného zastupiteľstva Obce 

KP na r. 2020. Plánované zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2020 sa budú konať: 20.04., 22.06., 

21.09., 07.12. Ďalej uviedol, že rokovacím dňom je pondelok a rokovanie sa riadi navrhnutým 

programom, ktorý sa prispôsobí aktuálnym potrebám.  

Ing. Marcel Živčic – informoval, že mu termín dňa zasadnutia OZ 20.04. nevyhovuje, bude mať služobnú 

cestu do Nitry a požiadal, aby sa zasadnutie OZ presunulo týždeň pred alebo po plánovanom dátume 

Ing. Marta Galbavá – upozornila, že treba konkretizovať a do unesenia doplniť účel dotácie pre 

organizáciu SZZP  

starosta obce – uviedol, že dotácia z rozpočtu obce KP je na účel Celoslovenských hier SZZP v roku 

2020 a bude to v uznesení doplnené 

 

Uznesenie č. 8/1/2020 

OZ 

a) prerokovalo Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva v Košeckom Podhradí na rok 2020 

b) schvaľuje Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva v Košeckom Podhradí na rok 2020 

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0.  

 

K bodu č. 11 

Schválenie zmeny rozpočtu č. 1/2020 predložil Mgr. Peter Mikoláš, viď Príloha č. 6. Dôvodová správa: 

V zmysle pozitívneho vývoja podielových daní je predložený návrh na zmenu rozpočtu č. 1/2020. Všetky 

položky sú dôležitým faktorom bezproblémového fungovania obce a sú v zmysle volebného programu, 

ktorý bol predložený občanom obce.  

Starosta obce oboznámil so skutočnosťou, že vývoj podielových daní je +8% až +10% za predpokladu, že 

nedôjde k výpadkom. Položky v návrhu sú zadané tak, aby sme mohli fungovať. Staré počítače 

a Windows nám robia problémy. Navýšili sme rozpočet o Wifi pre Teba vo výške 14 250 €. Ak bude 

projekt úspešný, dostaneme z úradu pre rozvoj investície. Potrebujeme zakúpiť 2 ks počítačov, servis 

siete a záložné zdroje. Na starých počítačoch sa vykoná servis a mohli by sa ešte použiť na iné práce ako 

doteraz. Návrh rozpočtu je navýšení aj o nákup kopírovacieho zariadenia a verejného osvetlenia. Niektoré 

verejné osvetlenie nebolo vymenené a robí problémy, hlavne v Malom Košeckom Podhradí. Plánuje 

sa nákup nových 10 lámp na verejné osvetlenie.  

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 9/1/2020 

OZ 

a) prerokovalo Zmenu rozpočtu č. 1/2020 

b) schvaľuje Zmenu rozpočtu č. 1/2020 

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0.  

 

K bodu č. 12 

Schválenie podania žiadosti o poskytnutie nenávratného príspevku „Wifi pre Teba“ vo výške 750 €, 

predložil a prečítal Mgr. Peter Mikoláš. V dôvodovej správe, v ktorej úrad podpredsedu vlády SR pre 

investície a informáciu vyhlásil výzvu z operačného programu integrovaná infraštruktúra, kód výzvy 

OPII-2018-7/1-DOP, informoval o prínose projektu hlavne v technickom zlepšení internetových možností 

pre obec a našich občanov. Projekt obsahuje zavedenie optického kábla po stĺpoch verejného osvetlenia. 

Na danú infraštruktúru sa dokážu pripojiť jednotlivé nehnuteľnosti. Obec dokáže rozšíriť kamerový 

systém do ďalších častí obce, kde to technicky momentálne nebolo možné. Následne predložil 

a oboznámil prítomných so Zmluvou o dielo uzatvorenou medzi objednávateľom Obec KP 

a zhotoviteľom PROROZVOJ, s.r.o. Dostojevského rad 2550/19, 811 09 Bratislava, viď Príloha č. 7.  

 

Diskusia: 

Ing. Marcel Živčic – sa spýtal, či bude mať pokrytie aj Kopec  

starosta obce – Kopec nie, zatiaľ iba MKP a VKP. Kamerový systém je problém a je nepostačujúci. 

Máme novú hasičskú techniku, ktorá nie je monitorovaná kamerovým systémom a vieme to vyriešiť 

týmto projektom. Prenos bude uskutočňovaný rádiom a rýchlosť je garantovaná, optickými káblami by sa 

dalo pripojiť k jednotlivým domácnostiam.  

