
Z Á P I S N I C A
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Košeckom Podhradí, 
ktoré sa konalo dňa 14. 05. 2010 v Kultúrnom dome v Kopci

             _______________________________________________________________

  
Prítomní :    podľa prezenčnej listiny

Program : 1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2.  Kontrola plnenia uznesenia 
3. Doplnenie plánu práce Komisie na ochranu verejného záujmu a Bytovej 

a sociálnej komisie
4. Schválenie mandátnej zmluvy medzi Obcou K. Podhradie a firmou Support &

Consulting – Projekt zberný dvor 
5. Schválenie mandátnej zmluvy medzi Obcou K. Podhradie a firmou Support &

Consulting  - Projekt rekonštrukcia verejného osvetlenia
6. Schválenie 5 % spoluúčasti na projekt zberný dvor
7. Správa finančnej komisie
8. Stanovisko hlavného kontrolóra obce
9. Schválenie záverečného účtu obce
10. Schválenie zmluvy na zber separovaného odpadu medzi Obcou K. Podhradie 

a firmami V.O.D.S., a.s. Košice a Považskou cementárňou, a.s. Ladce
11. Informácia o príprave volieb do NR SR
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Návrh na uznesenie
15. 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 (Anna Pagáčová 
a Ján Suchomel sú ospravedlnení), zároveň sa ospravedlnil aj hlavný kontrolór obce Bc. Pavol 
Janík. Poslancov oboznámil s programom zasadnutia. Za zapisovateľku navrhol Ing. Zuzanu 
Bartošovú, za overovateľov Ing. Martu Galbavú a Ing. Marcela Živčica.
Poslanci uvedené návrhy jednohlasne schválili.

K bodu č. 2
     K plneniu bodu D/1 z uznesenia č. 2/2010, zo dňa 22.04.2010 sa vyjadril starosta obce: 
tento bod je predmetom bodu č. 3 dnešného zasadnutia OZ.

K bodu č. 3
    Plán práce Komisie na ochranu verejného záujmu predniesla Ing. Marta Galbavá (viď 
príloha č. 1) a plán práce Bytovej a sociálnej komisie Martin Krcheň.

K bodu č. 4    
    Starosta obce predniesol návrh  mandátnej zmluvy medzi Obcou K. Podhradie a firmou 
Support & Consulting – Projekt zberný dvor . Po prerokovaní poslanci jednohlasne schválili   
Mandátnu zmluvu medzi Obcou K. Podhradie a firmou Support & Consulting – Projekt 
zberný dvor.
       
K bodu č. 5
    S návrhom mandátnej zmluvy medzi Obcou K. Podhradie a firmou Support & Consulting  
- Projekt rekonštrukcia verejného osvetlenia oboznámil prítomných starosta obce. 
Hlasovaním: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0 bol uvedený návrh schválený.



V rámci operačného programu ministerstva hospodárstva SR „Konkurencieschopnosť 
a hospodársky rast“ je možné požiadať o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu 
verejného osvetlenia, oznámil  starosta obce.   V následnom hlasovaní poslanci jednohlasne 
schválili:

a) predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu 
„Modernizácia verejného osvetlenia v obci Košecké Podhradie“, ktorý je realizovaný 
obcou Košecké Podhradie

b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP

K bodu č. 6
Starosta obce informoval, že jednou z podmienok získania nenávratného finančného 
príspevku na projekt Zberný dvor je aj 5% - ná spoluúčasť financovania tohto projektu obcou. 
Po prerokovaní poslanci schválili:

- výšku  celkových výdavkov na projekt zberný dvor v sume 237.440,05 €, hlasovanie: 
za – 5, proti – 0, zdržal sa -0;

- výšku celkových oprávnených výdavkov na projekt zberný dvor v sume 237.440,05 €, 
hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0;

- výšku 5 % - ného spolufinancovania projektu zberného dvora obcou v sume 11.872,00 
€, hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa - 0;

- spôsob financovania projektu zberný dvor - hotovostné vlastné zdroje, hlasovanie: za 
– 5, proti – 0, zdržal sa - 0.

K bodu č. 7
    Správu finančnej komisie predniesol Ing. Martin Prostinák (viď príloha č. 2).
Na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva bol predložený návrh Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom obce a návrh Dodatku č. 2/2010 k VZN č. 2/2007 prevádzkový 
poriadok pohrebísk a domov smútku na území obce Košecké Podhradie. Keďže neboli 
predložené žiadne pripomienky k týmto návrhom, poslanci v následnom hlasovaní 
jednohlasne schválili:

- Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce;
- Dodatok č. 2/2010 k VZN č. 2/2007 prevádzkový poriadok pohrebísk a domov smútku 

na území obce Košecké Podhradie.

K bodu č. 8
    Vzhľadom k tomu, že hlavný kontrolór obce sa ospravedlnil z dnešného zasadnutia, 
odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Košecké Podhradie za rok 
2009 predniesol starosta obce (viď príloha č. 3). 
    
