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

dňa 12. 01. 2012 v Kultúrnom dome vo Veľkom Košeckom Podhradí
             _______________________________________________________________
   

Prítomní :    podľa prezenčnej listiny

Program :
1. Otvorenie zasadnutia OZ
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Správa hlavného kontrolóra v súlade s ustanovením § 18f zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
4. Programového vyhlásenie  vedenia obce  pre rok  2012
5. Schválenie  rozpočtu obce na rok 2012
6. Schválenie žiadostí  o poskytnutie dotácie v roku 2012
7. Zmena  prílohy č.1 k VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  

dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce 
Košecké Podhradie na rok 2012

8. Rôzne - ostatné body rokovania (podľa aktuálnosti, predložených návrhov 
a podnetov)

9. Interpelácia poslancov
10. Diskusia
11. Návrh na uznesenie
12. 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 je prítomných 6 (Martin 
Krcheň sa ospravedlnil). 
Starosta obce oboznámil poslancov s programom zasadnutia, ktorý bol následne jednohlasne 
schválený.

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
    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.

K bodu č. 4    
    Starosta obce informoval o hlavných projektoch na rok 2012 - sú podané žiadosti o dotácie:

- na dokončenie vodovodov vo Veľkom a v Malom Košeckom Podhradí, ktorých 
súčasťou je aj úprava miestnych komunikácií;

- na rekonštrukciu verejného osvetlenia;
- na výstavbu zberného dvora.

Z vlastných prostriedkov by sme chceli realizovať vybudovanie sociálnych zariadení 
v kultúrnom dome v Malom Košeckom Podhradí.



Hlasovaním: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0, bolo programové vyhlásenie vedenia obce na rok 
2012 schválené. 
Z poslancov sa k tomuto bodu vyjadrili:

- Ing. Marta Galbavá – čo s „odpadovou jamou“ a s oplotením na cintoríne vo Veľkom 
K. Podhradí;

- starosta – tieto veci budeme riešiť podľa finančnej situácie obce.

K bodu č. 5
    Rozpočet obce na roky 2012 – 2014 predniesol prítomným Ing. Martin Prostinák.
Hlavný kontrolór obce predložil stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce, ktoré 
poslanci vzali na vedomie.
Následne bol rozpočet obce na roky 2012 - 2014 hlasovaním: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0, 
schválený.

K bodu č. 6
    Starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťami o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce 
na rok 2012, ktoré boli po prerokovaní jednohlasne schválené:

- Telovýchovná jednota SLOVAN Košecké Podhradie – 2.500,- €;
- Slovenský zväz zdravotne postihnutých Košecké Podhradie – 500,- €.

K bodu č. 7
    Prílohu č. 1 k VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 
a školských zariadení so sídlom na území obce Košecké Podhradie predložil starosta obce. 
Hlasovaním: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0, bola schválená dotácia na mzdy a prevádzku na 
žiaka v eurách na rok, pre jednotlivé školské zariadenia v pôsobnosti obce, nasledovne:

- materská škola – 1623,- €;
- školský klub detí – 297,- €;
- zariadenie školského stravovania – 99,- €.  

K bodu č. 8
- starosta obce podal informáciu k odpredaju obecných pozemkov – finančná komisia bude 
musieť vyhodnotiť tieto pozemky ako prebytočný majetok, návrh zmluvy sa bude musieť 
zverejniť a až potom môže dôjsť k podpisu zmlúv. K tomuto sa pripojila Ing. Marta Galbavá, 
ktorá poznamenala, že podobný postup bude aj pri uzatváraní nájomných zmlúv na pozemky.
- starosta obce predniesol žiadosť Tibora Hrnčiara o ukončenie prenájmu priestorov hasičskej 
zbrojnice v kultúrnom dome v Kopci k 01.01.2012. V zmysle nájomnej zmluvy zo dňa 
01.11.1993, článok 4, ods. 1, je zmluva vypovedateľná s 2 mesačnou výpovednou lehotou od 
nasledujúceho mesiaca od jej doručenia, čo znamená, že nájomný vzťah môže byť ukončený 
až k 31.03.2012.
- starosta obce oznámil, že v súčasnosti sa dokončujú vetvy vodovodu v „uličkách“ a bolo by 
vhodné porozmýšľať nad doprojektovaním niektorých vetiev, napr. osada Háj, záhradkárska 
osada;    

K bodu č. 9
    Nikto z poslancov nepredložil interpelácie, konštatoval starosta obce.

K bodu č. 10
    Do diskusie sa zapojili:
- Ing. Zuzana Kvasnicová - či by niekto nemohol trénovať malých žiakov (futbal);
- starosta obce – zo strany rodičov je absolútny nezáujem, takýchto malých žiakov vždy 
trénoval rodič jedného z nich;
- František Jakuš – mám záujem zriadiť kultúrno-informačné centrum o obci, len potrebujem 
nejaké priestory, napr. v kultúrnom dome;



- Bc. Pavol Janík – tlmočím podnet od Anny Pagáčovej – či by sa aspoň raz za týždeň nedali 
upratať jednotlivé autobusové zastávky v obci;
- starosta obce prisľúbil riešenie;
- Bc. Peter Púček predniesol plán činnosti komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie na rok 
2012;
- Ing. Marta Galbavá – čo s kronikou obce, či by sme neoslovili pána Antona Meliša, ktorý 
vedie kroniku pre Hornú Porubu;
K bodu č. 11
    Návrh na uznesenie predložila Ing. Bartošová. Za uznesenie č. 1/2012 hlasovali všetci 
prítomní poslanci, nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania.

K bodu č. 12
    Poďakovaním všetkým prítomným za účasť,  starosta obce ukončil zasadnutie OZ.
       

Košecké Podhradie, 12. januára 2012

Zapísala : Ing. Zuzana Bartošová

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

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

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

                                                                              starosta obce        



Uznesenie č. 1/2012 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Košeckom Podhradí, 

ktoré sa konalo dňa 12. 01. 2012                      
_____________________________________________________

Obecné zastupiteľstvo v Košeckom Podhradí:

A. berie na vedomie
1. správu hlavného kontrolóra obce v súlade s ustanovením § 18f zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
2. stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce

B. prerokovalo
1. programové vyhlásenie vedenia obce na rok 2012

C. schvaľuje
1. program zasadnutia OZ 
2. programové vyhlásenie vedenia obce na rok 2012
3. dotáciu na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom 

na území obce Košecké Podhradie na rok 2012 vo výške 49.000,- €
4. dotáciu pre Telovýchovnú jednotu  SLOVAN Košecké Podhradie na rok 2012 vo 

výške 2.500,- €
5. dotáciu pre Slovenský zväz zdravotne postihnutých Košecké Podhradie na rok 2012 vo 

výške 500,- €
6. rozpočet obce na roky 2012 - 2014
7. dotáciu na mzdy a prevádzku na žiaka v eurách na rok, pre jednotlivé školské 

zariadenia v pôsobnosti obce, nasledovne:
- materská škola – 1623,- €;
- školský klub detí – 297,- €;
- zariadenie školského stravovania – 99,- €.

Košecké Podhradie, 12. januára 2012
                  

Zapísala :   Ing. Zuzana Bartošová

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

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

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