Ing. Marcel Živčic – informoval sa, či bude internet pre domácnosti zadarmo a či bude pokrytá aj škola 

a ak áno, tak to bude podľa neho dobrá vec - dobrý projekt 

starosta obce – odpovedal, že pre školu, úrad a verejné priestranstvá bude pripojenie zadarmo. 

Domácnosti budú mať túto službu spoplatnenú na základe Zmluvy o pripojení. 

 

Uznesenie č. 10/1/2020 

OZ 

a) prerokovalo Schválenie podania žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na 

podporu „Wifi pre Teba“  

b) schvaľuje: 

- predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu „Wifi pre Teba“ 

a realizáciu projektu s názvom „Wifi pre Teba“ 

- výšku maximálneho celkového spolufinancovania 5% zo strany žiadateľa obec Košecké Podhradie 

z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje 750 EUR 

- kód výzvy: OPII-2018-7/1-DOP 

- operačný program Integrovaná infraštruktúra (SO OPII) 2014 - 2020 

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 1.  

(Hlasovanie za: Martin Behan, Ing. Zdenko Daňo, Mgr. Peter Mikoláš, Bc. Emil Vrana, Ing. Marcel 

Živčic. Hlasovanie zdržal sa: PaedDr. Mgr. Monika Staňová)  

 

K bodu č. 13 

V bode rôzne predložil starosta obce Schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

medzi budúcim povinným: Obec Košecké Podhradie a budúcim oprávneným: p. Milan Vrana, bytom 

Záhradná 140/140, 018 63 Ladce. 

Dôvodová správa: Dňa 18.12.2019 bola predložená na obecný úrad žiadosť o súhlas s použitím časti 

pozemku vo vlastníctve obce. Menovaný zároveň predložil Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena, ktorá sa dotýka pozemku KNC 721, druh pozemku vodná plocha o výmere 376 m2 a pozemku 

KNC 722, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 648 m2. Účelom uvedenej zmluvy je 

možnosť vybudovania elektrickej prípojky NN ku pozemku KNC 658/1, pre ktorú je podľa projektovej 

dokumentácie nutné majetkovoprávne usporiadať pozemky.  

K Žiadosti bolo priložené aj Vyjadrenie k bodu a podmienkam pripojenia, Vyjadrenie k elektrickému 

vykurovaniu, Vyjadrenie k existencii energetických zariadení od Stredoslovenskej distribučnej, a.s. Žilina 

a v štyroch vyhotoveniach Projekt Novostavba rodinného domu, parcela číslo KN 658/1, KÚ Veľké 

Košecké Podhradie, ktorý vypracoval Jozef Cyprian, dátum 12/2019.   



 

Diskusia: 

starosta obce – k uvedenej veci poznačil, že to bolo v pošte a zabudlo sa na to. Ide o uloženie NN 

prípojky k pozemku p. Milana Vranu, ktorý sa nachádza pri materskej škole. Pozemky sú tam podelené a 

týka sa to krajného pozemku.  

Ing. Marcel Živčic – sa spýtal, či prípojka pôjde po kanáli 

starosta obce – odpovedal, že jedna tam už je uložená, túto situáciu riešili aj Ungerovci 

Ing. Marta Galbavá – povedala, že mali s tým problém a nevie, či sa tam prípojka vojde 

starosta obce – sa spýtal, na ktorej strane majú oni uloženú prípojku 

Ing. Marta Galbavá – opäť povedala, že podľa nej to tam nevojde a nech sa Vrana dohodne ešte s tým, 

kto tam pôjde stavať ďalší. Uviedla, že nevie, aký má úmysel. Okrem iného ešte uviedla, že po rozkopaní 

musí mať hĺbka aspoň 80 cm a osadiť stĺp si má na svojom pozemku 

Ing. Marcel Živčic – poznačil, že keď to bude kopať ručne, tak to tam vojde 

PaedDr. Mgr. Monika Staňová – sa informovala, aké má vyjadrenie od elektrikárov a vraj je to jediný 

jarok v obci KP, ktorý drží, preto by bola nerada, keby sa rozkopal 

Ing. Marta Galbavá – navrhla pozrieť ako to bolo riešené v prípade Ungerovcov, ktorý tiež riešili vecné 

bremeno a aby sa to vykonalo bez zásahu do miestnej komunikácie, nakoľko sú tam betónové žľaby 

a položila otázku, ako má riešenú chráničku 

Ing. Marcel Živčic – položil otázku, či by sa uvedená situácia mohla presunúť na stavebnú komisiu  

