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

ktoré sa konalo dňa 23.11.2015 v Kultúrnom dome v Malom 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 komisie pre výstavbu a životné prostredie  

 5. Správa finančnej komisie 

 6. Výročná správa obce k 31.12.2014 

 7. Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky k 31.12.2014 

 8. Návrh rozpočtu obce na roky 2016 – 2018 

 9. Návrhy všeobecne záväzných nariadení 

 10. Rôzne 

 11. Interpelácie poslancov  

 12. Diskusia  

 13. 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, Ing. Zuzana 

Kvasnicová a hlavná kontrolórka, Ing. Marta Galbavá, sa dostavia v priebehu zasadnutia OZ.   

 

K bodu č. 2 

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

Ing. Zdenka Daňa a Mgr. Milana Turzu. 

 

K bodu č. 3 

Starosta obce oboznámil prítomných s programom zasadnutia.  

Uznesenie č. 72/8/2015 

OZ schvaľuje program zasadnutia OZ. 

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

 

K bodu č. 4 – od tohto bodu sú prítomné aj Ing. Marta Galbavá a Ing. Zuzana Kvasnicová 

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

1). Zároveň navrhol od 01.12.2015 doplniť komisiu o nového člena, Ľubomíra Turzu, 

nakoľko sa Ing. Marta Galbavá, v priebehu roka vzdala členstva. 

Uznesenie č. 73/8/2015 

OZ 

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

b) schválilo od 01.12.2015 doplnenie komisie pre výstavbu a životné prostredie o nového 

člena, Ľubomíra Turzu.  

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 1 (Mgr. Milan Turza). 

      

 



K bodu č. 5 

Správu finančnej komisie predložil Mgr. Peter Mikoláš (viď príloha č. 2). 

Uznesenie č. 74/8/2015 

OZ berie na vedomie správu finančnej komisie. 

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

 

K bodu č. 6 

Starosta obce oboznámil prítomných  s výročnou správou obce k 31.12.2014 (viď príloha č. 

3). 

Uznesenie č. 75/8/2015 

OZ berie na vedomie výročnú správu obce k 31.12.2014. 

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

 

K bodu č. 7 

Správu nezávislého audítora z overenia riadnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej 

závierky predniesol starosta obce (viď príloha č. 4 a 5). 

Diskusia: 

- Ing. Zuzana Kvasnicová – prečo sa audítor nevyjadril k záverečnému účtu; 

- Ing. Marta Galbavá – k záverečnému účtu má povinnosť vyjadriť sa len hlavný kontrolór. 

Uznesenie č. 76/8/2015 

OZ:  

a) berie na vedomie správu nezávislého audítora z overenia riadnej účtovnej závierky 

zostavenej k 31.12.2014; 

b) berie na vedomie správu nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej 

závierky zostavenej k 31.12.2014. 

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

 

K bodu č. 8 

Starosta obce predložil návrh rozpočtu obce na roky 2016 – 2018 (viď príloha č. 6). Svoje 

pripomienky, návrhy na zmenu alebo o doplnenie môžete dávať do najbližšieho zasadnutia 

OZ, ktoré bude s najväčšou pravdepodobnosťou 14.12.2015, kde sa bude rozpočet 

schvaľovať. 

Svoje žiadosti o navýšenie finančných prostriedkov zatiaľ predložili Dobrovoľný hasičský 

zbor a Komisia pre kultúru, šport a vzdelávanie. O týchto žiadostiach sa tak isto bude 

rozhodovať na najbližšom zasadnutí OZ. 

Diskusia: 

- Ing. Zdenko Daňo – uvažuje sa v rozpočte s projektom dopravného značenia; 

- Ing. Marta Galbavá – dopravné značenie môže byť riešené cez úpravu miestnych 

komunikácií; 

- Mgr. Milan Turza – pamätalo sa aj na požiadavky riaditeľky školy, ktoré predložila 

v septembri; 

- starosta obce – kapitálové investície by sa mohli riešiť cez „havarijný stav“, čo sa týka 

notebookov, tie by sa dali získať zapojením sa do projektov a niektoré veci by sa dali 

vyriešiť svojpomocne; 

- Mgr. Peter Mikoláš – v akom stave je výpočtová technika v škole; 

- Ing. Zuzana Kvasnicová – tá technika, ktorá je dispozícií je zastaraná a nepostačujúca;  

- z prenájmu priestorov ZŠ s MŠ sa získali finančné prostriedky 

a bolo sľúbené, že budú poskytnuté škole, už sa tak stalo? 

- starosta obce – tieto finančné prostriedky sa škole poskytnú po úprave rozpočtu formou 

dotácie; 

Uznesenie č. 77/8/2015 

OZ berie na vedomie návrh rozpočtu obce na roky 2016 – 2018. 

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

 

K bodu č. 9 



Starosta obce oboznámil prítomných s: 

1) návrhom dodatku č. 1/2015 k VZN č. 4/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady. 

Diskusia: 

- Ing. Zdenko Daňo, predseda komisie pre výstavbu a životné prostredie – komisia po 

svojom zasadnutí dňa 13.11.2015, na podnet hlavnej kontrolórky obce Ing. Marty 

Galbavej, neodporúča uviesť do platnosti tento dodatok, nakoľko by sa urobil zásah do 

legislatívneho procesu, ktorý bude platiť v roku 2016. Zároveň však komisia upozorňuje, 

že obec je povinná s účinnosťou od 01.01.2016 zaviesť poplatok za drobné stavebné 

odpady. 

