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

ktoré sa konalo dňa 22.06.2015 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. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2015 

 6. Plán práce obecného zastupiteľstva na II. polrok 2015 

 7. Informácia riaditeľky ZŠ s MŠ Košecké Podhradie o priebehu školského roka 

 8. Správa o činnosti komisie pre výberové konanie 

 9. Správa o činnosti komisie na ochranu verejného záujmu  

 10. Správa o činnosti komisie pre výstavbu a životné prostredie 

 11. Správa o činnosti finančnej komisie 

 12. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu 

 13. Schválenie záverečného účtu obce 

 14. Informácia o pripravovaných projektoch a ich schválenie 

 15. Rôzne 

 16. Interpelácie poslancov  

 17. Diskusia  

 18. 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 všetci.   

 

K bodu č. 2 

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

Ing. Zuzanu Kvasnicovú a Mgr. Petra Mikoláša. 

 

K bodu č. 3 

Starosta obce oboznámil prítomných s programom zasadnutia.  

Uznesenie č. 40/4/2015 

OZ schvaľuje program zasadnutia OZ. 

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

 

K bodu č. 4 

Ing. Marta Galbavá predniesla správu hlavnej kontrolórky obce podľa § 18f zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (viď príloha č. 1). 

Uznesenie č. 41/4/2015 

OZ berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce podľa § 18f zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

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

      

 

 



K bodu č. 5 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2015 predložila Ing. 

Marta Galbavá (viď príloha č. 2). 

Uznesenie č. 42/4/2015 

OZ: 
a) schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2015 podľa 

predloženého návrhu; 

b) poveruje hlavnú kontrolórku vykonaním následných finančných kontrol podľa 

predloženého návrhu plánu kontrolnej činnosti v súlade s § 12 ods. 2 zákona č. 502/2001 

Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov. 

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

 

K bodu č. 6 

Ing. Marcel Živčic oboznámil prítomných s návrhom plánu práce obecného zastupiteľstva na 

II. polrok 2015 (viď príloha č. 3). 

Uznesenie č. 43/4/2015 

OZ schvaľuje  plánu práce obecného zastupiteľstva na II. polrok 2015. 

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

 

K bodu č. 7 

Informáciu riaditeľky ZŠ s MŠ Košecké Podhradie o priebehu školského roka predniesla 

riaditeľka ZŠ s MŠ Košecké Podhradie Mgr. Zuzana Záferová (viď príloha č. 4). 

Uznesenie č. 44/4/2015 

OZ berie na vedomie informáciu riaditeľky ZŠ s MŠ Košecké Podhradie o priebehu 

školského roka. 

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

 

Starosta obce oboznámil prítomných: 

- so žiadosťou riaditeľky ZŠ s MŠ Košecké Podhradie o vyjadrenie k otvoreniu pol triedy 

v školskom roku 2015/2016 (viď príloha č. 5). Rozhodnutie o otvorení a dofinancovaní pol 

triedy je na obecnom zastupiteľstve. Po upozornení Regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva, ak by sme chceli otvoriť pol triedu, je nutné urobiť niekoľko zásadných 

stavebných úprav v priestoroch MŠ. Ďalej by bolo potrebné predložiť nejaké vyhodnotenie 

za tento školský rok, aká bola dochádzka, či škôlku navštevujú len deti s trvalým pobytom 

v obci atď.  

- Anna Gabrišová - v prípade, ak by sa pol trieda neotvorila, môžeme prijať do 1 triedy 21 

detí + 3 na výnimku. 

- Ing. Zuzana Kvasnicová – aj ak sa nebude otvárať pol trieda, bolo by potrebné 

zrekonštruovať toalety, zakúpiť nové ležadlá, paplóny.  

Uznesenie č. 45/4/2015 

OZ: 

a) prerokovalo návrh na vytvorenie pol triedy v materskej škole v školskom roku 2015/2016; 

b) neschvaľuje utvorenie pol triedy v materskej škole v školskom roku 2015/2016; 

c) dáva za úlohu riaditeľke ZŠ s MŠ Košecké Podhradie prehodnotiť úpravu rozpočtu. 