PaedDr. Mgr. Monika Staňová – skonštatovala: neschváliť to! 

starosta obce – poznamenal, keďže nikto z prítomných nenavrhol alternatívne uznesenie, odporúča 

hlasovanie presunúť na ďalšie rokovanie Obecného zastupiteľstva, po preverení situácie a prizvaní 

investora 

 

Uznesenie č. 11/1/2020 

OZ 

a) prerokovalo Schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi budúcim 

povinným: Obec Košecké Podhradie a budúcim oprávneným: p. Milan Vrana, Záhradná 140/140, 018 63 

Ladce 

b) presúva Schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi budúcim povinným: 

Obec Košecké Podhradie a budúcim oprávneným: p. Milan Vrana, Záhradná 140/140, 018 63 Ladce na 

nasledujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 20.04.2020 

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0.  

 

K bodu č. 14 

V bode Interpelácie poslancov bolo spomenuté, že na obec prišla výpoveď Zmluvy o výkone správy – 

bytový dom Košecké Podhradie súp. č. 279 a 286 od OSBD Považská Bystrica, ktorá spravuje bytové 

jednotky 279 a 286 s 3 mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť od 01.02.2020 a 

končí 30.04.2020. 

Predtým bola správcom firma Ilfes, pre ktorých bolo našich 19 bytov ako záťaž.  

Martin Behan – poznamenal, že agenda je 3x väčšia ako bola doposiaľ, riešia sa doplatky za kúrenie a iné 

a to bolo asi dôvodom ukončenia spolupráce a správcu na nájomné byty bude problém zohnať 

starosta obce – uviedol, že v Ilave je správca bytov, preto preverí, či spravuje len vlastné byty alebo aj 

iné. Má vedomosť, že obec Košeca si byty spravuje sama. 

Ing. Marcel Živčic – na to odpovedal, že to nie je také jednoduché 

Ďalej sa v tomto bode diskutovalo o akcii Slávnostné uvítanie detí do života. Na akciu budú pozvaní 

rodičia s deťmi, ktoré sa narodili v roku 2018 a 2019. Akcia by bola sprevádzaná kultúrnym programom 

a posedením, kde by 19 rodičov s deťmi narodenými v roku 2018 a 9 rodičov s deťmi narodenými v roku 

2019, dostali darček v podobe nákupnej poukážky do dm drogérie v hodnote 15 EUR. Takže na uvedenú 

akciu sa z obecného rozpočtu vyčlení 420 EUR.  

PaedDr. Mgr. Monika Staňová – informovala, že pozvánky na akciu sú už hotové 

starosta obce – uviedol, že podobná akcia sa bude robiť prvýkrát, počíta, že by sa jej malo zúčastniť 

okolo 60 ľudí a z toho dôvodu by sa uskutočnila vo veľkej sále. Zúčastnia sa členovia kultúrnej komisie 

a poslanci, deti zo ZŠ s MŠ s nejakým vystúpením, básničkou a uvidí sa aký bude na akciu ohlas. 

PaedDr. Mgr. Monika Staňová – požiadala poslancov o pomoc pri obecných akciách. Harmonogram 

dostali a inštrukcie a termín bude dodaný včas. Uviedla, že okrem novonarodených detí sa chystá aj 

oslava jubilantov. Za obec sa chodí zagratulovať jubilantom, ktorí dovŕšili 90 a 95 rokov, no navrhla 



oslavy aj pri jubileách pri dovŕšení 80 a 90 rokov a preto sa spýtala poslancov na ich názor. Taktiež by 

navrhovala oslavovať výročia sobášov. Akcie by prebiehali v skromnosti, oslávenci by sa stretli, 

prichystalo by sa nejaké pohostenie, básnička a samozrejme nejaký malý darček, napr. sada pohárov.  

starosta obce – súhlasil s tým že každá akcia je pekná, no akcií je veľa. Nemôže sa zúčastniť na každej 

akcii organizovanej v obci a tiež treba dávať pozor na dátumy organizovaných akcií. 

PaedDr. Mgr. Monika Staňová – keďže momentálne robí dokumentáciu v pamätnej knihe, položila 

otázku, či sa v knihe bude vynechávať strana, pretože sa tak prichádza o priestor. 

