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

sa konalo dňa 25.07.2014 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. Prerokovanie a schválenie orgánov obce pre ďalšie volebné obdobie v zmysle 

zákonov č. 369/1990 Zb. a 253/1994 Z.z. 

5. Rôzne  

6. Diskusia  

7. Návrh na uznesenie 

 8. 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 5 (2 sa ospravedlnili – 

Martin Krcheň a Ing. Peter Púček).   

 

K bodu č. 2 

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

Ing. Martina Prostináka a Ing. Zuzanu Kvasnicovú. 

 

K bodu č. 3 

Starosta oboznámil prítomných s programom zasadnutia OZ, za ktorý hlasovali všetci 

prítomní poslanci, nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania. 

 

K bodu č. 4 

Podľa § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa v ods. 4, písm. i) uvádza 

kompetencia obecného zastupiteľstva určiť najneskôr 90 dní pred voľbami, na celé funkčné 

obdobie 2015 – 2018, rozsah výkonu funkcie starostu obce, oznámil starosta obce. Po 

prerokovaní hlasovaním: za – 5, proti – 0, zdržal sa - 0, poslanci schválili, že starosta obce 

bude vykonávať svoju funkciu vo funkčnom období 2015 – 2018 na plný úväzok. 

V zmysle zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení 

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

predpisov, na návrh starostu obce, poslanci hlasovaním: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 1, určili 

jeden volebný obvod, v ktorom sa bude voliť 7 poslancov  do obecného zastupiteľstva. 

 

K bodu č. 5 

Starosta obce predniesol upozornenie prokurátora na odstránenie nečinnosti v súvislosti 

s doposiaľ neprijatým všeobecne záväzným nariadením o spôsobe náhradného zásobovania 

vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa 

miestnych podmienok, ktoré OZ jednohlasne vzalo na vedomie a následne dalo za úlohu 

vypracovať všeobecne záväzné nariadenie o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd 

a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok v termíne do konca roka 2014. 

Zodpovedný: obecný úrad a komisia pre výstavbu a životné prostredie. Hlasovanie: za – 5, 

proti – 0, zdržal sa – 0.   

Starosta obce informoval prítomných o uskutočnenom verejnom zhromaždení, ktoré sa týkalo 

aktuálnej situácie v ZŠ s MŠ a vytvorení pol triedy v materskej škole. Po prerokovaní, 



poslanci hlasovaním: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 1, schválili utvorenie pol triedy v materskej 

škole pre školský rok 2014/2015.   

 

K bodu č. 6 

- Ing. Zuzana Kvasnicová – členovia rodičovského združenia by chceli počas prázdnin 

natrieť plot v areály ZŠ s MŠ, či obec poskytne peniaze na farbu; 

- starosta obce – natieranie plotu uskutočníme v rámci aktivačných prác;  

                                               

K bodu č. 7 

Návrh na uznesenie predložila Ing. Zuzana Bartošová. Za uznesenie č. 6/2014 hlasovali všetci 

prítomní poslanci, nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania. 

 

K bodu č. 8 

Poďakovaním všetkým prítomným za účasť starosta obce ukončil mimoriadne zasadnutie OZ. 

        

 

 

Košecké Podhradie, 25. júla 2014 

 

 

 

 

Zapísala : Ing. Zuzana Bartošová 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice :         Ing. Martin Prostinák            ............................... 

 

 

 

                                            Ing. Zuzana Kvasnicová  ................................                                                            

 

 

 

 

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

                                                                                                    Bc. Rastislav Čepák    

                                                                 starosta obce    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Uznesenie č. 6/2014  
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v  

Košeckom Podhradí, ktoré sa konalo dňa  25.07.2014 

                     

 

Obecné zastupiteľstvo v Košeckom Podhradí: 

 
 

A. berie na vedomie 
1. upozornenie prokurátora   

 

B. prerokovalo 

1. úväzok starostu obce pre nasledujúce volebné obdobie 

2. utvorenie volebných obvodov a určenie počtu volených poslancov OZ 

 

C. schválilo 

1. program zasadnutia OZ 

2. starosta obce bude vykonávať svoju funkciu vo funkčnom období 2015 – 2018 na plný 

úväzok 

3. utvorenie pol triedy v materskej škole pre školský rok 2014/2015 

 

D. určilo 

1. obecné zastupiteľstvo v Košeckom Podhradí bude mať celkom 7 poslancov, ktorí budú 

zvolení v jednom volebnom obvode 

 

E. dalo za úlohu 

1. vypracovať všeobecne záväzné nariadenie o spôsobe náhradného odvádzania 

odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok 

zodpovedný: obecný úrad a komisia pre výstavbu a životné prostredie 

termín: do konca roka 2014 

   
 

 

   

Košecké Podhradie, 25. júla 2014 

                   

 

 
 

Zapísala :   Ing. Zuzana Bartošová 
 

 

 
 

 

 

Overovatelia zápisnice :         Ing. Martin Prostinák        ............................... 

 

 

 

 

                                            Ing. Zuzana Kvasnicová ...............................        

                                                     

 

 

 

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

                                                                                                             Bc. Rastislav Čepák    

                                                                                                                   starosta obce    



 


