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

dňa 7. 12. 2014 v Kultúrnom dome vo Veľkom Košeckom Podhradí 

             _______________________________________________________________ 
    
 

Prítomní :    podľa prezenčných listín 

 

 

Program : 1. Otvorenie 

 2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do 

obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu obce, odovzdanie 

osvedčení o zvolení poslancom obecného zastupiteľstva a novozvolenému 

starostovi obce 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce  

5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov  

6. Vystúpenie novozvoleného starostu 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva  

9. Poverenie zastupovania starostu obce na volebné obdobie 2014 - 2018 

10. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a voľba predsedov zriadených 

komisií 

11. Úprava rozpočtu obce na rok 2014 

12. Rozpočet obce na rok 2015 

13. Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce Košecké 

Podhradie, podľa §18a), ods. 4 a ods. 8, písm. a) zákona č. 369/1990 Zb.  

14. Diskusia 

15. Návrh na uznesenie 

16. Záver – ukončenie zasadnutia 

                                                                                                                                                                                                                                                            

K bodu č. 1 

      Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril privítaním všetkých 

prítomných  starosta obce Bc. Rastislav Čepák.  

 

K bodu č. 2 
    Starosta obce určil za zapisovateľa Ing. Martina Prostináka a za overovateľov zápisnice 

Ing. Zdenka Daňa a Ing. Zuzanu Kvasnicovú. 

 

K bodu č. 3     

      O výsledku volieb do orgánov samosprávy obce informovala predsedníčka miestnej 

volebnej komisie Ing. Marta Galbavá. Správa je písomná a tvorí súčasť zápisnice.  

 

K bodu č. 4 

     Novozvolený starosta obce Bc. Rastislav Čepák prečítal znenie sľubu starostu obce 

a následne svojim podpisom pod text sľubu zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce. 

Predsedníčka miestnej volebnej komisie mu odovzdala osvedčenie o výkone funkcie. 

 

K bodu č. 5 

     Novozvolení poslanci Martin Behan, Ing. Zdenko Daňo, Ing. Zuzana Kvasnicová, Mgr. 

Peter Mikoláš, Mgr. Milan Turza a Bc. Emil Vrana prečítali sľub poslanca a svojim podpisom 

pod text sľubu zložili sľub poslanca. Následne im  predsedníčka miestnej volebnej komisie 

odovzdala osvedčenia o výkone funkcie. Siedmy novozvolený poslanec OZ Ing. Marcel Živčic 



bol zo zasadnutia OZ ospravedlnený pre pracovné povinnosti a preto ani nezložil predpísaný 

sľub, čo učiní na najbližšom zastupiteľstve.  

 

K bodu č. 6 

     Novozvolený starosta obce Bc. Rastislav Čepák predniesol krátky príhovor, v ktorom 

poďakoval končiacim poslancom za doterajšiu spoluprácu a novozvoleným poprial veľa 

entuziazmu v budúcej práci.  

Po svojom príhovore odovzdal slovo prítomnej poslankyni NRSR M. Košútovej a následne aj 

prednostke okresného úradu v Ilave Ing. D. Šťastnej, ktoré vyzdvihli doterajšiu spoluprácu so 

starostom obce a zablahoželali mu k opätovnému zvoleniu do funkcie starostu obce.  

 

K bodu č. 7 

     Program zasadnutia obecného zastupiteľstva prečítal prítomným starosta obce. Následne 

navrhol zrušiť bod č. 9: „Poverenie zastupovania starostu obce na volebné obdobie 2014-

2018“, nakoľko ako svojho zástupcu chce navrhnúť Ing. M. Živčica, ktorý však z dôvodu 

neúčasti na OZ nemá zložený predpísaný sľub a preto ešte nemôže byť volený do funkcie. 

Ostatné body programu sa následne posunú o jeden bod vyššie. V následnom hlasovaní bol 

takto navrhnutý program jednohlasne schválený. 

 

K bodu č. 8 

     Starosta oboznámil prítomných o čo ide pri poverení poslanca oprávneného zvolávať 

obecné zastupiteľstvo, kedy sa uplatňuje toto poverenie a čo všetko poverenie rieši. Za 

poslanca oprávneného zvolávať a viesť obecné zastupiteľstvo navrhol Ing. Petra Mikoláša. 