Hlasovanie: za – 0, proti – 6 (p. Behan, Ing. Daňo, Ing. Kvasnicová, Mgr. Mikoláš, Bc. Vrana, 

Ing. Živčic), zdržal sa – 1 (Mgr. Turza). 

 

- so žiadosťou riaditeľky ZŠ s MŠ Košecké Podhradie o doplnenie štátnych symbolov 

v budove ZŠ s MŠ Košecké Podhradie (viď príloha č. 6).  

Uznesenie č. 46/4/2015 

OZ ukladá zriaďovateľovi ZŠ s MŠ Košecké Podhradie doplniť štátne symboly v budove ZŠ 

s MŠ Košecké Podhradie. 

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

 



- so žiadosťou Rady školy pri ZŠ s MŠ Košecké Podhradie o zaslanie stanoviska (viď 

príloha č. 7).  Stanovisko k stavu ZŠ po ukončení funkčného obdobia bývalej riaditeľky 

môžem vydať až po skončení následnej kontroly, ktorú v škole vykonáva hlavná 

kontrolórka. Rada školy nemá v kompetencií ovplyvňovať zámer prenajať majetok vo 

vlastníctve obce, uvedené môže schváliť, resp. neschváliť, len obecné zastupiteľstvo. 

Zároveň oznamujem, že dnes prebehlo rokovanie medzi občianskym združením Malá 

Ovečka a starostom obce, prítomná bola aj riaditeľka ZŠ s MŠ  a zástupkyňa riaditeľky, 

ohľadom prenájmu 1 triedy v ZŠ s MŠ za účelom zriadenia denného tábora počas letných 

prázdnin pre deti vo veku 2-6 rokov. Konkrétne podmienky ešte neboli dohodnuté 

a v pondelok 29. júna sa uskutoční ešte jedno stretnutie.  

Diskusia: 

- Ing. Zuzana Kvasnicová – konalo sa stretnutie s bývalou riaditeľkou školy ako bolo 

sľúbené, prečo starosta neprevzal školu od bývalej riaditeľky, treba novej riaditeľke školy 

pomôcť riešiť vzniknutú situáciu; 

- starosta obce – stretnutie s bývalou riaditeľkou školy sa nekonalo; 

- Ing. Zuzana Kvasnicová – štatút Rady školy hovorí, že táto má kompetencie voči školám 

a školským zariadeniam, ktorých zriaďovateľom je obec; 

- starosta obce – Rada školy je iniciatívny a poradný orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje 

verejné záujmy v oblasti výchovy a vzdelávania. Čo sa týka prenájmu budovy školy, tak 

toto je v kompetencií obecného zastupiteľstva. 

- Martin Behan – z akého dôvodu neodporúča Rada školy vytvorenie denného tábora; 

- Ing. Zuzana Kvasnicová – neštandardné a neskoré oznámenie zámeru prenajať budovu; 

 

K bodu č. 8 

Martin Behan predložil správu o činnosti komisie pre výberové konanie (viď príloha č. 8). 

Ing. Marta Galbavá upozornila, že na zasadnutia komisií zriadených pri OZ treba pozývať aj 

hlavnú kontrolórku. 

Uznesenie č. 47/4/2015 

OZ berie na vedomie správu komisie pre výberové konanie.    

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

 

K bodu č. 9 

So správou o činnosti komisie na ochranu verejného záujmu oboznámil všetkých prítomných 

Mgr. Milan Turza (viď príloha č. 9). 

Uznesenie č. 48/4/2015 

OZ berie na vedomie správu komisie na ochranu verejného záujmu.    

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

 

K bodu č. 10 

Ing. Zdenko Daňo predniesol správu o činnosti komisie  pre výstavbu a životné prostredie 

(viď príloha č. 10). Zároveň informoval, že Ing. Marta Galbavá sa vzdáva členstva v komisií 

(viď príloha č. 11).  

