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

dňa 30. 06. 2009 v Kultúrnom dome vo Veľkom Košeckom Podhradí
             _______________________________________________________________

  
Prítomní :    podľa prezenčnej listiny

Program : 1. Otvorenie
2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Správa finančnej komisie a úprava cenníka služieb obce
4. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce
5. Záverečný účet obce za rok 2008
6. Správa kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2009
7. Návrh kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2009
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. Záver

                                                                                                                                                                                                                                             
K bodu č. 1 a č. 2
     Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril privítaním všetkých prítomných starosta obce 
Bc. Rastislav Čepák. Konštatoval, že z pozvaných 7 poslancov je prítomných 5 (Martin 
Krcheň a Ing. Marcel Živčic sa ospravedlnili). Poslancov oboznámil s programom zasadnutia. 
Za zapisovateľku navrhol Ing. Zuzanu Bartošovú, za overovateľov p. Emila Kováčika a Ing. 
Martina Prostináka a zároveň navrhol doplniť program zasadnutia o 1 bod a zaradiť ho hneď 
za druhý bod: 

- projekt na výstavbu novej bytovky.
Poslanci v následnom hlasovaní jednohlasne schválili uvedený návrh.

K bodu č. 3
     Ing. arch. Lovíšek predstavil projekty  na výstavbu novej 12 – bytovky alebo dvoch 8 –
bytoviek. Poslanci sa po prerokovaní dohodli, že v priebehu budúceho týždňa dajú stanovisko 
k prezentovanému projektu.

K bodu č. 4
    Správu finančnej komisie predniesol Ing. Martin Prostinák (viď príloha č. 1). 
Finančná komisia odporúča:

- schváliť cenník služieb s platnosťou od 01.07.2009. Poslanci po prerokovaní cenník 
schválili. Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0;

- schváliť záverečný účet obce za rok 2008 bez výhrad;
- schváliť dodatok č.1/2009 k prevádzkovému poriadku pohrebísk a domov smútku.

Poslanci prerokovali návrh dodatku č. 1/2009 k prevádzkovému poriadku pohrebísk 
a domov smútku. Uvedený návrh bude po dobu 15 dní vyvesený na úradnej tabuli 
s možnosťou predkladania pripomienok a doplnkov občanmi. 

K bodu č. 5    
    Bc. Pavol Janík, hlavný kontrolór obce, predniesol odborné stanovisko hlavného kontrolóra 

k návrhu záverečného účtu obce Košecké Podhradie za rok 2008 (viď príloha č.2).
       



K bodu č. 6
    Ing. Martin Prostinák oboznámil prítomných s návrhom záverečného účtu obce Košecké 
Podhradie za rok 2008, ktorého súčasťou je aj záverečný účet základnej školy s materskou 
školou Košecké Podhradie  (viď príloha č. 3). Po prerokovaní poslanci hlasovaním za – 5, 
proti – 0, zdržal sa – 0, schválili záverečný účet obce Košecké Podhradie za rok 2008 bez 
výhrad. Zároveň dávajú za úlohu do 31. augusta 2009 odstrániť účtovné nezrovnalosti, ktoré 
vznikli v minulých obdobiach. Keď sa bude predkladať záverečný účet za rok 2009, tak už 
musí byť vykonaný audit účtovných dokladov. 

K bodu č. 7
    Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Košecké podhradie za I. polrok 
2009 predložil Bc. Pavol Janík (viď príloha č. 4).

K bodu č. 8  
    Bc. Pavol Janík oboznámil prítomných s návrhom plánu kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra obce Košecké Podhradie na II. polrok 2009 (viď príloha č. 5). V následnom 
rokovaní bol 5. bod doplnený o kontrolu uznesení obecného zastupiteľstva za roky 2008 
a 2009. Zároveň obecné zastupiteľstvo poveruje hlavného kontrolóra obce Košecké Podhradie 
na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti.
Vzhľadom k tomu, že Ing. Martin Prostinák, musel opustiť rokovanie obecného 
zastupiteľstva, hlasovania sa zúčastnili 4 poslanci a tí plán kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra obce Košecké Podhradie na II. polrok 2009 s doplnením 5. bodu o kontrolu 
uznesení obecného zastupiteľstva za roky 2008 a 2009, jednohlasne schválili.