Poslanci 6 hlasmi uvedený návrh schválili, nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania. 

 

K bodu č. 9 

Starosta obce navrhol zriadiť nasledovné komisie pri obecnom zastupiteľstve: 

- Komisia pre ochranu verejného záujmu: predseda Mgr. Milan Turza, členovia Ing. Zuzana 

Kvasnicová, Martin Behan 

V následnom hlasovaní bolo zriadenie a zloženie komisie pre ochranu verejného záujmu 

jednohlasne schválené. 

- Komisia pre výstavbu a životné prostredie: predseda Ing. Zdenko Daňo, členovia tejto 

komisie sa doplnia na najbližšom zasadnutí OZ.  

V následnom hlasovaní bolo zriadenie a predseda komisie pre výstavbu a životné prostredie 

jednohlasne schválené. 

- Finančná komisia: predseda Mgr. Peter Mikoláš, členovia komisie budú takisto doplnení na 

najbližšom zasadnutí OZ. 

V následnom hlasovaní bolo zriadenie a predseda finančnej komisie jednohlasne schválené. 

- Komisia pre kultúru, šport a vzdelávanie: predseda Bc. Emil Vrana, členovia budú doplnení 

na najbližšom zasadnutí OZ. 

V následnom hlasovaní bolo zriadenie a predseda komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie 

jednohlasne schválené. 

- Sociálna a bytová komisia: predseda Ing. Zuzana Kvasnicová, členovia budú doplnení na 

najbližšom zasadnutí OZ. 

V následnom hlasovaní bolo zriadenie z predsedníčka sociálnej a bytovej komisie jednohlasne 

schválené. 

- Komisia pre výberové konanie: predseda Martin Behan, členovia Mgr. Peter Mikoláš, Ing. 

Zuzana Kvasnicová. 

V následnom hlasovaní bolo zriadenie a zloženie komisie pre výberové konanie jednohlasne 

schválené. 

 

K bodu č. 10 

 Poslancom OZ bol predložený návrh na zmenu rozpočtu č. 3/2014. V predloženej 

úprave rozpočtu navrhol Mgr. P. Mikoláš upraviť položku „Kapitálové príjmy – Transfery zo 

ŠR“ a ponížiť danú položku o 27.000,- EUR na rozpočet po zmene 33.000,- EUR a na základe 



požiadavky riaditeľky ZŠ s MŠ navýšiť bežné výdavky o dotáciu na originálne kompetencie 

o sumu 7.800,- EUR a dotáciu na prenesené kompetencie o 1.700,- EUR. K tejto zmene 

rozpočtu poslal svoje stanovisko aj hlavný kontrolór obce, pričom prítomní poslanci 

hlasovaním vzali predložené stanovisko jednohlasne na vedomie. Následne sa hlasovalo za 

predložený návrh na úpravu rozpočtu vrátane predložených zmien a všetci prítomní poslanci 

hlasovali za schválenie daného návrhu. Nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania. 

Stanovisko hlavného kontrolóra, návrh na úpravu rozpočtu a schválená úprava rozpočtu tvoria 

prílohu tejto zápisnice.   

 

K bodu č. 11 

 Poslancom OZ bol predložený návrh rozpočtu obce na rok 2015 s výhľadom na roky 

2016 a 2017. K tomuto návrhu bolo doručené aj stanovisko hlavného kontrolóra, ktoré poslanci 

jednohlasne zobrali na vedomie. K predloženému návrhu neboli zo strany poslancov žiadne 

pripomienky a hlasovaním všetci poslanci súhlasili so schválením návrhu rozpočtu na rok 

2015. 

 

K bodu č. 12 

    Dňa 18.11.2014 bol na obecný úrad doručený list, v ktorom sa dňom 1.1.2015 vzdáva 

funkcie hlavný kontrolór obce Košecké Podhradie Bc. Pavol Janík. Preto je potrebné vyhlásiť 

nové výberové konanie na túto funkciu. Podmienky výberového konania by ostali nezmenené, 

tak ako pri poslednom výberovom konaní a termín doručenia prihlášok navrhol starosta obce 

do 16.1.2015 do 12.00 hod.  

Poslanci hlasovali všetci za vyhlásenie a podmienky výberového konania, ktoré tvoria prílohu 

tejto zápisnice.   

 

K bodu č. 13 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z poslancov, ani zo zúčastnených občanov.  