Uznesenie č. 49/4/2015 

OZ:  

a) berie na vedomie správu o činnosti komisie  pre výstavbu a životné prostredie;  

b) berie na vedomie vzdanie sa Ing. Marty Galbavej členstva v komisií pre výstavbu 

a životné prostredie. 

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

 

Diskusia: 

- starosta obce – ako už bolo povedané k regulácií Podhradského potoka je pripravených 60 

zmlúv na podpis a preto by som chcel požiadať poslancov OZ o súčinnosť pri oslovovaní 

jednotlivých majiteľov a pri podpisovaní zmlúv; 

- Ing. Marcel Živčic – prebehlo stretnutie organizované Okresným úradom Ilava, odborom 

starostlivosti o životné prostredie, ohľadom výrubu lipy pri súp. č. 579. Keďže lipa rastie 



pri ceste III. triedy, žiadosť o výrub bude preposlaná na správu ciest trenčianskeho 

samosprávneho kraja. Zároveň prebehla obhliadka líp na rázcestí, kde máme zaslať žiadosť 

o výrub na okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. 

- starosta obce – plánujeme cez eurofondy získať dotáciu na kamerový systém; 

 

K bodu č. 11 

Správu o činnosti finančnej komisie predložil Mgr. Peter Mikoláš (viď príloha č. 12) 

a zároveň predložil návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2015 č. 3/2015. 

 

Uznesenie č. 50/4/2015 

OZ: 

a) berie na vedomie správu o činnosti finančnej komisie; 

b) prerokovalo návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2015 č. 3/2015; 

c) schvaľuje zmenu rozpočtu obce na rok 2015 č. 3/2015.  

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

 

K bodu č. 12 

Ing. Marta Galbavá oboznámila prítomných so stanoviskom hlavnej kontrolórky obce 

k návrhu záverečného účtu obce Košecké Podhradie za rok 2014 (viď príloha č. 13). 

Uznesenie č. 51/4/2015 

OZ berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce 

Košecké Podhradie za rok 2014. 

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

 

K bodu č. 13 

Záverečný účet obce za rok 2014 predniesol Mgr. Peter Mikoláš.  

Uznesenie č. 52/4/2015 

OZ schvaľuje celoročné hospodárenie za rok 2014 bez výhrad. 

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

 

K bodu č. 14  

Starosta obce oboznámil prítomných, že sa zahájili prípravné práce na rekonštrukciu 

verejného osvetlenia, ktorej zámerom je výmena starých svietidiel za nové, doplnenie 

svietidiel, výmena napájacieho vedenia NN, výmena rozvádzačov. Prefinancovanie je 

plánované zo štrukturálnych fondov EÚ, kde 95% nákladov pokryjú fondy a 5% bude 

spoluúčasť obce. 

Uznesenie č. 53/4/2015 

OZ prerokovalo a schvaľuje: 

a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 2.2  Operačný 

program konkurencia a hospodársky rast na realizáciu projektu „Rekonštrukcia vereného 

osvetlenia v obci Košecké Podhradie; 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutie pomoci; 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého nenávratného finančného 

príspevku v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

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

 

Uznesenie č. 54/4/2015 

OZ predlžuje platnosť Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Košecké Podhradie 

na roky 2007 – 2013, ktorý bol schválený uznesením č. 10/2006, dňa 14.12.2006, až do doby, 

pokiaľ nebude schválený nový Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja. 

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

 

 

 



K bodu č. 15 

Ing. Zuzana Kvasnicová predložila prítomným zápisnicu o zistení neupotrebiteľnosti majetku 

v ZŠ s MŠ (viď príloha č. 14) a zároveň navrhla, na základe zistení vyraďovacej komisie zo 

dňa 03.11.2014, jeho vyradenie. 

 

Uznesenie č. 55/4/2015 

OZ: 

a) prerokovalo návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku v ZŠ s MŠ; 

b) schvaľuje vyradenie neupotrebiteľného majetku v ZŠ s MŠ v hodnote 2.640,13 €. 

