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

sa konalo dňa 14.11. 2013 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. Rekonštrukcia miestnych komunikácii  

6. Rekonštrukcia bytovky súp. č. 337 

7. Návrh úpravy štatútu obce  

8. Návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2013 

 9. Návrh rozpočtu obce na rok 2014  

 10. Rôzne 

 11. Interpelácia poslancov  

 12. Diskusia 

 13. Návrh na uznesenie 

 14. 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 a Martin Krcheň sa 

dostaví v priebehu zasadnutia OZ.   

 

K bodu č. 2 

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

Ing. Martina Prostináka a Ing. Petra Púčeka. 

 

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 uznesenia obecného zastupiteľstva č. 5/2013 

a č. 6/2013 (viď príloha č. 1). OZ ju vzalo na vedomie. Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal 

sa – 0. 

- správu hlavného kontrolóra obce Košecké Podhradie o kontrolnej činnosti – október 2013 

(viď príloha č. 2). OZ ju vzalo na vedomie. Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0. 

 

K bodu č. 5 

Starosta obce informoval o poskytnutí dotácii na rekonštrukciu miestnej infraštruktúry, a to 

z Ministerstva financií vo výške 20.000,- € a z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho 

rozvoja vo výške 6.898,87 €. Za tieto finančné prostriedky a za prostriedky z rozpočtu obce sa 

spraví rekonštrukcia miestnych komunikácii v Malom K. Podhradí a opravia sa výtlky v obci. 

Do výberového konania na dodávateľa sa zapojili štyri firmy. Prehodnotením ich ponúk sa 

zaoberala výberová komisia. 



Ing. Marta Galbavá, predseda výberovej komisie, prečítala zápisnicu zo zasadnutia komisie 

(viď príloha č. 3), ktoré sa konalo dňa 14.11.2013. Po prehodnotení predložených cenových 

ponúk, komisia odporúča poslancom OZ schváliť, za realizátora prác na rekonštrukciu 

a opravu miestnej infraštruktúry, firmu ASFA-KDK, s.r.o. Dubnica nad Váhom, ktorá 

predložila najlacnejšiu cenovú ponuku vo výške: 41.497,84 €. 

Poslanci následným hlasovaním: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0: 

a) vzali na vedomie správu výberovej komisie z výberového konania na rekonštrukciu 

miestnej infraštruktúry obce Košecké Podhradie; 

b) schválili firmu ASFA-KDK s.r.o. Dubnica nad Váhom za realizátora na rekonštrukciu 

miestnej komunikácie v časti Malé K. Podhradie od autobusového otoča smerom na Háj po 

p. Jána Staňa a od studní po p. Miroslava Bartoša a opravu výtlkov v obci Košecké 

Podhradie v celkovej sume: 41.497,84 €; 

c) poverili starostu obce, Bc. Rastislava Čepáka, na uzatvorenie zmlúv s firmou ASFA-KDK 

s.r.o. Dubnica nad Váhom na rekonštrukciu miestnej infraštruktúry v časti Malé K. 

Podhradie a opravu výtlkov v obci Košecké Podhradie. 

 

K bodu č. 6 

Starosta obce informoval o nadobudnutí nehnuteľnosti súp. č. 337 do vlastníctva obce 

zavkladovaním do katastra nehnuteľností. Poslanci túto informáciu jednohlasne vzali na 

vedomie. 

Následne oboznámil prítomných, že po vykonaní obhliadky komína oprávnenou osobou, tento 

nevyhovuje a nie je schopný prevádzky. Preto je potrebné obyvateľom, ktorí tam bývajú, 

navrhnúť náhradné ubytovanie.   

K uvedenému sa vyjadrila aj Ing. Marta Galbavá, ktorá povedala, že bytovka nie je užívania 

schopná a navrhla zvolať rokovanie s občanmi, ktorí majú trvalý pobyt v tejto nehnuteľnosti 

a informovať ich o uvedených skutočnostiach. 