K bodu č. 9
   K záverečnému účtu sa vyjadrila Ing. Marta Galbavá s otázkou: kedy bude vykonaný audit, 
na čo starosta obce odpovedal – už prebieha a bude dokončený v priebehu budúceho týždňa.
Hlasovaním: za – 5, proti – 0, zdržal sa - 0, bolo celoročné hospodárenie obce za rok 2009 
schválené bez výhrad.

K bodu č. 10
     V priebehu minulých týždňov sme vyviezli nasledovný separovaný odpad, povedal 
starosta obce:

- staré pneumatiky bezplatne odobrala Považská cementáreň s.r.o. Ladce, okrem 
veľkých (traktorových) pneumatík, ktoré oni nespracovávajú;

- „veľké“ pneumatiky za poplatok a elektroodpad (televízory, práčky, chladničky...) 
odobrala firma V.O.D.S. a.s. Košice, prevádzka Beluša;

Vzhľadom k tomu, že aj naďalej chceme spolupracovať s týmito firmami je potrebné schváliť 
zmluvy o spolupráci s tým, že staré pneumatiky budeme odovzdávať do Ladiec a do Beluše 
pôjdu len tie „veľké“.
Po prerokovaní poslanci jednohlasne schválili:



- zmluvu medzi Obcou K. Podhradie a Považskou cementárňou Ladce s.r.o. na odber 
separovaného odpadu – staré pneumatiky;

- zmluvy medzi Obcou K. Podhradie a firmou V.O.D.S., a.s. Košice na odber 
separovaného odpadu – elektroodpad a staré pneumatiky.

K bodu č. 11
    Starosta obce informoval o príprave volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré 

predseda Národnej rady Slovenskej republiky určil na deň 12. júna 2010. 

K bodu č. 12
- ako už bolo spomínané na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva, 
z Environmentálneho fondu nám bola vrátená žiadosť o poskytnutie dotácie na výstavbu 
Čistiarne odpadových vôd, vzhľadom k tomu, že nebola zaslaná v termíne a nebolo 
dostatočné množstvo finančných prostriedkov, povedal starosta obce. Je tu ale jeden návrh, 
nad ktorým je potrebné porozmýšľať – investor by bol ochotný prefinancovať časť nákladov 
spojených s výstavbou čistiarne odpadových vôd.
- starosta obce informoval, že na dome smútku v Kopci sú hnilé okná a dvere a predložil 
návrh na ich vymenenie. Po prerokovaní poslanci hlasovaním: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0, 
schválili výmenu okien a dverí na dome smútku v časti Kopec, ktorá sa bude financovať 
z prebytku rozpočtu obce za rok 2009;
- Ing. Marta Galbavá oznámila prítomným, že na poslednom zasadnutí obecného 
zastupiteľstva bol predložený návrh poriadku odmeňovania zamestnancov a funkcionárov 
obce Košecké Podhradie. Keďže od 01. apríla platí novela zákona o obecnom zriadení bude 
potrebné tento poriadok kompletne prepracovať.

K bodu č. 13
Do diskusie sa zapojili:
- Vladimír Pravda – čo s autobusovou zastávkou na dolnom konci;
                              - problém s elektrikou – časté výpadky a keď niekto reže drevo, tak sa ani 
svietiť nedá;
                              - bolo by potrebné zrekonštruovať kultúrny dom – ako vidno strecha 
preteká na viacerých miestach;
                              - bolo by potrebné dať do Kopca jeden kontajner na sklo a jeden kontajner 
na plasty; 
- starosta obce - ako už bolo povedané na poslednom zasadnutí OZ, k zastávke  máme 
súhlasné stanoviská od všetkých orgánov štátnej správy, chýba stanovisko VÚC Trenčín, ale 
je to v riešení, hlavným problémom je, že minimálna vzdialenosť autobusových zastávok je 
700 m a uvedená zastávka nikdy nebola vedená oficiálne;
                         - problém s elektrikou je aj v ostatných častiach obce, ešte začiatkom roka 
bola spísaná petícia a teraz čakáme akým spôsobom to bude SSE a.s. riešiť;
                         - strecha na kultúrnom dome v Kopci bola rekonštruovaná niekedy v 90. –
tych rokoch a problém so zatekaním máme aj na ostatných dvoch kultúrnych domoch;
- Ing. Marta Galbavá – chceme v obci zaviesť kontrolovaný separovaný zber odpadu a tým 
zvýhodniť občanov, čo sa zapájajú do separácie – nebudú platiť vyšší poplatok za komunálny 
odpad ako tí, čo sa nezapájajú;
                                       - chceme vytvoriť zberný dvor, kde sa budú zhromažďovať jednotlivé 
zložky odpadu, veľkoobjemové kontajnery budú stiahnuté pre potreby zberného dvora a len 
2-krát do roka budú umiestnené v jednotlivých častiach obce. Občania budú môcť separovaný 
odpad voziť do zberného dvora alebo raz za mesiac sa bude uskutočňovať zber jednotlivých 
zložiek po obci.
- Ľudmila Pištová – či by autobus nemohol zachádzať až na horný koniec;
                              - bolo by potrebné spraviť splachovacie WC v kultúrnom dome;
                              - či by nebolo možné z často požiarnej zbrojnice spraviť obchod 
s rozličným tovarom;
- Jozef Prekop – bolo by potrebné spraviť aj niečo pre Kopec;