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

 

Starosta obce predniesol: 

1. oznámenie Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby, ktorá v rámci Operačného 

programu informatizácia spoločnosti realizuje Národný projekt: „Zabezpečenie projektovo 

inžinierskej dokumentácie k projektu vybudovania základnej širokopásmovej 

infraštruktúry dotovanej z verejných zdrojov v „bielych miestach“ Slovenska. Tento je 

hradený z finančných prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpočtu a zahŕňa 

spracovanie projektovo inžinierskej dokumentácie a vybudovanie pasívnej optickej siete. 

Uznesenie č. 56/4/2015 

OZ: 

a) berie na vedomie oznámenie NASES o národnom projekte „Zabezpečenie projektovo 

inžinierskej dokumentácie k projektu vybudovania základnej širokopásmovej 

infraštruktúry dotovanej z verejných zdrojov v „bielych miestach“ Slovenska“ v rámci 

Operačného programu informatizácia spoločnosti, prioritná os č. 3 – zvyšovanie 

prístupnosti širokopásmového internetu; 

b) poveruje svojho štatutárneho zástupcu – starostu obce Bc. Rastislava Čepáka, na 

podpísanie akýchkoľvek právnych úkonov obce pre účely územného konania, stavebného 

konania a spolupráce pre realizácií vybudovania pasívnej optickej siete. 

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

 

2. žiadosť Miroslava Suchomela o zriadenie časti vodovodnej prípojky a vodomernej šachty 

na pozemku obce, parcela č. KNE 7203 (miestna komunikácia). 

Uznesenie č. 57/4/2015 

OZ: 

a) prerokovalo žiadosť Miroslava Suchomela o zriadenie časti vodovodnej prípojky 

a vodomernej šachty 

b) schvaľuje zriadenie časti vodovodnej prípojky a vodomernej šachty na pozemku obce, 

parcela č. KNE 7203 (miestna komunikácia), k.ú. Veľké K. Podhradie, s podmienkou, že 

žiadateľ ku kolaudácií stavby predloží zmluvu o zriadení vecného bremena. 

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

 

3. žiadosť Ľuboša Kapusnicu o prenájom časti pozemku parcela č. KNC 797/1, k.ú. Veľké 

Košecké Podhradie, o výmere 16 m
2
, za účelom osadenia prenosného altánku bez 

základov. 

Uznesenie č. 58/4/2015 

OZ: 

a) prerokovalo žiadosť Ľuboša Kapusnicu o prenájom časti pozemku 

b) schvaľuje prenájom časti pozemku parcela č. KNC 797/1, k.ú. Veľké Košecké Podhradie, 

o výmere 16 m
2
, za účelom osadenia prenosného altánku bez základov s podmienkou, že 

žiadateľ sa bude starať o prenajatú plochu. 

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

 

4. žiadosť Alexandry Prekopovej o zriadenie odvodu dažďovej vody, pretože táto, sa po 

rekonštrukcií miestnej komunikácie, vlieva do dvora a do pivnice rodinného domu. Touto 



žiadosťou sa na svojom zasadnutí zaoberala aj komisia pre výstavbu a životné prostredie 

a odporučila vykonať obhliadku miesta a následne určiť ďalší postup. 

 

5. žiadosť Mareka Prostináka a Ing. Vladimíra Pučeka o odkúpenie časti parcely č. KNE 

7226/2 (miestna komunikácia), k.ú. Malé Košecké Podhradie. Zároveň informoval 

poslancov, že obec oslovila Slovenský pozemkový fond so žiadosťou o bezodplatný 

prevod parciel (miestne komunikácie v extraviláne všetkých katastrálnych území) vo 

vlastníctve SPF na obec a súčasťou žiadosti je aj vyššie uvedená parcela. DO dnešného dňa 

sme nedostali vyjadrenie. 

