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

sa konalo dňa 10. 12. 2012 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
4. Správa hlavného kontrolóra z kontroly plnenia uznesení OZ
5. Plán práce hlavného kontrolóra na 1. polrok 2013
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2013
7. Rozpočty rozpočtových organizácií  v rámci originálnych kompetencií obce

(Školský klub, Školská jedáleň, MŠ)
8. Dodatok  k VZN  o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl 

a školských zariadení zriadených na území  obce
9. Rozpočet obce na rok 2013 a výhľady na roky 2014 a 2015, programový

rozpočet
10. Zmena rozpočtu obce na rok 2012
11. VZN o miestnych daniach a poplatkoch
12. Zmena a doplnok č.1 VZN  o nakladaní s odpadmi  na území  obce
13. VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
14. Zmena a doplnok č.3/2012 k VZN prevádzkový poriadok pohrebísk 

a domov smútku na území obce
15. Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
16. Plán zasadnutí obecného  zastupiteľstva na rok 2013
17. Rôzne

- informácia o činnosti komisií za rok 2012, plán práce komisií na rok 
2013

- informácia starostu o činnosti  v roku 2012, návrh činnosti v roku 2013
- informácia zriaďovateľa o štrajku učiteľov a zamestnancov ZŠ s MŠ a 

jeho priebehu
18. Diskusia
19. Návrh na uznesenie
20. 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 6 (Bc. Peter 
Púček sa ospravedlnil).  

K bodu č. 2
    Za zapisovateľku navrhol starosta obce Ing. Zuzanu Bartošovú, za overovateľov zápisnice 
Ing. Martu Galbavú  a Ing. Zuzanu Kvasnicovú.

K bodu č. 3
    Starosta oboznámil prítomných s programom zasadnutia a navrhol ho doplniť o dva body:
- bod 4b) - správa hlavného kontrolóra v súlade s ustanovením § 18 f zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov;
- do bodu 17 rôzne -  návrh na ukončenie zmluvy o vzájomnej spolupráci medzi obcou 

Košecké Podhradie a mestom Ilava o poskytovaní činnosti na úseku územného plánovania 
a stavebného poriadku k 31.12.2012 a návrh na uzatvorenie zmluvy o vzájomnej 



spolupráci medzi obcou Košecké Podhradie a mestom Nová Dubnica o poskytovaní 
činnosti na úseku územného plánovania a stavebného poriadku od 01.01.2013.

Za uvedený návrh hlasovali všetci prítomní poslanci, nikto nebol proti a nikto sa nezdržal 
hlasovania. Následne bol program zasadnutia OZ jednohlasne schválený.

K bodu č. 4a
    Hlavný kontrolór obce predniesol správu z kontroly plnenia uznesení OZ a správu 
o kontrolnej činnosti za II. polrok 2012 (viď príloha č. 1), na základe ktorej OZ dáva za úlohu 
vypracovať smernicu na prevádzku motorových vozidiel v obci Košecké Podhradie, v termíne 
do najbližšieho zasadnutia OZ. Hlasovaním: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0, boli tieto správy 
vzaté na vedomie.

K bodu č. 4b
     Správu hlavného kontrolóra v súlade s ustanovením § 18 f zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predložil hlavný kontrolór obce a táto bola 
hlasovaním: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0, vzatá na vedomie.

K bodu č. 5
    Bc. Pavol Janík oboznámil prítomných s návrhom plánu kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra obce na 1. polrok 2013 (viď príloha č. 2). 
Ing. Marta Galbavá navrhla doplniť plán o kontrolu opatrení, ktoré vyplynuli z poslednej 
kontroly v ZŠ s MŠ, v termíne do konca februára 2013. Na základe toho OZ dáva za úlohu 
hlavnému kontrolórovi obce skontrolovať opatrenia, ktoré vyplynuli z poslednej kontroly 
v ZŠ s MŠ, v termíne do konca februára 2013 – hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0.
Následne bol plán práce hlavného kontrolóra obce na rok 2013 jednohlasne schválený.

K bodu č. 6
    Hlavný kontrolór predniesol stanovisko k rozpočtu obce (viď príloha č. 3). Na základe 
uvedeného OZ dáva za úlohu dopracovať do 31.12.2012 rozpis výdavkov na programy 
rozpočtu obce na rok 2013 – hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0. 
OZ hlasovaním: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0, vzalo na vedomie stanovisko hlavného 
kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2013.