Na základe týchto skutočností OZ dáva za úlohu ihneď vyvolať rokovanie so všetkými 

občanmi, ktorí majú trvalý pobyt v bytovom dome súp. č. 337 a pozvať ich na stretnutie dňa 

25.11.2013. Zodpovedný: Obecný úrad. Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0. 

 

K bodu č. 7 

Návrh štatútu obce predložila Ing. Marta Galbavá, ktorý treba ešte doplniť o komisie OZ, 

zosúladiť so zásadami hospodárenia s majetkom obce, organizačnou štruktúrou obce, 

organizačným poriadkom a inými dokumentmi. Štatút obce by mal byť schválený na 

najbližšom zasadnutí OZ. 

 

K bodu č. 8 

Ing. Martin Prostinák oboznámil prítomných s návrhom úpravy rozpočtu obce na rok 2013 

(viď príloha č. 4). Nakoľko uvedený dokument nebol predložený poslancom a bolo ho 

potrebné prefotiť, starosta obce o 17,49 hod. prerušil zasadnutie OZ. Rokovanie pokračovalo 

od 17,52 hod. 

Po prerokovaní OZ schválilo úpravu rozpočtu obce na rok 2013. Hlasovanie: za – 7, proti – 0, 

zdržal sa – 0. 

Od tohto bodu bol prítomný aj Martin Krcheň.  

 

K bodu č. 9 

Návrh rozpočtu obce predložil Ing. Martin Prostinák. Tento by mal byť schválený na 

nasledujúcom zasadnutí OZ. 

 

K bodu č. 10 

Starosta obce oboznámil prítomných: 

- so správou riaditeľky školy o technickom stave prvkov na detskom ihrisku (viď príloha č. 

5). Táto bola jednohlasne vzatá na vedomie. 

- so správou riaditeľky školy o voľbe členov do Rady školy (viď príloha č. 6). Táto bola 

hlasovaním: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0, vzatá na vedomie. Nakoľko Mgr. Emília 

Mráziková odmietla členstvo v Rade školy, OZ zastupiteľstvo dáva za úlohu, v termíne do 

najbližšieho zasadnutia OZ, pozvať na rokovanie pedagogického zamestnanca MŠ Mgr. 



Emíliu Mrázikovú ohľadom členstva v Rade školy. Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa 

– 0. Ak aj následne odmietne, bude nahradená iným pedagogickým zamestnancom školy, 

alebo rodičom. 

- s ponukou na vytvorenie maľovanej orientačnej tabule hradu Košeca. K tomu sa vyjadrila 

Ing. Marta Galbavá – je to drahé, čo keby sme si tabule vyrobili svojpomocne. 

Ing. Martin Prostinák povedal, že na predchádzajúcom zasadnutí OZ bol prerokovaný návrh 

cenníka služieb. Nakoľko nikto nepredložil zmeny alebo doplnky, navrhol ho schváliť. 

Poslanci hlasovaním: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0, schválili cenník služieb od 01.01.2014. 

   

K bodu č. 11 

- Ing. Marta Galbavá – či existuje zmluva medzi obcou a TJ SLOVAN Košecké Podhradie 

o užívaní futbalového ihriska; 

                                   - obec dáva dotácie pre TJ SLOVAN Košecké Podhradie a na ihrisku 

nie je ani reklama, ani propagácia obce; 

K uvedenému sa vyjadril starosta obce: 

- nevie akým spôsobom bolo v minulosti riešené užívanie ihriska, ale  preverí to; 

- futbalisti majú na dresoch nápis „Košecké Podhradie“ a erb obce; 

-  Ing. Zuzana Kvasnicová – príjem z MI za 1. polrok 2013 je len 5,- €; 

 

K bodu č. 12 

Do diskusie sa zapojili: 

- Ing. Zuzana Kvasnicová – bolo by treba opraviť miestne komunikácie aj v iných častiach 

obce, napr. na Majer alebo aspoň tie najväčšie jamy vyspraviť betónom; 

- starosta obce – miestne komunikácie sú prioritou, postupne sa budú robiť všetky, ak sa 

podarí získať finančné prostriedky; 

