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

dňa 08. 09. 2011 v Kultúrnom dome vo Veľkom Košeckom Podhradí
             _______________________________________________________________
   

Prítomní :    podľa prezenčnej listiny

Program : 1. Otvorenie
2.  Schválenie programu rokovania
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Kontrola plnenia uznesenia OZ z predchádzajúceho zasadnutia 
5. Správa hlavného kontrolóra v súlade s ustanovením § 18f zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
6. Správa o činnosti obce za I. polrok 2011, informácia o priebehu prác na 

realizácií nájomného bytového domu
7. Hodnotenie plnenia rozpočtu za I. polrok 2011
8. Správa o pripravenosti ZŠ s MŠ na školský rok 2011/2012
9. Návrh na schválenie VZN podľa školského zákona 245/2008 Z.z. o mieste 

a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej 
škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, 
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady 
v školskej jedálni

10. Návrh VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských 
zariadení zriadených na území obce podľa § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 
596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

11. Návrh VZN o spôsobe rozhodovania o opravnom prostriedku (odvolaní) proti 
rozhodnutiam riaditeľov škôl a školských zariadení pri výkone 
samosprávnych činností

12. VZN o podmienkach a kritériách na prijatie dieťaťa do MŠ
13. Návrh VZN o poskytovanie dotácií z rozpočtu obce
14. Rôzne
15. Interpelácia poslancov
16. Diskusia
17. Návrh na uznesenie
18. 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 všetci. 

K bodu č. 2
    Starosta obce oboznámil poslancov s programom zasadnutia. Ing. Marta Galbavá navrhla 
bod 10 presunúť na nasledujúce zasadnutie OZ. Uvedený návrh, ako následne aj celý program 
zasadnutia, bol jednohlasne schválený.

K bodu č. 3



    Za zapisovateľku navrhol starosta obce Ing. Zuzanu Bartošovú, za overovateľov zápisnice 
Máriu Gregorovú a Ing. Zuzana Kvasnicovú.

K bodu č. 4    
    K plneniu jednotlivých bodov z uznesenia č. 5/2011, zo dňa 16.06.2011, sa vyjadril hlavný 
kontrolór obce:

- správa o hospodárení multifunkčného ihriska – predmetom dnešného zasadnutia OZ;
- sťažnosť evidovaná pod č. 361/2010 – starosta oznámil, že sťažnosť bola uzavretá 

ústnym dohovorom a zajtra sa odpíše;
- pripraviť návrh VZN o dotáciách – predmetom dnešného zasadnutia OZ;
- vykonať inventarizáciu knižníc do konca augusta 2011 – Ing. Kvasnicová sa vyjadrila, 

že v knižniciach v Kopci a vo Veľkom K. Podhradí je už hotová, chýba len Malé K. 
Podhradie, kde je problém s kľúčmi – úloha stále trvá.

  
K bodu č. 5
    Hlavný kontrolór oboznámil prítomných so správou hlavného kontrolóra obce v súlade 
s ustanovením § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
(viď príloha č. 1).

K bodu č. 6
    Správu o činnosti obce za I. polrok 2011 a informáciu o priebehu prác na realizácii 
nájomného bytového domu, predniesol starosta obce.

K bodu č. 7
    Ing. Martin Prostinák, predseda finančnej komisie, zhodnotil plnenie rozpočtu za I. polrok 
2011.
Zároveň predniesol správu finančnej komisie (viď príloha č. 2).

K bodu č. 8
    So správou o pripravenosti ZŠ s MŠ na školský rok 2011/2012 oboznámil prítomných 
starosta obce (viď príloha č. 3).