K bodu č. 7
    Ing. Martin Prostinák informoval o rozpočte materskej školy, školskej jedálne a školského 
klubu detí, ktorý poslanci jednohlasne vzali na vedomie (viď príloha č. 4).

K bodu č. 8
    Návrh VZN č. 3/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej 
školy a žiaka školských zariadení zriadených na území obce Košecké Podhradie predložila 
Ing. Marta Galbavá (viď príloha č. 5). Hlasovaním: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0, bolo VZN 
č. 3/2012 schválené. 

K bodu č. 9
    Ing. Martin Prostinák oboznámil prítomných s návrhom rozpočtu obce na rok 2013 (viď 
príloha č. 6), ktorý bol doplnený o nasledovné úpravy:

- navýšiť prostriedky na predškolskú výchovu o 6.000,- €;
- navýšiť kapitálové výdavky o 12.725,- €.

 Za takto upravený rozpočet hlasovali všetci poslanci, nikto nebol proti a nikto sa nezdržal 
hlasovania.

K bodu č. 10
    Návrh na zmenu rozpočtu obce na rok 2012 predniesol Ing. Martin Prostinák (viď príloha 
č. 7). Táto zmena rozpočtu bola následne schválená. Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa –
0.



K bodu č. 11
    Ing. Martin Prostinák predložil návrh VZN č. 2/2012 o miestnych daniach (viď príloha č. 
8). K uvedenému sa vyjadrila Ing. Marta Galbavá s informáciou o psoch chovaných 
v bytových domoch.
Po prerokovaní bolo VZN č. 2/2012 jednohlasne schválené.

K bodu č. 12
    S návrhom zmeny a doplnku č. 1 k VZN o nakladaní s odpadmi na území obce oboznámila 
Ing. Marta Galbavá (viď príloha č. 9). Hlasovaním: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0, bola zmena 
a doplnok č. 1 k VZN o nakladaní s odpadmi na území obce, schválená.

K bodu č. 13
    Návrh VZN č. 4/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady (viď príloha č. 10) predniesla Ing. Marta Galbavá a uviedla, že menia sa len poplatky 
za vývoz a uloženie komunálneho odpadu, a to nasledovne:

- základná sadzba poplatku pre FO – 0,0685 €/osoba/deň, t.j. 25,- €/osoba/rok – tí, ktorí 
sa nezapojili do systému separovaného zberu;

- zľavnená sadzba pre FO – 0,0548 €/osoba/deň, t.j. 20,- €/osoba/rok – tí, ktorí sa 
zapojili do systému separovaného zberu a vyseparovali minimálne 1 vrece;

- zľavnená sadzba pre FO – 0,0466 €/osoba/deň, t.j. 17,- €/osoba/rok – tí, ktorí sa 
zapojili do systému separovaného zberu a vyseparovali minimálne 4 vrecia.

Za VZN č. 4/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
hlasovali všetci poslanci, nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania.      

K bodu č. 14
    Ing. Marta Galbavá oboznámila prítomných s návrhom zmeny a doplnku č. 3/2012 k VZN 
č. 2/2007 prevádzkový poriadok pohrebísk a domov smútku na území obce Košecké 
Podhradie (viď príloha č. 11). Po prerokovaní bola zmena a doplnok č. 3/2012 k VZN č. 
2/2007 schválená. Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0.

K bodu č. 15
    Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce na rok 2013 predložil Ing. Martin Prostinák. 
Uvedené vzali poslanci jednohlasne na vedomie a schválenie výšky dotácií presunuli na 
najbližšie zasadnutie OZ.

K bodu č. 16
    Ing. Marta Galbavá informovala o pláne zasadnutí OZ na rok 2013. Nakoľko starosta obce 
ešte nepredložil plán zasadnutí NR SR, plán zasadnutí OZ ešte nie je zostavený. Uvedené 
bolo vzaté na vedomie. Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0.  

