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

ktoré sa konalo dňa 13.06.2016 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 zasadnutia 

 4. Správa hlavného kontrolóra v súlade s ustanovením § 18f zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

 5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2016 

 6. Plán práce OZ na 2. polrok 2016 

 7. Správa finančnej komisie 

 8. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu 

 9. Schválenie záverečného účtu obce 

 10. Informácia riaditeľky ZŠ s MŠ Košecké Podhradie o priebehu školského roka 

a informácia o počte detí v ZŠ s MŠ pre ďalší školský rok 

 11. Návrh VZN v zmysle školského zákona 

 12. Schválenie VZN o odpadoch 

 13. Rôzne 

 14. Interpelácie poslancov 

 15. Diskusia 

 16. 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 5 poslanci – Martin 

Behan a Ing. Marcel Živčic sa ospravedlnili.   

 

K bodu č. 2 

Za zapisovateľku navrhol starosta obce Ing. Zuzanu Bartošovú, za overovateľov zápisnice 

Mgr. Petra Mikoláša a Bc. Emila Vranu. 

 

K bodu č. 3 

Starosta obce oboznámil prítomných s programom zasadnutia. Hlavná kontrolórka obce, Ing. 

Marta Galbavá, navrhla z programu vypustiť bod 4 - Správa hlavného kontrolóra v súlade 

s ustanovením § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. 

Uznesenie č. 37/6/2016 

OZ  

a) schvaľuje vypustenie bodu 4 - Správa hlavného kontrolóra v súlade s ustanovením § 18f 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, z programu 

zasadnutia; 

b) schvaľuje upravený program zasadnutia OZ. 

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0. 

 

K bodu č. 4 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2016 (viď príloha č. 1) 

predniesla Ing. Marta Galbavá. 



 

Uznesenie č. 38/6/2016 

OZ  

a) schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2016 podľa 

predloženého plánu; 

b) poveruje hlavnú kontrolórku vykonaním schválených kontrol v príslušnom období.   

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0.   

 

K bodu č. 5 

Starosta obce predložil plán práce OZ na 2. polrok 2016 – plán zasadnutí OZ určený na dni 

12.09.2016, 24.10.2016 a 12.12.2016. 

Uznesenie č. 39/6/2016 

OZ  

a) prerokovalo návrh plánu zasadnutí OZ v 2. polroku 2016; 

b) schvaľuje plán zasadnutí OZ na 2. polrok 2016 na dni 12.09.2016, 24.10.2016 

a 12.12.2016. 

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0. 

 

K bodu č. 6 

So správou finančnej komisie oboznámil prítomných Mgr. Peter Mikoláš (viď príloha č. 2). 

Uznesenie č. 40/6/2016 

OZ berie na vedomie správu finančnej komisie. 

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0. 

 

K bodu č. 7 

Ing. Marta Galbavá, hlavná kontrolórka obce, predniesla prítomným stanovisko hlavnej 

kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce Košecké Podhradie za rok 2015 (viď 

príloha č. 3).   

Uznesenie č. 41/6/2016 

OZ berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce 

za rok 2015. 

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0. 

 

K bodu č. 8 

Záverečný účet obce za rok 2015 predniesol starosta obce. 

Uznesenie č. 42/6/2016 

OZ schvaľuje záverečný účet obce za rok 2015. 

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0. 

 

K bodu č. 9 

Mgr. Zuzana Záferová informovala o priebehu školského roka a o počte detí v ZŠ s MŠ pre 

ďalší školský rok (viď príloha č. 4) a zároveň podala informáciu o potrebe dofinancovania 

prenesených a originálnych kompetencií v školskom roku 2016/2017 (viď príloha č. 5). 

Diskusia: 

- starosta obce – nakoľko podklady k dofinancovaniu ZŠ s MŠ nie sú kompletné, žiadam p. 

riaditeľku, aby nám predložila podrobnejšiu špecifikáciu jednotlivých položiek a to do 

piatka 17. júna a zároveň oznamujem prítomným, že v utorok 21. júna sa bude konať 

stretnutie k tejto problematike.   

Uznesenie č. 43/6/2016 

OZ 

a) berie na vedomie informáciu riaditeľky ZŠ s MŠ Košecké Podhradie o priebehu 

školského roka a o počte detí v ZŠ s MŠ pre ďalší školský rok 

b) berie na vedomie informáciu riaditeľky ZŠ s MŠ o potrebe dofinancovania prenesených 

a originálnych kompetencií v školskom roku 2016/2017. 

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0. 

