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

sa konalo dňa 30.09. 2013 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
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Správa hlavného kontrolóra v súlade s ustanovením § 18f zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
6. Správa finančnej komisie
7. Monitorovacia správa plnenia rozpočtu k 30.06.2013
8. Správa sociálnej a bytovej komisie
9. Správa správcu nájomných bytových domov
10. Správa kultúrnej komisie
11. Správa o zabezpečení Základnej školy s materskou školou na školský rok 

2013/2014  
12. Schválenie podania žiadostí
13. Rôzne
14. Interpelácia poslancov
15. Diskusia
16. Návrh na uznesenie
17. 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 4 a 3 sa ospravedlnili 
(Martin Krcheň, Ing. Peter Púček, Ing. Marcel Živčic).  

K bodu č. 2
Za zapisovateľku navrhol starosta obce Ing. Zuzanu Bartošovú, za overovateľov zápisnice 
Ing. Martu Galbavú 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
Bc. Pavol Janík predložil správu hlavného kontrolóra obce o kontrole plnenia uznesenia 
obecného zastupiteľstva č. 5/2013 (viď príloha č. 1), ktorú OZ vzalo na vedomie. Hlasovanie: 
za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0.

K bodu č. 5
Správu hlavného kontrolóra obce Košecké Podhradie o kontrolnej činnosti v II. polroku 2013 
júl – september, predniesol Bc. Pavol Janík (viď príloha č. 2). OZ správu jednohlasne vzalo 
na vedomie.

K bodu č. 6
Ing. Martin Prostinák oboznámil prítomných so správou finančnej komisie (viď príloha č. 3), 
ktorá bola hlasovaním: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0, vzatá na vedomie.



K bodu č. 7
Monitorovaciu správu obce Košecké Podhradie o plnení rozpočtu k 30.06.2013 predložil Ing. 
Martin Prostinák. Následne bola vzatá na vedomie. Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0. 

K bodu č. 8
Ing. Zuzana Kvasnicová predniesla správu sociálnej a bytovej komisie (viď príloha č. 4), 
ktorá bola jednohlasne vzatá na vedomie.
Zároveň sociálna a bytová komisia upozornila na podlžnosti na nájomnom nájomníka na 
bytovom dome č.s. 279, byt č. 2,  Mareka Janoška. Následne obecné zastupiteľstvo dáva za 
úlohu doriešiť dlžné nájomné s nájomníkom na bytovom dome č.s. 279, byt č. 2, pánom 
Marekom Janoškom v termíne do konca októbra 2013. Zodpovedný za vykonanie: Obecný 
úrad. Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0.

K bodu č. 9
Správu správcu nájomných bytov predniesol starosta obce (viď príloha č.5). OZ ju vzalo na 
vedomie. Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0.

K bodu č. 10
Starosta obce oznámil prítomným, že správa komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie bude 
predložená na nasledujúcom zasadnutí OZ, nakoľko predseda komisie Ing. Peter Púček sa 
ospravedlnil z dnešného zasadnutia.

K bodu č. 11
Správu o zabezpečení Základnej školy s materskou školou na školský rok 2013/2014 (viď 
príloha č. 6) predložil starosta obce, ktorá bola následne jednohlasne vzatá na vedomie.
K tomuto bodu sa vyjadrila Ing. Marta Galbavá – či už riaditeľka školy predložila členov 
Rady školy a v akom technickom stave sú prvky umiestnené na detskom ihrisku v areály ZŠ 
s MŠ.
Na základe uvedeného OZ dáva za úlohu: 

- urgovať riaditeľku školy na doplnenie chýbajúcich členov Rady školy v termíne do 
konca októbra 2013. Zodpovedný: Obecný úrad. Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal 
sa – 0.

- zistiť technický stav prvkov umiestnených na detskom ihrisku v areály Základnej 
školy s materskou školou v termíne do konca októbra 2013. Zodpovedný: riaditeľka 
ZŠ s MŠ. Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0.