K bodu č. 9
    Ing. Marta Galbavá navrhla, aby sa návrhy VZN v bodoch 9., 11. a 12. spojili do jedného 
VZN. Za uvedený návrh hlasovali všetci prítomný poslanci, nikto nebol proti a nikto sa 
nezdržal hlasovania. 
Starosta obce predložil žiadosť ZŠ s MŠ o úpravu výšky príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov v školskej jedálni a úpravu poplatku za pobyt žiaka v ŠKD. Na základe tohto, 
poslanci hlasovaním: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0, schválili:

- žiak I. stupňa ZŠ: obed – 0,95 €;
- dieťa MŠ: desiata – 0,26 €;
                 obed – 0,64 €;

olovrant – 0,22 €;
celodenná strava – 1,12 €;

- dospelí stravníci: 1,12 €;
- režijné náklady: 1,37 €.

Návrh ZŠ s MŠ o zvýšenie poplatku za ŠKD na 4,- € nebol schválený, hlasovanie: za – 0, 
proti – 7, zdržal sa – 0. Predseda finančnej komisie povedal, že výškou tohto poplatku sa 



zaoberala aj finančná komisia a tá navrhuje poplatok za ŠKD 2,- €. Tento návrh bol 
jednohlasne schválený.
Následne bolo hlasovaním: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0, VZN podľa školského zákona 
245/2008, schválené. 
Zároveň OZ dáva za úlohu, po skončení 3. kvartálu 2011 vykonať, do konca roka 2011, 
kontrolu nakladania s finančnými prostriedkami v ZŠ s MŠ - zodpovedný hlavný kontrolór 
obce.

K bodu č. 10
    Návrh VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení 
zriadených na území obce predložila Ing. Zuzana Kvasnicová. Nakoľko tam neboli 
zapracované  dôležité náležitosti, OZ dáva za úlohu do budúceho zasadnutia pripraviť návrh 
VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na 
území obce - zodpovední: Ing. Zuzana Kvasnicová, Ing. Martin Prostinák, p. Oľga 
Prostináková.

K bodu č. 11                                             
    Súčasťou bodu 9.

K bodu č. 12
    Súčasťou bodu 9.

K bodu č. 13
    Ing. Martin Prostinák oboznámil prítomných s návrhom VZN o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu obce, ktoré vypracoval hlavný kontrolór obce.
Pripomienky k uvedenému návrhu predniesla Ing. Marta Galbavá:

- nesmie sa zvyšovať dlh obce;
- dokedy sa môžu podávať žiadosti o dotáciu, kto ich bude posudzovať 

a vyhodnocovať;
- akým spôsobom bude zabezpečené zúčtovanie dotácie;
- chýbajú tam mimoriadne dotácie, napr. na základe odporúčania krízového štábu pri 

vzniku mimoriadnej situácie;
Na základe uvedených pripomienok OZ dáva za úlohu do budúceho zasadnutia OZ doplniť 
návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

K bodu č. 14
    Starosta obce informoval:

- o hospodárená multifunkčného ihriska;
- do budúceho zasadnutia OZ predložiť návrh VZN o podmienkach nájmu v bytových 

domoch;
- o žiadosti Vladimíra Pálfiho st. o poskytnutie jednorázovej dotácie – žiadosť 

prerokovala na svojom zasadnutí finančná komisia a aj sociálna a bytová komisia;
- o návrhu mandátnej zmluvy č. 01-F/2011 uzatvorenej medzi Obcou Košecké 

Podhradie a Ing. Miroslavom Fukom na výkon stavebného dozoru pri realizácií stavby 
nájomná bytovka s 8 b.j. a IS. Po prerokovaní bola zmluva jednohlasne schválená.

- o návrhu zmluvy o zneškodnení odpadových vôd uzatvorenú medzi Obcou Košecké 
Podhradie a spoločnosťou ILFES s.r.o. a Bytovým spoločenstvom Košecké Podhradie. 
Hlasovaním: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0, bola zmluva schválená.   



- blíži sa termín na podanie žiadosti na získanie finančných prostriedkov na výstavbu 
zberného dvora – po prerokovaní poslanci schválili podanie žiadosti na výstavbu 
zberného dvora. Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0. 

K bodu č. 15
    Nikto z poslancov nepredložil interpelácie, konštatoval starosta obce.