- Ján Pagáč – keď robili chodník okolo môjho rodinného domu, tak tam ostala jama, a keď 

prší vytvára sa tam kaluž; 

-  starosta obce – keď budú na budúci týždeň asfaltovať zvyšnú časť chodníka, tak opravia aj 

tento úsek; 

- Ing. Marta Galbavá – treba sa informovať, akým spôsobom by sa dali nadobudnúť cesty, 

ktoré sú vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu, do majetku obce; 

 

K bodu č. 13 

Návrh na uznesenie predložila Ing. Zuzana Bartošová. Za uznesenie č. 7/2013 hlasovali všetci 

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

 

K bodu č. 14 

Poďakovaním všetkým prítomným za účasť starosta obce ukončil zasadnutie OZ. 

        

 

Košecké Podhradie, 14. novembra 2013 

 

 

Zapísala : Ing. Zuzana Bartošová 

 

 

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

 

 

 

                                            Ing. Peter Púček  ................................                                                            

 

 

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

                                                                                                     Bc. Rastislav Čepák    

                                                                              starosta obce     



Uznesenie č. 7/2013  
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v  

Košeckom Podhradí, ktoré sa konalo dňa  14.11. 2013 

                     

Obecné zastupiteľstvo v Košeckom Podhradí: 

  

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

5/2013 a č. 6/2013 

2. správu hlavného kontrolóra obce Košecké Podhradie o kontrolnej činnosti – október 

2013  

3. správu výberovej komisie z výberového konania na rekonštrukciu miestnej 

infraštruktúry obce Košecké Podhradie  

4. informáciu o nadobudnutí nehnuteľnosti súp. č. 337 do vlastníctva obce 

zavkladovaním do katastra nehnuteľností 

5. správu o technickom stave prvkov na detskom ihrisku pri ZŠ s MŠ 

6. doplnenie členov do Rady školy 
 

B. prerokovalo 
1. návrh štatútu obce 

2. návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2013 

3. návrh rozpočtu obce na rok 2014    
 

C. schválilo 

 1. program zasadnutia OZ 

2. firmu ASFA ADK s.r.o. Dubnica nad Váhom za realizátora na rekonštrukciu miestnej 

komunikácie v časti Malé K. Podhradie od autobusového otoča smerom na Háj po p. 

Jána Staňa a od studní po p. Miroslava Bartoša a opravu výtlkov v obci Košecké 

Podhradie v celkovej sume: 41.497,84 €  

3. úpravu rozpočtu obce na rok 2013 s výnimkou dotácie pre materskú školu, školský 

klub detí a školskú jedáleň, ktorá môže byť poskytnutá až po úprave VZN 3/2012 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka 

 školských zariadení zriadených  na území obce Košecké Podhradie 

4. cenník služieb od 01.01.2014 
 

 D. poverilo 
1. starostu obce, Bc. Rastislava Čepáka, na uzatvorenie zmlúv s firmou ASFA KDK 

s.r.o. Dubnica nad Váhom na rekonštrukciu miestnej infraštruktúry v časti Malé K. 

Podhradie a opravu výtlkov v obci Košecké Podhradie   
 

E. dáva za úlohu 
1. vyvolať rokovanie so všetkými občanmi, ktorí majú trvalý pobyt v bytovom dome súp. 

č. 337 a pozvať ich na stretnutie dňa 25.11.2013 

 zodpovedný: Obecný úrad termín: ihneď 

2. pozvať na rokovanie pedagogického zamestnanca MŠ Mgr. Emíliu Mrázikovú 

ohľadom členstva v Rade školy 

 zodpovedný: Obecný úrad termín: do nasledujúceho zasadnutia OZ  
 

Košecké Podhradie, 14. novembra 2013 
                   
Zapísala :   Ing. Zuzana Bartošová 
 

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

 

                                            Ing. Peter Púček ...............................        

                                                     

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

                                                                                                             Bc. Rastislav Čepák    

                                                                                                                   starosta obce       