K bodu č. 12
Starosta obce oboznámil prítomných s projektami, na ktoré by sme mohli dostať finančné 
prostriedky, a to: z Environmentálneho fondu na dostavbu vodovodu v Malom a Veľkom 
Koš. Podhradí, z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na zakúpenie osobného 
automobilu, na výstavbu zberného dvora.
OZ, v následnom hlasovaní: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0, schválilo podanie žiadostí na 
získanie finančných prostriedkov:
a) na dostavbu vodovodu vo Veľkom K. Podhradí a v Malom K. Podhradí 

z Environmentálneho fondu;
b) na zaobstaranie osobného automobilu z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.
Žiadosťou na získanie finančných prostriedkov na výstavbu zberného dvora sa bude OZ 
zaoberať, keď to bude aktuálne, tzn., keď bude vyhlásená výzva na poskytovanie finančných 
prostriedkov.
   
K bodu č. 13
Starosta obce informoval:
- dostali sme finančné prostriedky z Úradu vlády na rozvoj infraštruktúry, vo výške 20.000,-

€ - chceme ich použiť na rekonštrukciu miestnej komunikácie v Malom K. Podhradí od 
autobusového otoča smerom na Háj;

- zapojíme sa do spoločného trestného oznámenia podaného na Detský parlament za 
nesplnenie darovacej zmluvy;



- dostali sme oznámenie od Okresného súdu v Trenčíne o potvrdení dražby bytovky  súp. č. 
337, momentálne sa čaká na právoplatnosť a zápis na list vlastníctva do katastra 
nehnuteľností;

- k uvedenému sa ozvala Ing. Zuzana Kvasnicová – keďže už nastalo vykurovacie obdobie, 
ako sa bude riešiť kúrenie na tejto bytovke;

- starosta obce – k otázke vykurovania zvoláme stretnutie;  

Starosta obce predložil prítomným:
- smernicu na prevádzku motorových vozidiel, za ktorú hlasovali všetci poslanci, nikto sa 

nezdržal hlasovania a nikto nebol proti;
- upozornenie od prokurátora na nedostatky v štatúte obce, ktoré OZ jednohlasne vzalo na 

vedomie a následne dáva za úlohu vypracovať nový štatút obce Košecké Podhradie 
v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
v termíne do konca októbra 2013. Zodpovedný: Obecný úrad. Hlasovanie: za – 4, proti – 0, 
zdržal sa – 0.

- žiadosť Boženy Raganovej na výrub tují na cintoríne vo Veľkom K. Podhradí, ktoré 
narúšajú hroby;

- k tomuto sa vyjadrila Ing. Marta Galbavá – žiadosť prerokujeme a posúdime na najbližšom 
zasadnutí komisie pre výstavbu a životné prostredie;

- žiadosť Mesta Ilava o preplatenie finančných prostriedkov spojených s prevádzkou centra 
voľného času, ktoré navštevujú aj deti z našej obce – uznesením č. 4/2013, zo dňa 
29.04.2013, v bode C 9 OZ schválilo, že obec Košecké Podhradie nebude poskytovať 
dotácie na centrá voľného času, ktoré sú zriadené mimo územia obce. Na základe tohto, 
poslanci neschválili žiadosť Mesta Ilava o zaplatenie výšky dotácie na dieťa podľa Zákona 
č. 596/2003 Z.z. Hlasovanie: za – 0, proti – 4, zdržal sa – 0.

Ing. Martin Prostinák oboznámil prítomných s návrhom cenníka služieb poskytnutých obcou 
Košecké Podhradie. Návrhy k doplneniu je potrebné predložiť na najbližšie zasadnutie OZ.

K bodu č. 14
Žiaden z poslancov nepredniesol interpeláciu.

K bodu č. 15
Do diskusie sa zapojili:
- František Jakuš – poďakovanie obecnému zastupiteľstvu za doterajšiu prácu;
- Peter Porubčan – bolo by potrebné skultúrniť okolie autobusovej zastávky na otoči 

a opraviť vývesnú tabuľu;
- Valéria Janíková – aj stromy na cintoríne v Kopci by sa zišli orezať;
- Ing. Marta Galbavá – pouličnú lampu pri Obecnom úrade, ktorá bola demontovaná pri 

rekonštrukcii trafostanice, je potrebné osadiť naspäť;
- starosta obce – do 10 dní bude lampa osadená;
- Ing. Zuzana Kvasnicová – čo s osvetlením parkoviska pri nájomnej bytovke č. 286;
                                            - čo s odchytom túlavých psov;
                                            - čo s knihami v knižnici, ktoré sú dvojmo alebo až trojmo;

