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

dňa 05. 02. 2009 v Kultúrnom dome vo Veľkom Košeckom Podhradí
             _______________________________________________________________

  
Prítomní :    podľa prezenčnej listiny

Program : 1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2.  Schválenie nájomníkov v bytovom dome
3. Rôzne
4. Diskusia
5. Návrh na uznesenie
6. Záver

                                                                                                                                                                                                                                                
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 (p. Emil 
Kováčik sa dostaví neskôr s p. Ján Suchomel sa ospravedlnil). Poslancov oboznámil 
s programom zasadnutia. Za zapisovateľku navrhol Ing. Zuzanu Bartošovú, za overovateľov 
p. Martina Krcheňa a Ing. Marcela Živčica a zároveň navrhol do programu zaradiť ďalšie dva 
body, a to:

- prerokovanie mandátnej zmluvy medzi obcou Košecké Podhradie a firmou ILFES 
s.r.o. Ilava;

- aktuálna situácia v materskej škôlke.
Poslanci v následnom hlasovaní jednohlasne schválili uvedený návrh.

K bodu č. 2
     Na základe predloženej sťažnosti na starostu obce pri vyberaní nájomníkov do bytového 
domu, s ktorou poslancov oboznámil na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 30.01.2009 
hlavný kontrolór obce, zasadala dňa 02.02.2009 komisia, ktorá sa zaoberala prešetrením 
predloženej sťažnosti. Predseda uvedenej komisie, Ing. Marta Galbavá, informovala 
prítomných, že sťažnosť je vo všetkých bodoch neopodstatnená a komisia potvrdila priebeh 
výberu nájomných bytov jednotlivými nájomníkmi (viď príloha č. 1). 
Následne starosta obce predstavil poslancom nájomníkov, ktorí boli vybratí:

- garsónka: p. Ľubica Zápotočná;
- 1 – izbový byt: p. Jana Cíbiková, p. Ľudmila Daňová;
- 2 – izbový byt: p. Katarína Behanová, p. Róbert Hudec, p. Zita Porubčanová, p. 

Daniela Šlesariková, p.Monika Vranová;
- 3 – izbový byt: p. Zuzana Hoštáková, p. Miroslav Toman.

Poslanci hlasovaním: za – 5, proti – 0, zdržal sa - 0, schválili nájomníkov v nájomných bytoch 
S uvedenými budú podpísané nájomné zmluvy a zašlú sa im platobné výmery na zaplatenie 
12 mesačnej  istiny.

K bodu č. 3
    Starosta obce oboznámil prítomných s mandátnou zmluvou s firmou ILFES s.r.o., Ilava, 
ktorá bude spravovať bytový dom. V rámci mesačných poplatkov bude zahrnuté: nájomné, 
fond opráv, fond opráv kotolne, poplatok za správu, poistenie bytového domu. 
V následnom hlasovaní  za  - 6, proti – 0, zdržal sa - 0, poslanci uvedený zmluvu schválili. Do 
hlasovania sa zapojil aj p. Emil Kováčik, ktorý sa dostavil na zasadnutie obecného 
zastupiteľstva na začiatku tohto bodu. 

K bodu č. 4    



    O situácii v materskej škole informoval prítomných starosta obce. Podľa zákona č. 
245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), §28, ods.10, v znení neskorších 
predpisov, je najvyšší počet detí v triede materskej školy maximálne 21. V odôvodnených 
prípadoch môže riaditeľ so súhlasom zriaďovateľa, t.j. obce,  a Štátnej školskej inšpekcie 
prekročiť počet detí v triede najviac o tri deti. V súčasnej dobe navštevuje materskú školu 25 
– 28 detí a preto je potrebné uvedenú situáciu urýchlene riešiť. Do úvahy pripadá viacero 
variánt:

- zamestnať tretiu učiteľku;
- donútiť rodičov detí, ktoré sú prihlásené, aby škôlku pravidelne navštevovali;
- aby platili mesačný poplatok aj tí rodičia, ktorých deti škôlku nenavštevujú, ale sú 

prihlásené;
- motivovať rodičov, aby deti, ktoré navštevujú materskú školu, následne prihlásili do 

školy v Košeckom Podhradí a nie niekde inam.
       
K bodu č. 5
    Hlavný kontrolór obce, Bc. Pavol Janík, predniesol plán činnosti hlavného kontrolóra obce 
Košecké Podhradie na I. polrok 2009 (viď príloha č. 2). 
Poslanci uvedený plán jednohlasne schválili.
Starosta obce oboznámil prítomných s nasledovnými žiadosťami:

- p. Ján Suchomel, Košecké Podhradie 492, o prenájom pozemku parcela č. KN 476/3, 
v k.ú. Veľké Košecké Podhradie, za účelom uskladnenia stavebného materiálu pri 
nadstavbe rodinného domu súp. č. 492;

- p. Igor Paták, Košecké Podhradie 578, o odkúpenie pozemku parcela č. KNC 27/1 
a KNC 29, v k.ú. Veľké Košecké Podhradie, za účelom výstavby rodinného domu;

Tieto žiadosti posúdi na svojom najbližšom zasadnutí komisia pre výstavbu a životné 
prostredie a až následne sa nimi budú zaoberať poslanci obecného zastupiteľstva.

K bodu č. 6
    Do diskusie sa nikto nezapojil.

K bodu č. 7  
    Návrh na uznesenie predložila Ing. Bartošová. Za uznesenie č. 2/2009 hlasovali všetci 
poslanci, nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania.

K bodu č. 8
        Poďakovaním všetkým prítomným za účasť starosta obce ukončil zasadnutie OZ. 

Košecké Podhradie, 05. februára 2009

Zapísala : Ing. Zuzana Bartošová

Overovatelia zápisnice :  Martin Krcheň               ...............................

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

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

                                                                                  starosta obce                                     



Uznesenie č. 2/2009 
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Košeckom Podhradí, 

ktoré sa konalo dňa 05. 02. 2009                      
_____________________________________________________

Obecné zastupiteľstvo v Košeckom Podhradí:

   

A. prerokovalo
1. návrh mandátnej zmluvy medzi obcou Košecké Podhradie a firmou ILFES s.r.o. Ilava

B. schválilo
1. nájomníkov v bytovom dome
2. mandátnu zmluvu medzi obcou Košecké Podhradie a firmou ILFES s.r.o. Ilava
3. plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Košecké Podhradie na I. polrok 

2009

Košecké Podhradie, 05. februára 2009
                                 

Zapísala :   Ing. Zuzana Bartošová

Overovatelia :   Martin Krcheň                      .............................                                 
                                            

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

                                                                                                      ...................................
                                                                                                       Bc. Rastislav Čepák
                                                                                                           starosta obce  