K bodu č. 16
    Do diskusie sa zapojili:

- Milan Galko – dokedy je možné podať žiadosť o dotáciu;
- Ing. Marta Galbavá – to sa presne určí v pripravovanom VZN;
- Bc. Peter Púček – v Malom K. Podhradí, „Pri studniach“ stále vyteká voda, bolo by 

dobré s tým niečo spraviť;
- Ing. Marta Galbavá – bolo by dobré porozmýšľať na tým, či by sme nezvýšili počet 

členov v Rade školy zo súčasných 5 na 7;   
   
K bodu č. 17
    Návrh na uznesenie predložila Ing. Bartošová. Za uznesenie č. 6/2011 hlasovali všetci 
poslanci, nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania.

K bodu č. 18
    Poďakovaním všetkým prítomným za účasť,  starosta obce ukončil zasadnutie OZ.
       

Košecké Podhradie, 08. septembra 2011

Zapísala : Ing. Zuzana Bartošová

Overovatelia zápisnice :         Mária Gregorová            ...............................

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

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

                                                                                  starosta obce     



       

Uznesenie č. 6/2011 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Košeckom Podhradí, 

ktoré sa konalo dňa 08. 09. 2011                      
_____________________________________________________

Obecné zastupiteľstvo v Košeckom Podhradí:

A. berie na vedomie
1. kontrolu plnenia uznesenia OZ z predchádzajúceho zasadnutia
2. správu hlavného kontrolóra obce v súlade s ustanovením § 18f zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
3. správu o činnosti obce za I. polrok 2011
4. informáciu o priebehu prác na realizácii nájomného bytového domu
5. hodnotenie plnenia rozpočtu za I. polrok 2011
6. správu finančnej komisie
7. správu o pripravenosti ZŠ s MŠ na školský rok 2011/2012

B. prerokovalo
1. výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
2. výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí
3. návrh VZN o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce



4. návrh mandátnej zmluvy č. 01-F/2011 uzatvorenej medzi Obcou Košecké Podhradie 
a Ing. Miroslavom Fukom

5. návrh zmluvy o zneškodnení odpadových vôd uzatvorenú medzi Obcou Košecké 
Podhradie a spoločnosťou ILFES s.r.o. a Bytovým spoločenstvom Košecké Podhradie

C. schvaľuje
1. príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni: 

- žiak I. stupňa: 0,95 €;
- dieťa MŠ: desiata – 0,26 €;

                                  obed – 0,64 €;
olovrant – 0,22 €;
celodenná strava – 1,12 €;

- dospelí stravníci: 1,12 €;
- režijné náklady: 1,37 €;                                                                     

2. príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí vo výške 2,-
€

3. VZN podľa školského zákona 245/2008 Z.z.
4. mandátnu zmluvu č. 01-F/2011 uzatvorenú medzi Obcou Košecké Podhradie a Ing. 

Miroslavom Fukom
5. zmluvu o zneškodnení odpadových vôd uzatvorenú medzi Obcou Košecké Podhradie 

a spoločnosťou ILFES s.r.o. a Bytovým spoločenstvom Košecké Podhradie
6. podanie žiadosti na výstavbu zberného dvora

D. dáva za úlohu
1. po skončení 3. kvartálu vykonať, do konca roka 2011, kontrolu nakladania 

s finančnými prostriedkami v ZŠ s MŠ
- zodpovedný: hlavný kontrolór obce

2. do budúceho zasadnutia OZ pripraviť návrh VZN o určení výšky dotácie na mzdy 
a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území obce
- zodpovední: Ing. Zuzana Kvasnicová, Ing. Martin Prostinák, p. Oľga Prostináková

3. do budúceho zasadnutia OZ doplniť návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
4. do budúceho zasadnutia OZ predložiť návrh VZN o podmienkach nájmu v bytových 

domoch

Košecké Podhradie, 08. septembra 2011
                  

Zapísala :   Ing. Zuzana Bartošová

Overovatelia zápisnice :         Mária Gregorová       ...............................

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



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