 



K bodu č. 10 – od tohto bodu sa ospravedlnila hlavná kontrolórka obce – Ing. Marta Galbavá 

Návrh VZN č. 2/2016 v zmysle školského zákona predložil starosta obce (viď príloha č. 6). 

 

Uznesenie č. 44/6/2016 

OZ berie na vedomie návrh VZN č. 2/2016 v zmysle školského zákona. 

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0. 

 

K bodu č. 11 

Ing. Zdenko Daňo informoval, že na predchádzajúcom riadnom zasadnutí OZ bol predložený 

návrh VZN č. 1/2016 o odpadoch. Do 03. júna 2016 sa mohli predkladať námietky 

a pripomienky, čo však nikto nevyužil. 

Uznesenie č. 45/6/2016 

OZ schvaľuje VZN č. 1/2016 o odpadoch. 

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0. 

 

K bodu č. 12 

Starosta obce informoval: 

- bola podpísaná zmluva medzi obcou Košecké Podhradie a Environmentálnym fondom na 

poskytnutie dotácie na kúpu traktora; 

- finančné prostriedky na rekonštrukciu verejného osvetlenia sme ešte neobdržali. 

 

K bodu č. 13 

Nikto z prítomných poslancov nepredložil interpelácie. 

 

K bodu č. 14 

Do diskusie sa zapojili: 

- Ing. Zuzana Kvasnicová – kedy sa bude robiť regulácia Podhradského potoka 

- starosta obce – stavebné povolenie je prerušené, teraz sa čaká na odňatie pôdy 

z poľnohospodárskeho pôdneho fondu 

 

K bodu č. 15 

Poďakovaním všetkým prítomným za účasť starosta obce ukončil zasadnutie OZ. 

        

 

Košecké Podhradie, 13. júna 2016 

 

 

Zapísala : Ing. Zuzana Bartošová 

 

 

 

Overovatelia zápisnice :         Mgr. Peter Mikoláš            ............................... 

 

 

 

 

                                            Bc. Emil Vrana  ................................                                                            

 

 

 

 

 

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

                                                                                                    Bc. Rastislav Čepák    

                                                                 starosta obce   

 



Uznesenie  
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v  

Košeckom Podhradí, ktoré sa konalo dňa  13. júna 2016 

                

 

 

Uznesenie č. 37/6/2016 

OZ  

a) schvaľuje vypustenie bodu 4 - Správa hlavného kontrolóra v súlade s ustanovením § 18f 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, z programu 

zasadnutia; 

b) schvaľuje upravený program zasadnutia OZ. 

 

 

Uznesenie č. 38/6/2016 

OZ  

a) schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2016 podľa 

predloženého plánu; 

b) poveruje hlavnú kontrolórku vykonaním schválených kontrol v príslušnom období. 

 

 

Uznesenie č. 39/6/2016 

OZ  

a) prerokovalo návrh plánu zasadnutí OZ v 2. polroku 2016; 

b) schvaľuje plán zasadnutí OZ na 2. polrok 2016 na dni 12.09.2016, 24.10.2016 

a 12.12.2016. 

 

Uznesenie č. 40/6/2016 

OZ berie na vedomie správu finančnej komisie. 

 

 

Uznesenie č. 41/6/2016 

OZ berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce 

za rok 2015. 

 

 

Uznesenie č. 42/6/2016 

OZ schvaľuje záverečný účet obce za rok 2015. 

 

 

Uznesenie č. 43/6/2016 

OZ 

a) berie na vedomie informáciu riaditeľky ZŠ s MŠ Košecké Podhradie o priebehu 

školského roka a o počte detí v ZŠ s MŠ pre ďalší školský rok 

b) berie na vedomie informáciu riaditeľky ZŠ s MŠ o potrebe dofinancovania prenesených 

a originálnych kompetencií v školskom roku 2016/2017. 

 

 

Uznesenie č. 44/6/2016 

OZ berie na vedomie návrh VZN č. 2/2016 v zmysle školského zákona. 

 

 

Uznesenie č. 45/6/2016 

OZ schvaľuje VZN č. 1/2016 o odpadoch. 

 

 



 

Košecké Podhradie, 13. júna 2016 

              

   

Zapísala :   Ing. Zuzana Bartošová 
 

 

 
 

Overovatelia zápisnice :         Mgr. Peter Mikoláš        ............................... 

 

 

 
 

                                            Bc. Emil Vrana ...............................        

                                                    

 

 

 

 

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

                                                                                                             Bc. Rastislav Čepák    

                                                                                                                   starosta obce    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