Ing. Marta Galbavá – odpovedala, že áno, je to správne, pretože keď sa ľudia do knihy podpisujú, 

pritlačia na pero a tým sa znehodnotí namaľovaný obrázok. Po debate navrhli, že keď bude hromadná 

akcia, strana sa bude vynechávať a keď bude menšia akcia, prázdna strana sa vynechávať nebude.  

 

K bodu č. 15 

Starosta obce pokračoval s problémom s komunálnym odpadom. Uviedol, že náš systém nie dobrý, veľa 

sa dopláca mestu Dubnica nad Váhom za tonu uskladneného odpadu 22 EUR. A preto navrhol, aby sa 

VZN o komunálnom odpade tvorilo na konci roka. Podľa toho ako stúpa množstvo vyprodukovaného 

odpadu v obci, by sa malo pristúpiť k navýšeniu poplatku za komunálny odpad o 8 EUR.  

Martin Behan  – položil otázku, či vieme odpad kontrolovať 

starosta obce  – uviedol, že nevieme a komunálny odpad je najdôležitejšia vec, ktorú musíme riešiť. 

Riešením sú aj KUKA vozy, ktoré odpad vážia a odpad by sme si mohli voziť na skládku sami.  

Ing. Marta Galbavá – navrhla kúpiť auto, s ktorým si budeme odpad kontrolovať sami a tiež množstevný 

zber. Zavedením žetónov si každý zaplatí toľko koľko má odpadu a iba za svoj odpad, tu sa dá aj 

regulovať, kedy si dotyční dá nádobu vyviesť. 

PaedDr. Mgr. Monika Staňová – oznámila, že na „dolnom konci“ nefunguje miestny rozhlas a navrhuje, 

aby to išiel zamestnanec obecného úradu pozrieť a opraviť.  

PaedDr. Mgr. Monika Staňová – pokračovala tým, že na hlavnej ceste nie je tabuľou označená ZŠ s MŠ. 

Stáva sa, že napr. zásobovanie ich nevie nájsť. Navrhuje dať vyrobiť tabuľu ako má Košecký dvor 

a umiestniť ju pod ich tabuľu. Je to viditeľné a nebude potom problém nájsť ZŠ s MŠ.  

Martin Behan – sa informoval na reakciu p. farára a jemu zvýšené poplatky odsúhlasené na minulom 

zastupiteľstve 

starosta obce – nemá spätnú väzbu a uviedol, že v Kopci sa poplatky za konanie svätých omší zvýšili 

o 200 %, čo sa musí upraviť a na ďalšie zasadnutie OZ nachystá k tomu podklady 

Bc. Emil Vrana – informoval o novom hasičskom aute a o tom, že sú hasiči radi, že toto vozidlo dostali 

starosta obce – uviedol, že hasičské auto, ktoré mali nemá najazdených veľa km, ale má dosť rokov. Tiež 

je rád, že máme v obci hasičské auto s vysielačkovou ústredňou s komplet výbavou. Podotkol, že auto je, 

len aby boli aj ľudia, ktorí by robili. Na záver diskusie poznačil, že vo štvrtok organizuje Krajské 

riaditeľstvo hasičského zboru školenie hasičských družstiev. Školenie začína o 13:30 hod, ale je 

povinnosťou ísť na toto školenie, aj keď si hasiči kvôli nemu budú musieť čerpať dovolenku. 

V diskusii starosta obce opäť vyzval poslancov, aby tvorili a posielali príspevky do Podhradských 

noviniek. Plánuje hospodárske spravodajstvo dať na titulnú stranu. Chce, aby novinky vyšli v marci. 

A keďže je toho veľa, poprosil o posielanie príspevkov do polovice marca 2020. 

 

K bodu č. 16 

V závere zasadnutia starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí Obecného 

zastupiteľstva a oznámil termín ďalšieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva na deň 20.04.2020. 

 

Košecké Podhradie, 26. februára 2020 
 

Zapísala : Ing. Ivana Hlinková 

 

Overovatelia zápisnice :       Martin Behan                  ................................. 

 

                                            Bc. Emil Vrana               .................................       