K bodu č. 17
- Ing. Martin Prostinák informoval o činnosti finančnej komisie a výberovej komisie 

v roku 2012 a o pláne práce týchto komisií na rok 2013 -  vzaté jednohlasne na 
vedomie;

- Ing. Zuzana Kvasnicová informovala o činnosti komisie na ochranu verejného záujmu 
a sociálnej a bytovej komisie v roku 2012 (viď príloha č. 12)  a o pláne práce týchto 
komisií na rok 2013 (viď príloha č. 13) - vzaté jednohlasne na vedomie;

- Ing. Marta Galbavá informovala o činnosti komisie na prešetrovanie sťažností a komisie 
pre výstavbu a životné prostredie v roku 2012 a o pláne práce týchto komisií na rok 
2013 - vzaté jednohlasne na vedomie; 

Starosta obce informoval: 
a) o činnosti v roku 2012 a pláne činností na rok 2013;
b) o štrajku učiteľov a zamestnancov ZŠ s MŠ;
Uvedené informácie, hlasovaním: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0, OZ vzalo na vedomie.



Ďalej starosta obce informoval prítomných o návrhu ukončenia zmluvy o vzájomnej 
spolupráci na činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného plánovania 
a stavebného poriadku, uzatvorenej medzi obcou Košecké Podhradie a mestom Ilava, 
k 31.12.2012 a uzatvorenie zmluvy o vzájomnej spolupráci na činnosti preneseného výkonu 
štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku, uzatvorenej medzi 
obcou Košecké Podhradie a mestom Nová Dubnica, k 01.01.2013 (viď príloha č. 14). 
Hlasovaním: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 1, poslanci schválili odstúpenie od zmluvy 
o vzájomnej spolupráci na činnosti preneseného výkonu štátnej správy, podľa zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 
uzatvorenej s mestom Ilava podľa § 20a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov k 31.12.2012 a uzatvorenie zmluvy o vzájomnej spolupráci na činnosti 
preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku 
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
predpisov s mestom Nová Dubnica podľa § 20a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov od 01.01.2013 a zároveň splnomocnili starostu obce na podpis 
zmluvy o vzájomnej spolupráci medzi obcou Košecké Podhradie a mestom Nová Dubnica 
o poskytovaní činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného plánovania 
a stavebného poriadku.
Ing. Martin Prostinák oboznámil prítomných: 
a) so zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami obce – ich schválenie sa presunulo 
na najbližšie zasadnutie OZ;
b) so žiadosťou Petronely Trenčanovej o zaplatenie nájmu z finančnej zábezpeky –
rozhodnutie v kompetencií starostu obce;
c) so žiadosťou Tibora Hrnčiara o poníženie dane z nehnuteľností za rok 2012 za predajňu 
v Malom Košeckom Podhradí – Ing. Marta Galbavá – aby mohla byť zmenená daň, musel by 
mať daňovník zmenu užívania stavby;
d) s dodatkom č. 2/2012 k zásadám odmeňovania poslancov a volených orgánov obce 
Košecké Podhradie. Tento dodatok bol následne jednohlasne schválený.
Ing. Marta Galbavá predniesla návrh na rozdelenie odmeny pre poslancov na paušálnu 
odmenu a odmenu za zasadnutie OZ.
Ing. Martin Prostinák predložil návrh finančnej komisie na odmeny za výkon prác v roku 
2012 pre nasledovných poslancov a hlavného kontrolóra, ktoré OZ nasledovne schválilo:

- Ing. Marta Galbavá vo výške 300,- €, hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 1;
-  Ing. Zuzana Kvasnicová vo výške 100,- €, hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 1;
- Bc. Pavol Janík vo výške 50,- €, hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0;

K bodu č. 18
    Ing. Marta Galbavá predniesla prítomným žiadosť Marka Janoška o úpravu bytu č. 2 
v nájomnej
bytovke súp. č. 279. Po prerokovaní, hlasovaním: za – 3, proti – 1, zdržal sa – 2, OZ 
nesúhlasilo s úpravami bytu č. 2 v nájomnej bytovke súp. č. 279. 

K bodu č. 19
    Návrh na uznesenie predložila Ing. Zuzana Bartošová. Za uznesenie č. 7/2012 hlasovali 
všetci prítomní poslanci, nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania.

K bodu č. 20
Poďakovaním všetkým prítomným za účasť starosta obce ukončil zasadnutie OZ.

       



Košecké Podhradie, 10. decembra 2012

Zapísala : Ing. Zuzana Bartošová

Overovatelia zápisnice :         Ing. Marta Galbavá            ...............................