K bodu č. 9
- p. Anna Pagáčová predniesla správu komisie na ochranu verejného záujmu (viď príloha č. 
6);
Starosta obce informoval prítomných:
- o návrhu nových zmlúv na dodávku a distribúciu elektrickej energie medzi 
Stredoslovenskou energetikou a.s. a Obcou Košecké Podhradie, ktoré musia byť uzatvorené 
do 07.07.2009. Po prerokovaní poslanci hlasovaním: za – 4, proti – 0, zdržal sa - 0, schválili 
uzatvorenie nových zmlúv na dodávku  a distribúciu elektrickej energie medzi 
Stredoslovenskou energetikou a.s. a Obcou Košecké Podhradie v prípade, ak do 07.07.2009 
nebude predložená lepšia ponuka. 
- o žiadosti Milana Balaja a Igora Patáka o výrub stromov . Jedná sa o staré lipy, ktoré rastú 
na parcele č. 637/3 v k.ú. Veľké Košecké Podhradie, pred ich rodinným domom a tieto 
neustále znečisťujú okolie hlavne na jeseň svojimi listami, ich peľ škodí deťom, ktoré sú 
alergikmi, pri poslednej búrke sa odlomil asi šesť metrov dlhý konár a ostal zakliesnený 
medzi stromami a hrozí jeho spadnutie, čím je vážne ohrozená bezpečnosť ľudí, ktorí sa 
v uvedených miestach pohybujú.. Po prerokovaní poslanci navrhujú odstrániť suché konáre 
z uvedených stromov.
- o žiadosti Ladislava Bartáka, o prenájom pozemku parcela č. KNE 728, o výmere 60 m2, 
v k.ú. Veľké Košecké Podhradie. Po prerokovaní poslanci hlasovaním: za – 5, proti – 0, 
zdržal sa – 0, uvedenú žiadosť schválili. Tohto hlasovania sa  zúčastnil už aj Ing. Martin 
Prostinák.
- o žiadosti Tibora Hrnčiara o odkúpenie časti pozemku parcela č. KN 533/3, o výmere 1 m2, 
v k.ú. Veľké Košecké Podhradie, ktorý sa nachádza pod stavbou, ktorá je vlastníctve Tibora 
Hrnčiara. Po prerokovaní poslanci hlasovaním: za – 0, proti – 5, zdržal sa – 0,  neschválili 
uvedenú žiadosť a uzniesli sa na tom, že o predaji uvedeného pozemku budú uvažovať až po 



preukázaní splnenia  a následného dodržiavania podmienok z vydaného stavebného 
a kolaudačného rozhodnutia.
- o žiadosti Tibora Hrnčiara o odpustenie poplatku za prenájom nebytových priestorov v 
budove požiarnej zbrojnice v miestnej časti Kopec. V následnom rokovaní sa poslanci 
uzniesli na tom, že keďže je poplatok za prenájom je symbolický, tak uvedenú žiadosť 
neschválili. Hlasovanie: za – 0, proti – 5, zdržal sa – 0.
- poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili VZN o opatrovateľskej službe, 
ktorého návrh prerokovali na svojom zasadnutí dňa 18.04.2009. 

K bodu č. 10
    Starosta obce informoval, že v školskom roku 2009/2010 bude potrebné otvoriť novú 
poltriedu v materskej škole.

K bodu č. 11
    Návrh na uznesenie predložila Ing. Bartošová. Za uznesenie č. 6/2009 hlasovali všetci 
poslanci, nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania. 

K bodu č. 12
    Poďakovaním všetkým prítomným za účasť starosta obce ukončil zasadnutie OZ.     

Košecké Podhradie, 30. júna 2009

Zapísala : Ing. Zuzana Bartošová

Overovatelia zápisnice :  Emil Kováčik                 ...............................

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

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

                                                                                  starosta obce       



                              

Uznesenie č. 6/2009 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Košeckom Podhradí, 

ktoré sa konalo dňa 30. 06. 2009                      
_____________________________________________________

Obecné zastupiteľstvo v Košeckom Podhradí:

   

A. berie na vedomie
1. správu finančnej komisie
2. odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Košecké 

Podhradie za rok 2008
3. správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2009
4. správu komisie na ochranu verejného záujmu

B. prerokovalo
1. návrh dodatku č. 1/2009 k prevádzkovému poriadku pohrebísk a domov smútku
2. návrh kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2009
3. návrh nových zmlúv na dodávku a distribúciu elektrickej energie medzi 

Stredoslovenskou energetikou a.s. a obcou Košecké Podhradie
4. žiadosť Ladislava Bartáka o prenájom pozemku  parcela číslo KNE 728 o výmere 60 

m2 v k.ú. Veľké Košecké Podhradie, ktorý je vo vlastníctve obce
5. žiadosť Tibora Hrnčiara o odpredaj časti pozemku parcela č. KN 533/3 o výmere 1 m2

v k.ú. Veľké Košecké Podhradie
6. žiadosť Tibora Hrnčiara o odpustenie poplatku za prenájom nebytových priestorov 

v budove požiarnej zbrojnice v miestnej časti Kopec

C. schválilo
1. cenník služieb s platnosťou od 01.07.2009
2. návrh kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2009 s doplnením 5. bodu 

o kontrolu uznesení obecného zastupiteľstva za roky 2008 a 2009
3. uzatvoriť nové zmluvy na dodávku a distribúciu elektrickej energie medzi 

Stredoslovenskou energetikou a .s. a obcou Košecké Podhradie v prípade, ak do 
07.07.2009 nebude predložená lepšia ponuka

4. prenájom pozemku parcela č. KNE 728 o výmere 60 m2 v k.ú. Veľké Košecké 
Podhradie Ladislavovi Bartákovi 

5. VZN obce za poskytnutú opatrovateľskú službu

D. schválilo bez výhrad
celoročné hospodárenie obce za rok 2008

E. poveruje
hlavného kontrolóra obce Košecké Podhradie na výkon kontroly v súlade so 
schváleným plánom kontrolnej činnosti



F. neschválilo
1. žiadosť Tibora Hrnčiara o odkúpenie časti pozemku parcela č. KN 533/3, o výmere 1 

m2, v k.ú. Veľké Košecké Podhradie
2. žiadosť Tibora Hrnčiara o odpustenie poplatku za prenájom nebytových priestorov 

v budove požiarnej zbrojnice v miestnej časti Kopec

G. dáva za úlohu
do 31.08.2009 odstrániť účtovné nezrovnalosti

Košecké Podhradie, 30. júna 2009
                                 

Zapísala :   Ing. Zuzana Bartošová

Overovatelia :   Emil Kováčik                         .............................                                 
                                            

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

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




