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

ktoré sa konalo dňa 10.09.2015 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 riaditeľky ZŠ s MŠ Košecké Podhradie o zabezpečení školského roka 

2015/2016 

 6. Plnenie rozpočtu k 30.06.2015 

 7. Informácia o výsledku verejnej obchodnej súťaže 

 8. Rôzne 

 9. Interpelácie poslancov  

 10. Diskusia  

 11. 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 6, Martin Behan sa 

dostaví v priebehu zasadnutia OZ a hlavná kontrolórka, Ing. Marta Galbavá, sa ospravedlnila.   

 

K bodu č. 2 

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

Emila Vranu a Ing. Marcela Živčica. 

 

K bodu č. 3 

Starosta obce oboznámil prítomných s programom zasadnutia a zároveň navrhol vypustiť 4. 

bod programu -  Správa hlavného kontrolóra v súlade s ustanovením § 18f zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, nakoľko hlavná kontrolórka sa 

ospravedlnila zo zasadnutia OZ .  

Uznesenie č. 62/6/2015 

OZ schvaľuje: 
a) vypustenie 4. bod programu -  Správa hlavného kontrolóra v súlade s ustanovením § 18f 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov; 

b) upravený program zasadnutia OZ. 

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

 

K bodu č. 4 – od tohto bodu je prítomný aj Martin Behan. 

Mgr. Zuzana Záferová predniesla správu riaditeľky ZŠ s MŠ Košecké Podhradie 

o zabezpečení školského roka 2015/2016 (viď príloha č. 1). 

Diskusia: 

- starosta obce - žiadame predložiť menný zoznam detí ZŠ s MŠ, treba aktualizovať financie 

a pripraviť návrh rozpočtu na rok 2016; 

                        -  čo sa týka požiadavky na nákup počítačov, treba sa skúsiť obrátiť na 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR; 

                        - akékoľvek opravy v MŠ sú problém, na budúci rok sa treba zapojiť do 

projektov alebo grantov; 



                        - zamedziť prístup na strechu je veľmi komplikované riešenie; 

- Ing. Marcel Živcic – aká je dohoda s Mgr. Rafajovou; 

- Mgr. Zuzana Záferová – Mgr. Rafajová bude vyučovať celý školský rok 2015/2016; 

- Ing. Zdenko Daňo – ako dopadla spolupráca s občianskym združením Malá ovečka; 

- Mgr. Zuzana Záferová – spolupráca dopadla dobre; 

Uznesenie č. 63/6/2015 
OZ berie na vedomie správu riaditeľky ZŠ s MŠ Košecké Podhradie o zabezpečení 

školského roka 2015/2016. 

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0. 

      

K bodu č. 5 

Správu k plneniu rozpočtu k 30.06.2015 predložil Mgr. Peter Mikoláš (viď príloha č. 2). 

Uznesenie č. 64/6/2015 

OZ: berie na vedomie plnenie rozpočtu k 30.06.2015. 

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0. 

 

K bodu č. 6 

Martin Behan oboznámil prítomných  so správami zo zasadnutí výberovej komisie 

z 22.07.2015, 26.07.2015, 09.09.2015 (viď príloha č. 3, 4 a 5). 

Starosta obce informoval: 

1) o kúpe osobného auta DACIA DUSTER cez elektronickú aukciu; 

2) dnes som sa dozvedel, že sme boli úspešní so žiadosťou o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku vo výške 132.901,19 € v rámci opatrenia 2.2  Operačný program 

konkurencia a hospodársky rast na realizáciu projektu „Rekonštrukcia vereného osvetlenia 

v obci Košecké Podhradie. 

Starosta obce oboznámil so zámerom odpredaja osobného auta Škoda Fabia Combi. 

Uznesenie č. 65/6/2015 

OZ: 
a) berie na vedomie správy zo zasadnutí výberovej komisie; 

b) berie na vedomie informácie o kúpe osobného auta DACIA DUSTER a o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu verejného osvetlenia; 

c) poveruje starostu obce k podpisu zmluvy o dielo medzi Obcou Košecké Podhradie 

a firmou ASFA-KDK, a.s., Dubnica nad Váhom, na rekonštrukciu miestnych komunikácií 

v časti obce Malé Košecké Podhradie 

d) poveruje starostu obce k podpisu zmluvy o dielo medzi Obcou Košecké Podhradie 

a firmou MINERAL MMV, a.s., Trenčín, na rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci; 

e) prerokovalo návrh na odpredaj osobného auta Škoda Fabia Combi; 

f) schvaľuje priamy odpredaj osobného auta Škoda Fabia Combi. 