Diskusia:  

- Mgr. Milan Turza: približný časový horizont vysporiadania miestnych komunikácií od 

SPF; 

- Ing. Marta Galbavá: zo skúseností viem, že to môže byť aj 2 – 3 roky; 

Uznesenie č. 59/4/2015 

OZ: 

a) prerokovalo žiadosti Mareka Prostináka a Ing. Vladimíra Pučeka o odkúpenie pozemku 

b) nesúhlasí s odpredajom časti pozemku parcela č. KNE 7226/2, k.ú. Malé Košecké 

Podhradie, nakoľko sa na uvedenom pozemku nachádza verejná miestna komunikácia 

a obec do budúcnosti plánuje na uvedenom pozemku umiestniť technické vybavenie 

územia (verejné osvetlenie, predĺženie NN siete, vodovod).  

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

 

6. sťažnosť Sidónie Šošovičkovej, v ktorej uvádza, že ťažké mechanizmy, ktoré vozia náklad 

z „Ukovíc“, otrasmi spôsobujú poškodzovanie jej rodinného domu. Uvedenou žiadosťou sa 

na svojom zasadnutí zaoberala komisia pre výstavbu a životné prostredie a tá odporučila 

túto situáciu riešiť vypracovaním projektu dopravného inšpektorátu v rámci celej obce a to 

osadením dopravných značiek so zákazom vjazdu vozidlami nad 3,5 t a súčasným 

povolením dočasných výnimiek a výnimiek za úhradu. 

Diskusia: 

- Martin Behan: prečo sa uviedla nosnosť do 3,5 t a nie do 7,5 t; 

- Ing. Marta Galbavá: do akého časového horizontu sa vypracuje projekt; 

- starosta obce: tiež by som bol za nosnosť do 7,5 t a čo sa týka projektu, je potrebné osloviť 

firmy a vyčleniť na to finančné prostriedky v rozpočte, nakoľko sa s týmto v rozpočte 

nepočítalo;    

 

Starosta obce informoval o príprave kolaudácie tribúny na futbalovom ihrisku a uviedol, že 

k tomu bude potrebné vypracovať geometrický plán stavby, čo bude stáť 200,00 – 300,00 €. 

Následne TJ SLOVAN Košecké Podhradie plánuje bezodplatne previesť tribúnu do majetku 

obce. 

 

K bodu č. 16 

- Ing. Zuzana Kvasnicová: ako sa rieši situácia s neplatičmi v nájomných bytovkách; 

- starosta obce: podpisoval som súhlas na súdne konanie; 

 

K bodu č. 17 

Do diskusie za zapojili: 

- Ing. Zuzana Kvasnicová: je potrebné spraviť dodatok k VZN o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení zriadených na území 

obce Košecké Podhradie, nakoľko bol schválený a zverejnený koeficient výpočtu; 

- Mgr. Milan Turza: problém s komunálnym a iným odpadom v časti Kopec, ktorý ľudia 

sypú do potoka. Či by sa nedala spraviť relácia do miestneho rozhlasu a upozorniť občanov 

na zákaz sypania smetí do potoka a na iné verejné priestranstvá. 

- Ing. Marcel Živčic: problém so sypaním smetí do potoka a na iné priestranstvá sa vlečie už 

niekoľko rokov. Vyhlasovali sa relácie, rozposielali sa letáky a keď ľudí upozorníte 

osobne, tak ich prvá odpoveď bude, že to robia chatári. 



- Mgr. Milan Turza: na poslednom zasadnutí OZ sme upozornili na plechové sudy plné 

odpadu, ktoré sú pri zvonici v MKP, do dnešného dňa ich nikto neodpratal. Ďalej by som 

chcel požiadať, aby sa materiály k zasadnutiu OZ zasielali skôr, aby sme si ich mohli 

preštudovať. 

- Ing. Zuzana Kvasnicová: či by sa priestory bývalej knižnice vo VKP nemohli využívať na 

zasadnutie komisií; 

- starosta obce: tieto priestory sa už pripravujú a budú slúžiť aj pre hlavnú kontrolórku a aj 

pre komisie; 

- Mária Prekopová: prečo obec neinformuje občanov o tom, že majú kosiť aj pozemky, ktoré 

neužívajú; 

- Ing. Marta Galbavá: informácia a upozornenie sú zverejnené na webovej stránke obce; 

- Ing. Zuzana Bartošová: upozornenie od Okresného úradu, odporu pozemkového a lesného 

sme niekoľkokrát hlásili v rozhlase; 