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

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

                                                                              starosta obce        



Uznesenie č. 7/2012 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v 

Košeckom Podhradí, ktoré sa konalo dňa  10. 12. 2012

                     

Obecné zastupiteľstvo v Košeckom Podhradí:

A. berie na vedomie
1. správu hlavného kontrolóra z kontroly plnenia uznesení OZ
2. správu hlavného kontrolóra v súlade s ustanovením § 18 f zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
3. stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2013
4. rozpočty rozpočtových organizácií v rámci originálnych kompetencií obce
5. žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce na rok 2013
6. plán zasadnutí OZ na rok 2013
7. informáciu o činnosti komisií za rok 2012 a plán práce komisií na rok 2013
8. informáciu starostu obce o štrajku učiteľov a zamestnancov Základnej školy 

s materskou školou
9. informáciu starostu obce o činnosti v roku 2012 a návrh činnosti na rok 2013

B. prerokovalo
1. plán práce hlavného kontrolóra obce na rok 2013
2. návrh VZN č. 3/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej 

školy a žiaka školských zariadení zriadených na území obce Košecké Podhradie
3. návrh rozpočtu obce na rok 2013 a výhľady na roky 2014 a 2015, programový 

rozpočet
4. návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2012
5. návrh VZN č. 2/2012 o miestnych daniach
6. návrh zmeny a doplnku č. 1 k VZN o nakladaní s odpadmi na území obce
7. návrh VZN č. 4/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady
8. návrh zmeny a doplnok č. 3/2012 k VZN č. 2/2007 prevádzkový poriadok pohrebísk 

a domov smútku na území obce
9. návrh na odstúpenie od zmluvy o vzájomnej spolupráci na činnosti preneseného 

výkonu štátnej správy, podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov uzatvorenej s mestom Ilava podľa 
§ 20a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
k 31.12.2012

10. návrh na uzatvorenie zmluvy o vzájomnej spolupráci na činnosti preneseného výkonu 
štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku podľa zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
predpisov s mestom Nová Dubnica podľa § 20a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov od 01.01.2013

11. zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
12. návrh dodatku k poriadku odmeňovania
13. návrh odmien za výkon prác v roku 2012

C. schválilo
1. plán práce hlavného kontrolóra obce na rok 2013
2. VZN č. 3/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 

a žiaka školských zariadení zriadených na území obce Košecké Podhradie
3. rozpočet obce na rok 2013 a výhľady na roky 2014 a 2015, programový rozpočet
4. zmenu rozpočtu obce na rok 2012



5. VZN č. 2/2012 o miestnych daniach
6. zmenu a doplnok č. 3/2012 k VZN prevádzkový poriadok pohrebísk a domov smútku 

na území obce
7. VZN č. 4/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
8. zmenu a doplnok č. 3/2012 k VZN č. 2/2007 prevádzkový poriadok pohrebísk 

a domov smútku na území obce
9. odstúpenie od zmluvy o vzájomnej spolupráci na činnosti preneseného výkonu štátnej 

správy, podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
v znení neskorších predpisov uzatvorenej s mestom Ilava podľa § 20a zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov k 31.12.2012

10. uzatvorenie zmluvy o vzájomnej spolupráci na činnosti preneseného výkonu štátnej 
správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku podľa zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 
s mestom Nová Dubnica podľa § 20a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov od 01.01.2013

11. dodatok k poriadku odmeňovania
12. odmeny za výkon prác v roku 2012

D. dalo za úlohu
1. vypracovať smernicu na prevádzku motorových vozidiel v obci Košecké Podhradie, 

v termíne do najbližšieho zasadnutia OZ
2. hlavnému kontrolórovi obce skontrolovať opatrenia, ktoré vyplynuli z poslednej 

kontroly v ZŠ s MŠ, v termíne do konca februára 2013
3. dopracovať do 31.12.2012 rozpis výdavkov na programy rozpočtu obce na rok 2013

E. splnomocnilo
1. starostu obce na podpis zmluvy o vzájomnej spolupráci medzi obcou Košecké 

Podhradie a mestom Nová Dubnica o poskytovaní činnosti preneseného výkonu 
štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku

F. nesúhlasilo
1. s úpravami nájomného bytu č. 2 v nájomnej bytovke súpisného čísla 279

   
Košecké Podhradie, 10. decembra 2012
                  

Zapísala :   Ing. Zuzana Bartošová

Overovatelia zápisnice :         Ing. Marta Galbavá       ...............................

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

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