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0. 

 

K bodu č. 7 

Správu komisie pre výstavbu a životné prostredie predniesol Ing. Zdenko Daňo (viď príloha č. 

6). 

Uznesenie č. 66/6/2015 

OZ berie na vedomie správu komisie pre výstavbu a životné prostredie. 

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0. 

 

Starosta obce informoval o ďalšom postupe k plánovanej realizácií optickej siete, ktorú bude 

uskutočňovať firma Profi - NETWORK Slovakia, a.s., Trenčín. 

Mgr. Milan Turza – dbať, aby sa pri pokládke kábla, čo najmenej narušili miestne 

komunikácie. 

 

K bodu č. 8 

Nikto z poslancov nepredložil interpelácie. 

 

 



 

K bodu č. 9 

- Ing. Zuzana Kvasnicová – v areály ZŠ s MŠ zas niekto zničil stôl v altánku a povylamoval 

laty; 

                                             - stále sa neprepočítal normatív na žiaka za školský rok 

2014/2015 

 

K bodu č. 10 

Poďakovaním všetkým prítomným za účasť starosta obce ukončil zasadnutie OZ a všetkých 

prítomných pozval na hody, ktoré sa uskutočnia tento víkend. 

        

 

 

Košecké Podhradie, 10. septembra 2015 

 

 

 

Zapísala : Ing. Zuzana Bartošová 

 

 

 

Overovatelia zápisnice :         Bc. Emil Vrana            ............................... 

 

 

 

 

                                            Ing. Marcel Živčic  ................................                                                            

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                    Bc. Rastislav Čepák    

                                                                 starosta obce    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenie  
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v  

Košeckom Podhradí, ktoré sa konalo dňa  10. septembra 2015 

                

 

Uznesenie č. 62/6/2015 

OZ schvaľuje: 
a) vypustenie 4. bod programu -  Správa hlavného kontrolóra v súlade s ustanovením § 18f 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov; 

b) upravený program zasadnutia OZ. 

 

Uznesenie č. 63/6/2015 
OZ berie na vedomie správu riaditeľky ZŠ s MŠ Košecké Podhradie o zabezpečení 

školského roka 2015/2016. 

 

Uznesenie č. 64/6/2015 

OZ berie na vedomie plnenie rozpočtu k 30.06.2015. 

 

Uznesenie č. 65/6/2015 

OZ: 
a) berie na vedomie správy zo zasadnutí výberovej komisie; 

b) berie na vedomie informácie o kúpe osobného auta DACIA DUSTER a o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu verejného osvetlenia; 

c) poveruje starostu obce k podpisu zmluvy o dielo medzi Obcou Košecké Podhradie 

a firmou ASFA-KDK, a.s., Dubnica nad Váhom, na rekonštrukciu miestnych komunikácií 

v časti obce Malé Košecké Podhradie 

d) poveruje starostu obce k podpisu zmluvy o dielo medzi Obcou Košecké Podhradie 

a firmou MINERAL MMV, a.s., Trenčín, na rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci; 

e) prerokovalo návrh na odpredaj osobného auta Škoda Fabia Combi; 

f) schvaľuje priamy odpredaj osobného auta Škoda Fabia Combi. 

 

Uznesenie č. 66/6/2015 

OZ berie na vedomie správu komisie pre výstavbu a životné prostredie. 

 

Košecké Podhradie, 10. septembra 2015 

                

 

Zapísala :   Ing. Zuzana Bartošová 
 

 
 

Overovatelia zápisnice :         Bc. Emil Vrana        ............................... 

 

 
 

 

                                            Ing. Marcel Živcic ...............................        

                                                     
 

 

 
 

      

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

                                                                                                             Bc. Rastislav Čepák    

                                                                                                                   starosta obce 