- Ing. Zuzana Kvasnicová: či už je doriešené dedičské konanie po neb. Anne Budiačovej, 

nakoľko mám informáciu, že menovaná zanechala závet;   

- Zita Porubčanová: ja viem, že tento závet existuje a mal by byť uložený na Okresnom súde 

v Považskej Bystrici. Ďalej sa chcem spýtať na spôsob vyúčtovania kúrenia a vodného  a 

stočného v nájomnej bytovke, pretože mne to vôbec nesedí a ešte chcem upozorniť na to, 

že smetiari po vyprázdnení smetnej nádoby, túto nevracajú späť, ale nechávajú ju tesne pri 

krajnici. 

- starosta obce: dedičstvo po neb. Anne Budiačovej ešte nie je ukončené, ja som bol už na 

dvoch stretnutiach s notárkou. O tom, že existuje závet som nevedel. Čo sa týka 

vyúčtovania v nájomných bytovkách, to je potrebné riešiť so správcom, ale môžem 

preveriť, akým spôsobom sa robí vyúčtovanie. Smetiarov upozorním.   

   

K bodu č. 18 

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

prítomných pozval na hody, ktoré sa uskutočnia tento víkend. 

        

 

 

Košecké Podhradie, 22. júna 2015 

 

 

 

Zapísala : Ing. Zuzana Bartošová 

 

 

 

Overovatelia zápisnice :         Ing. Zuzana Kvasnicová            ............................... 

 

 

 

 

                                            Mgr. Peter Mikoláš  ................................                                                            

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                    Bc. Rastislav Čepák    

                                                                            starosta obce    

 



Uznesenie  
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v  

Košeckom Podhradí, ktoré sa konalo dňa  22. júna 2015 

                

 

Uznesenie č. 40/4/2015 

OZ schvaľuje program zasadnutia OZ. 

 

Uznesenie č. 41/4/2015 

OZ berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce podľa § 18f zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Uznesenie č. 42/4/2015 

OZ: 
a) schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2015 podľa 

predloženého návrhu; 

b) poveruje hlavnú kontrolórku vykonaním následných finančných kontrol podľa 

predloženého návrhu plánu kontrolnej činnosti v súlade s § 12 ods. 2 zákona č. 502/2001 

Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov. 

 

Uznesenie č. 43/4/2015 

OZ schvaľuje  plánu práce obecného zastupiteľstva na II. polrok 2015. 

 

Uznesenie č. 44/4/2015 

OZ berie na vedomie informáciu riaditeľky ZŠ s MŠ Košecké Podhradie o priebehu 

školského roka. 

 

Uznesenie č. 45/4/2015 

OZ: 

a) prerokovalo návrh na vytvorenie pol triedy v materskej škole v školskom roku 2015/2016; 

b) neschvaľuje utvorenie pol triedy v materskej škole v školskom roku 2015/2016; 

c) dáva za úlohu riaditeľke ZŠ s MŠ Košecké Podhradie prehodnotiť úpravu rozpočtu. 

 

Uznesenie č. 46/4/2015 

OZ ukladá zriaďovateľovi ZŠ s MŠ Košecké Podhradie doplniť štátne symboly v budove ZŠ 

s MŠ Košecké Podhradie. 

 

Uznesenie č. 47/4/2015 

OZ berie na vedomie správu komisie pre výberové konanie. 

 

Uznesenie č. 48/4/2015 

OZ berie na vedomie správu komisie na ochranu verejného záujmu. 

 

Uznesenie č. 49/4/2015 

OZ:  

a) berie na vedomie správu o činnosti komisie  pre výstavbu a životné prostredie;  

b) berie na vedomie vzdanie sa Ing. Marty Galbavej členstva v komisií pre výstavbu 

a životné prostredie. 

 

Uznesenie č. 50/4/2015 

OZ: 

a) berie na vedomie správu o činnosti finančnej komisie; 

b) prerokovalo návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2015 č. 3/2015; 

c) schvaľuje zmenu rozpočtu obce na rok 2015 č. 3/2015. 