 

K bodu č. 14 

     Zapisovateľ Ing. Martin Prostinák predložil návrh na uznesenie č. 9/2014 z  

ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorí vzápätí poslanci jednohlasne 

schválili.   

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

  

 

Košecké Podhradie, 7. decembra 2014 

 

 

Zapísala : Ing. Martin Prostinák 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

                                                                                                     Bc. Rastislav Čepák    

                                                                                  starosta obce                                                 

 

 

 

 



Uznesenie  č. 9/2014 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

obce Košecké Podhradie zo dňa 7. decembra 2014                      

_____________________________________________________ 

 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo: 

 

1. informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce 

2. poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného 

zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia 

veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov 

3. návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do komisií 

a voľbu predsedov komisií 

4. úpravu rozpočtu č. 3 na rok 2014 

5. rozpočet obce na rok 2015 

6. vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra 

 

Uznesenie č. 9.1/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Košeckom Podhradí 

A) berie na vedomie 

1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 

2. vystúpenie novozvoleného starostu 

 

B) konštatuje, že  

1. novozvolený starosta obce Bc. Rastislav Čepák zložil zákonom predpísaný sľub 

starostu obce 

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva: 

- Martin Behan 

- Ing. Zdenko Daňo 

- Ing. Zuzana Kvasnicová 

- Mgr. Peter Mikoláš 

- Mgr. Milan Turza 

- Bc. Emil Vrana 

 

Uznesenie č. 9.2/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Košeckom Podhradí    p o v e r u j e   poslanca Mgr. Petra Mikoláša 

zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá 

veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov.  

 

Uznesenie č. 9.3/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Košeckom Podhradí 

A) zriaďuje komisie a to: 

- Komisia pre ochranu verejného záujmu 

- Komisia pre výstavbu a životné prostredie 

- Finančná komisia 

- Komisia pre kultúru, šport a vzdelávanie 

- Sociálna a bytová komisia 

- Komisia pre výberové konanie 

 

B) volí: 

1a)  predsedu Komisie pre ochranu verejného záujmu: Mgr. Milan Turza 



1b) členov komisie: Ing. Zuzana Kvasnicová, Martin Behan 

 

2) predsedu Komisie pre výstavbu a životné prostredie: Ing. Zdenko Daňo 

 

3) predsedu finančnej komisie: Mgr. Petra Mikoláša 

 

4) predsedu Komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie, Bc. Emila Vrana 

 

5) predsedu Sociálnej a bytovej komisie: Ing. Zuzanu Kvasnicovú. 

 

6a) predsedu Komisie pre výberové konanie: Martin Behan 

6b) členov komisie: Mgr. Peter Mikoláš, Ing. Zuzana Kvasnicová. 

 

Uznesenie č. 9.4/2014 

 A) Obecné zastupiteľstvo v Košeckom Podhradí   s c h v á l i l o    úpravu rozpočtu č. 3 

na rok 2014. 

 B) Obecné zastupiteľstvo v Košeckom Podhradí  b e r i e    n a    v e d o m i e   

stanovisko hlavného kontrolóra k zmene rozpočtu obce č. 3/2014. 

 

Uznesenie č. 9.5/2014 

A) Obecné zastupiteľstvo v Košeckom Podhradí    s c h v á l i l o    rozpočet obce na rok 

2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017. 

B)  Obecné zastupiteľstvo v Košeckom Podhradí  b e r i e    n a    v e d o m i e   stanovisko 

hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2015 – 2017 

a k návrhu rozpočtu obce na rok 2015. 

 

Uznesenie č. 9.6/2014 

A) Obecné zastupiteľstvo v Košeckom Podhradí   s c h v á l i l o     vyhlásenie výberového 

konania na funkciu hlavného kontrolóra obce Košecké Podhradie, podľa §18a), ods. 4 

a ods. 8, písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

B) Obecné zastupiteľstvo v Košeckom Podhradí    s c h v á l i l o    podmienky výberového 

konania na funkciu hlavného kontrolóra.  

 

 

 

 

V Košeckom Podhradí, dňa 7. decembra 2014  

 

 

Zapísal : Ing. Martin Prostinák 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

                                                                                                     Bc. Rastislav Čepák    

                                                                                  starosta obce                                                 

 