                                                    

 

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

                                                                                                                                        Bc. Rastislav Čepák   

                                                                                                                                        starosta obce 



Uznesenie 
z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Košeckom Podhradí,                                      

ktoré sa konalo dňa 26. februára 2020 v Kultúrnom dome vo Veľkom Košeckom Podhradí 

 

 

Uznesenie č. 1/1/2020 

OZ 

a) prerokovalo program zasadnutia OZ 

b) schvaľuje program zasadnutia OZ 

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0. 

 

Uznesenie č. 2/1/2020 

OZ 

a) prorokovalo Správu hlavnej kontrolórky obce podľa § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov  

b) berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky obce podľa § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov  

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0.  

 

Uznesenie č. 3/1/2020 

OZ  

a) prerokovalo Správu hlavnej kontrolórky obce podľa § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

b) berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky obce podľa § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0.  

 

Uznesenie č. 4/1/2020 

OZ 

a) prerokovalo Správu o činnosti komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie za rok 2019 

b) berie na vedomie Správu o činnosti komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie za rok 2019 

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0.  

 

Uznesenie č. 5/1/2020 

OZ  

a) prerokovalo Zmluvu č. 1/2020 o zriadení vecného bremena medzi: povinný z vecného bremena Obec 

Košecké Podhradie a oprávnený z vecného bremena p. Roman Kalus, bytom Kukučínova 473/27, 019 01 

Ilava 

b) schvaľuje Zmluvu č. 1/2020 o zriadení vecného bremena medzi: povinný z vecného bremena Obec 

Košecké Podhradie a oprávnený z vecného bremena p. Roman Kalus, bytom Kukučínova 473/27, 019 01 

Ilava 

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0.  

 

Uznesenie č. 6/1/2020 

OZ 

a) ruší Uznesenie č. 58/6/2019  

b) schvaľuje Zmluvu č. 2/2020 o zriadení vecného bremena medzi: Povinný z vecného bremena Obec 

Košecké Podhradie a oprávnený z vecného bremena p. Juraj Macúch, bytom 018 51 Nová Dubnica, Sady 

Cyrila a Metoda 21/20 

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0.  

 

Uznesenie č. 7/1/2020 

OZ 

a) ruší Uznesenie č. 80/8/2019  

b) schvaľuje Dotáciu pre SZZP, Okresná rada SZZP, IČO: 00698172030 vo výške 1000 € - účel 

Celoslovenské hry SZZP v r. 2020 

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0.  



Uznesenie č. 8/1/2020 

OZ 

a) prerokovalo Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva v Košeckom Podhradí na rok 2020 

b) schvaľuje Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva v Košeckom Podhradí na rok 2020 

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0.  

 

Uznesenie č. 9/1/2020 

OZ 

a) prerokovalo Zmenu rozpočtu č. 1/2020 

b) schvaľuje Zmenu rozpočtu č. 1/2020 

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0.  

 

Uznesenie č. 10/1/2020 

OZ 

a) prerokovalo Schválenie podania žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na 

podporu „Wifi pre Teba“  

b) schvaľuje: 

- predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu „Wifi pre Teba“ 

a realizáciu projektu s názvom „Wifi pre Teba“ 

- výšku maximálneho celkového spolufinancovania 5% zo strany žiadateľa obec Košecké Podhradie 

z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje 750 EUR 

- kód výzvy: OPII-2018-7/1-DOP 

- operačný program Integrovaná infraštruktúra (SO OPII) 2014 - 2020 

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 1.  

(Hlasovanie za: Martin Behan, Ing. Zdenko Daňo, Mgr. Peter Mikoláš, Bc. Emil Vrana, Ing. Marcel 

Živčic. Hlasovanie zdržal sa: PaedDr. Mgr. Monika Staňová)  

 

Uznesenie č. 11/1/2020 

OZ 

a) prerokovalo Schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi budúcim 

povinným: Obec Košecké Podhradie a budúcim oprávneným: p. Milan Vrana, Záhradná 140/140, 018 63 

Ladce 

b) presúva Schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi budúcim povinným: 

Obec Košecké Podhradie a budúcim oprávneným: p. Milan Vrana, Záhradná 140/140, 018 63 Ladce na 

nasledujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 20.04.2020 

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0.  

 

 

 

Košecké Podhradie, 26. februára 2020 
 

Zapísala : Ing. Ivana Hlinková 

 

Overovatelia zápisnice :       Martin Behan                  ................................. 

 

                                            Bc. Emil Vrana               .................................   

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                Bc. Rastislav Čepák    

                                                                                                      starosta obce    