                                       - koncom novembra chce rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ 
usporiadať ples – či by sa pri tejto príležitosti nemohlo vymaľovať „Peklo“;

                                            - či sa niekto zaoberal tým, ako funguje vyberanie poplatkov za 
výkop hrobov;

- starosta obce – osvetlenie parkoviska je pripravené, už sa čaká len na plošinu;
                        - pri túlavých, alebo útočiacich psoch treba volať políciu;
                        - čo sa týka cintorínskych poplatkov, vyhlásime výberové konanie na správcu 

cintorínov;
- Ing. Marta Galbavá – na nepotrebné knihy v knižnici môžeme vyhlásiť burzu alebo 
podarovať väčším knižniciam;
- Bc. Pavol Janík – je potrebné vykonať inventúru majetku obce;  



K bodu č. 16
Návrh na uznesenie predložila Ing. Zuzana Bartošová. Za uznesenie č. 6/2013 hlasovali všetci 
prítomní poslanci, nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania.

K bodu č. 17
Poďakovaním všetkým prítomným za účasť starosta obce ukončil zasadnutie OZ.
       

Košecké Podhradie, 30. septembra 2013

Zapísala : Ing. Zuzana Bartošová

Overovatelia zápisnice :         Ing. Marta Galbavá           ...............................

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

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

                                                                              starosta obce    



Uznesenie č. 6/2013 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v 

Košeckom Podhradí, ktoré sa konalo dňa  30.09. 2013

                    
Obecné zastupiteľstvo v Košeckom Podhradí:

A. berie na vedomie
1. správu hlavného kontrolóra obce o kontrole uznesenia obecného zastupiteľstva č. 

5/2013
2. správu hlavného kontrolóra obce Košecké Podhradie o kontrolnej činnosti za II. 

polrok 2013 júl – september 
3. správu finančnej komisie
4. monitorovaciu správu plnenia rozpočtu obce k 30.06.2013
5. správu sociálnej a bytovej komisie
6. správu správcu nájomných bytových domov
7. správu o zabezpečení Základnej školy s materskou školou na školský rok 2013/2014
8. upozornenie prokurátora na nedostatky v štatúte obce

B. prerokovalo
1. podanie žiadostí na získanie finančných prostriedkov
2. cenník obce

C. schválilo
1. program zasadnutia OZ
2. podanie žiadostí na získanie finančných prostriedkov

c) na dostavbu vodovodu vo Veľkom K. Podhradí a v Malom K. Podhradí 
z Environmentálneho fondu

d) na zaobstaranie osobného automobilu z Ministerstva práce, sociálnych vecí a 
rodiny

3. smernicu na prevádzku motorových vozidiel

D. dáva za úlohu
1. doriešiť dlžné nájomné s nájomníkom na bytovom dome č.s. 279, byt č. 2, pánom 

Marekom Janoškom
zodpovedný: Obecný úrad termín: do konca októbra 2013

2. urgovať riaditeľku školy na doplnenie chýbajúcich členov Rady školy
zodpovedný: Obecný úrad termín: do konca októbra 2013

3. vypracovať nový štatút obce Košecké Podhradie v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zodpovedný: Obecný úrad termín: do konca októbra 2013   

4. zistiť technický stav prvkov umiestnených na detskom ihrisku v areály Základnej 
školy s materskou školou
zodpovedný: riaditeľka ZŠ s MŠ termín: do konca októbra 2013

E. neschválilo
1. dotáciu pre deti navštevujúce centrum voľného času, ktorého zriaďovateľom je Mesto 

Ilava

Košecké Podhradie, 30. septembra 2013
                  
Zapísala :   Ing. Zuzana Bartošová

Overovatelia zápisnice :         Ing. Marta Galbavá       ...............................

                                           Ing. Zuzana Kvasnicová ...............................       
                                                    
                                                                                                            ....................................
                                                                                                             Bc. Rastislav Čepák   
                                                                                                                   starosta obce      