 



 

Uznesenie č. 51/4/2015 

OZ berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce 

Košecké Podhradie za rok 2014. 

 

Uznesenie č. 52/4/2015 

OZ schvaľuje celoročné hospodárenie za rok 2014 bez výhrad. 

 

Uznesenie č. 53/4/2015 

OZ prerokovalo a schvaľuje: 

a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 2.2  Operačný 

program konkurencia a hospodársky rast na realizáciu projektu „Rekonštrukcia vereného 

osvetlenia v obci Košecké Podhradie; 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutie pomoci; 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého nenávratného finančného 

príspevku v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

 

Uznesenie č. 54/4/2015 

OZ predlžuje platnosť Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Košecké Podhradie 

na roky 2007 – 2013, ktorý bol schválený uznesením č. 10/2006, dňa 14.12.2006, až do doby, 

pokiaľ nebude schválený nový Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja. 

 

Uznesenie č. 55/4/2015 

OZ: 

a) prerokovalo návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku v ZŠ s MŠ; 

b) schvaľuje vyradenie neupotrebiteľného majetku v ZŠ s MŠ v hodnote 2.640,13 €. 

 

Uznesenie č. 56/4/2015 

OZ: 

a) berie na vedomie oznámenie NASES o národnom projekte „Zabezpečenie projektovo 

inžinierskej dokumentácie k projektu vybudovania základnej širokopásmovej 

infraštruktúry dotovanej z verejných zdrojov v „bielych miestach“ Slovenska“ v rámci 

Operačného programu informatizácia spoločnosti, prioritná os č. 3 – zvyšovanie 

prístupnosti širokopásmového internetu; 

b) poveruje svojho štatutárneho zástupcu – starostu obce Bc. Rastislava Čepáka, na 

podpísanie akýchkoľvek právnych úkonov obce pre účely územného konania, stavebného 

konania a spolupráce pre realizácií vybudovania pasívnej optickej siete. 

 

Uznesenie č. 57/4/2015 

OZ: 

a) prerokovalo žiadosť Miroslava Suchomela o zriadenie časti vodovodnej prípojky 

a vodomernej šachty 

b) schvaľuje zriadenie časti vodovodnej prípojky a vodomernej šachty na pozemku obce, 

parcela č. KNE 7203 (miestna komunikácia), k.ú. Veľké K. Podhradie, s podmienkou, že 

žiadateľ ku kolaudácií stavby predloží zmluvu o zriadení vecného bremena. 

 

Uznesenie č. 58/4/2015 

OZ: 

a) prerokovalo žiadosť Ľuboša Kapusnicu o prenájom časti pozemku 

b) schvaľuje prenájom časti pozemku parcela č. KNC 797/1, k.ú. Veľké Košecké Podhradie, 

o výmere 16 m
2
, za účelom osadenia prenosného altánku bez základov s podmienkou, že 

žiadateľ sa bude starať o prenajatú plochu. 

 

 



Uznesenie č. 59/4/2015 

OZ: 

a) prerokovalo žiadosti Mareka Prostináka a Ing. Vladimíra Pučeka o odkúpenie pozemku 

b) nesúhlasí s odpredajom časti pozemku parcela č. KNE 7226/2, k.ú. Malé Košecké 

Podhradie, nakoľko sa na uvedenom pozemku nachádza verejná miestna komunikácia 

a obec do budúcnosti plánuje na uvedenom pozemku umiestniť technické vybavenie 

územia (verejné osvetlenie, predĺženie NN siete, vodovod). 

 

 
 

Košecké Podhradie, 22. júna 2015 

                

 
 

 

Zapísala :   Ing. Zuzana Bartošová 
 

 

 
 

 

 

Overovatelia zápisnice :         Ing. Zuzana Kvasnicová        ............................... 

 

 

 

 
 

 

                                            Mgr. Peter Mikoláš ...............................        

                                                     
 
 

 

 

      

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

                                                                                                             Bc. Rastislav Čepák    

                                                                                                                   starosta obce    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


