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

ktoré sa konalo dňa 08.07.2015 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. Schválenie zmluvy na prenájom nebytových priestorov  

 5. Informácia o pripravovaných projektoch a ich schválenie 

 6. Rôzne 

 7. Interpelácie poslancov  

 8. Diskusia  

 9. 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 je prítomných 6, jeden poslanec je 

ospravedlnený.   

 

K bodu č. 2 

Za zapisovateľa navrhol starosta obce Ing. Martina Prostináka, za overovateľov zápisnice Bc. 

Emila Vranu a Ing. Marcela Živčica. 

 

K bodu č. 3 

Starosta obce oboznámil prítomných s programom zasadnutia.  

Uznesenie č. 59/5/2015 

OZ schvaľuje program zasadnutia OZ. 

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

 

K bodu č. 4 

Starosta obce predniesol návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov medzi Obcou Košecké 

Podhradie a občianskym združením Malá Ovečka, ktoré si chce prenajať prízemie budovy ZŠ 

s MŠ za účelom zriadenia denného detského tábora. Prítomný bol aj zástupca OZ p. Magálová 

a spolu s poslancami sa dohodli na nájme danej nehnuteľnosti na dva týždne v termíne od 

13.7. do 17.7. a od 20.7. do 24.7. pričom cena za prenájom by bola 150,- / týždeň. V prípade 

záujmu detí o takýto detský tábor, je možnosť predĺženia zmluvy o ďalšie dva týždne a to od 

27.7. do 31.7. a od 3.8. do 7.8. za rovnakých podmienok.  

Uznesenie č. 60/5/2015 

OZ schvaľuje nájomnú zmluvu medzi obcou Košecké Podhradie a OZ Malá Ovečka na 

prenájom prízemia budovy ZŠ s MŠ v trvaní dvoch týždňov s možnosťou opcie na ďalšie dva 

týždne. 

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

      



K bodu č. 5 

Starosta obce predniesol návrh o možnosti podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

na kamerový systém v obci. Jedná sa o menší projekt v sume do 20tis. EUR, pričom 100% 

nákladov by malo byť hradených z dotácie a tým pádom sa nevyžaduje žiadna spoluúčasť 

obce. Projekt je financovaný v rámci opatrenia „Obnova a rozvoj obcí“. 

Uznesenie č. 61/5/2015 

OZ: 
a) berie na vedomie správu starostu obce o predložení žiadosti o NFP v rámci opatrenia 

3.4.2. Obnova a rozvoj obcí; 

b) schvaľuje predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí na 

realizáciu projektu „Kamerový systém v obci Košecké Podhradie, ktorý je realizovaný 

obcou Košecké Podhradie; 

c) schvaľuje zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

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

 

 

K bodu č. 6, 7, 8 

Nikto z prítomných nereagoval v rámci týchto bodov programu.  

 

K bodu č. 9 

Poďakovaním všetkým prítomným za účasť starosta obce ukončil zasadnutie. 

         

 

 

Košecké Podhradie, 08. júla 2015 

 

 

 

Zapísal : Ing. Martin Prostinák 

 

 

 

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  08. júla 2015 

                

 

Uznesenie č. 59/5/2015 

OZ schvaľuje program zasadnutia OZ. 

 

Uznesenie č. 60/5/2015 

OZ schvaľuje nájomnú zmluvu medzi obcou Košecké Podhradie a OZ Malá Ovečka na 

prenájom prízemia budovy ZŠ s MŠ v trvaní dvoch týždňov s možnosťou opcie na ďalšie dva 

týždne. 

 

Uznesenie č. 61/5/2015 

OZ: 
a) berie na vedomie správu starostu obce o predložení žiadosti o NFP v rámci opatrenia 

3.4.2. Obnova a rozvoj obcí; 

b) schvaľuje predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí na 

realizáciu projektu „Kamerový systém v obci Košecké Podhradie“, ktorý je realizovaný 

obcou Košecké Podhradie; 

c) schvaľuje zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.  

 

 

 

Košecké Podhradie, 08. júla 2015 

                

 
 

 

Zapísal :   Ing. Martin Prostinák 
 

 

 
 

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

 

 

 
 

 

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

                                                     
 

 

 
 

      

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

                                                                                                             Bc. Rastislav Čepák    

                                                                                                                   starosta obce    