Uznesenie č. 78/8/2015 

OZ berie na vedomie návrh dodatku č. 1/2015 k VZN č. 4/2012 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

Hlasovanie: 

za – 0, proti – 7, zdržal sa – 0.    

OZ nevzalo na vedomie návrh dodatku č. 1/2015 k VZN č. 4/2012 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

2) návrhom VZN č. 1/2015 o miestnych daniach (viď príloha č. 7). 

Uznesenie č. 79/8/2015 

OZ berie na vedomie návrh VZN č. 1/2015 o miestnych daniach. 

Hlasovanie: 

za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0. 

 

3) s návrhom dodatku č. 4/2015 k VZN č. 3/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení zriadených na území obce 

Košecké Podhradie (viď príloha č. 8). 

Uznesenie č. 80/8/2015 

OZ berie na vedomie návrh dodatku č. 4/2015 k VZN č. 3/2015 o určení výšky dotácie na 

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

obce Košecké Podhradie. 

Hlasovanie: 

za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0. 

 

K bodu č. 10 

Starosta obce podal tieto informácie: 

- podarilo sa nám získať nenávratný finančný príspevok z Operačného programu 

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, vo výške 131.000,48 EUR, na rekonštrukciu 

verejného osvetlenia, ktorá sa uskutoční do konca decembra 2015 v celej obci; 

- v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 sme získali nenávratný finančný 

príspevok, vo výške 21.668,- EUR, na kamerový systém. Kamery budú pokrývať niektoré 

verejné priestranstvá: vstup do obce na 2 miestach, areál kultúrneho domu vo VKP, areál 

futbalového ihriska, areál ZŠ s MŠ a priestranstvo pred predajňou COOP Jednota. 

- z poskytnutej dotácie z Úradu vlády SR, vo výške 10.000,- EUR, sa uskutočnila 

rekonštrukcia miestnej komunikácie v MKP – „Krúžok“. Z hlavných vetiev miestnych 

komunikácii už zostáva zrekonštruovať len cestu z „Rovne“ na „Majer“ a v Kopci. 

- je rozpracovaný projekt regulácie Podhradského potoka, kde je momentálne prerušené 

stavebné konanie, nakoľko realizátor stavby: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. 

Piešťany, musí predložiť zmluvy s vlastníkmi pozemkov.  

- pripravujeme projekt na výstavbu vodovodu v osade Háj. 

 

K bodu č. 11 

Nikto z poslancov nepredložil interpelácie. 

 

 



K bodu č. 12 

Nikto sa nezapojil do diskusie. 

 

 

K bodu č. 13 

Poďakovaním všetkým prítomným za účasť starosta obce ukončil zasadnutie OZ. 

        

 

 

Košecké Podhradie, 23. novembra 2015 

 

 

 

Zapísala : Ing. Zuzana Bartošová 

 

 

 

Overovatelia zápisnice :         Ing. Zdenko Daňo            ............................... 

 

 

 

 

                                            Mgr. Milan Turza  ................................                                                            

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                    Bc. Rastislav Čepák    

                                                                 starosta obce    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie  
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v  

Košeckom Podhradí, ktoré sa konalo dňa  23. novembra 2015 

                

Uznesenie č. 72/8/2015 

OZ schvaľuje program zasadnutia OZ. 

 

Uznesenie č. 73/8/2015 

OZ  

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

b) schválilo od 01.12.2015 doplnenie komisie pre výstavbu a životné prostredie o nového 

člena, Ľubomíra Turzu. 

 

Uznesenie č. 74/8/2015 

OZ berie na vedomie správu finančnej komisie. 

 

Uznesenie č. 75/8/2015 

OZ berie na vedomie výročnú správu obce k 31.12.2014. 

 

Uznesenie č. 76/8/2015 

OZ:  

a) berie na vedomie správu nezávislého audítora z overenia riadnej účtovnej závierky 

zostavenej k 31.12.2014; 

b) berie na vedomie správu nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej 

závierky zostavenej k 31.12.2014. 

 

Uznesenie č. 77/8/2015 

OZ berie na vedomie návrh rozpočtu obce na roky 2016 – 2018. 

 

Uznesenie č. 78/8/2015 

OZ neberie na vedomie návrh dodatku č. 1/2015 k VZN č. 4/2012 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

Uznesenie č. 79/8/2015 

OZ berie na vedomie návrh VZN č. 1/2015 o miestnych daniach. 

 

Uznesenie č. 80/8/2015 

OZ berie na vedomie návrh dodatku č. 4/2015 k VZN č. 3/2015 o určení výšky dotácie na 

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

obce Košecké Podhradie. 

 

Košecké Podhradie, 23. novembra 2015 

                

Zapísala :   Ing. Zuzana Bartošová 
 

 

Overovatelia zápisnice :         Ing. Zdenko Daňo        ............................... 

 
 

                                            Mgr. Milan Turza ...............................        

                                                    

     

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

                                                                                                             Bc. Rastislav Čepák    

                                                                                                                   starosta obce 