- starosta obce – zastávka na hornom konci je nereálna, lebo nespĺňa predpísané parametre, je 
to miestna komunikácia, ktorú by musel prevziať do správy VÚC, čo oni odmietajú;
- Ing. Marta Galbavá – nie všetko sa dá spraviť, je potrebné rozhodovať na čo sa poskytnú 
finančné prostriedky a v prvom rade riešiť najurgentnejšie problémy;
- starosta obce – za 1. kvartál tohto roku je výpadok vo financiách cca 1/3 oproti minulému 
roku;
- Mária Kušnierová – pletivo na cintoríne je dieravé;
- Anastázia Turzová – či by sa nedali zrezať gaštany na cintoríne;
- Ing. Marta Galbavá – momentálne je vegetačné obdobie, počas ktorého sa nesmú vyrezávať 
stromy;

 K bodu č. 14
    Návrh na uznesenie predložila Ing. Bartošová. Za uznesenie č. 3/2010 hlasovali všetci 
poslanci, nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania. 

K bodu č. 15
    Poďakovaním všetkým prítomným za účasť starosta obce ukončil zasadnutie OZ.     

Košecké Podhradie, 14. mája 2010

Zapísala : Ing. Zuzana Bartošová

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

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

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

                                                                                  starosta obce                 

                



Uznesenie č. 3/2010 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Košeckom Podhradí, 

ktoré sa konalo dňa 14. 05. 2010                      
_____________________________________________________

Obecné zastupiteľstvo v Košeckom Podhradí:

A. berie na vedomie
1. plán práce Komisie na ochranu verejného záujmu a Bytovej a sociálnej komisie
2. správu finančnej komisie
3. odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce 

Košecké Podhradie za rok 2009
4. informáciu starostu obce o príprave volieb do NR SR

B. prerokovalo
1. návrh mandátnej zmluvy medzi Obcou K. Podhradie a firmou Support & Consulting –

Projekt zberný dvor
2. návrh mandátnej zmluvy medzi Obcou K. Podhradie a firmou Support & Consulting  -

Projekt rekonštrukcia verejného osvetlenia
3. predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu 

„Modernizácia verejného osvetlenia v obci Košecké Podhradie“, ktorý je realizovaný 
obcou Košecké Podhradie

4. zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP 
5. návrh výšky celkových výdavkov, návrh výšky celkových oprávnených výdavkov  

a návrh výšky 5 % - ného spolufinancovania projektu zberného dvora obcou
6. návrh zmluvy medzi Obcou K. Podhradie a Považskou cementárňou Ladce s.r.o. na 

odber separovaného odpadu – staré pneumatiky 
7. návrh zmluvy medzi Obcou K. Podhradie a firmou V.O.D.S., a.s. Košice na odber 

separovaného odpadu – elektroodpad a staré pneumatiky

C. schválilo
1. mandátnu zmluvu medzi Obcou K. Podhradie a firmou Support & Consulting –

Projekt zberný dvor
2. mandátnu zmluvu medzi Obcou K. Podhradie a firmou Support & Consulting  -

Projekt rekonštrukcia verejného osvetlenia
3. predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu 

„Modernizácia verejného osvetlenia v obci Košecké Podhradie“, ktorý je realizovaný 
obcou Košecké Podhradie

4. zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP 
5. výšku  celkových výdavkov na projekt zberný dvor v sume 237.440,05 € 
6. výšku celkových oprávnených výdavkov na projekt zberný dvor v sume 237.440,05 €
7. výšku 5 % - ného spolufinancovania projektu zberného dvora obcou v sume 11.872,00

€
8. spôsob financovania projektu zberný dvor - hotovostné vlastné zdroje
9. zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
10. dodatok č. 2/2010 k VZN č. 2/2007 prevádzkový poriadok pohrebísk a domov smútku 

na území obce Košecké Podhradie
11. zmluvu medzi Obcou K. Podhradie a Považskou cementárňou Ladce s.r.o. na odber 

separovaného odpadu – staré pneumatiky
12. zmluvy medzi Obcou K. Podhradie a firmou V.O.D.S., a.s. Košice na odber 

separovaného odpadu – elektroodpad a staré pneumatiky



13. výmenu okien a dverí na budove domu smútku v časti Kopec, ktorá sa bude 
financovať z prebytku rozpočtu obce za rok 2009

D. schválilo bez výhrad
1. celoročné hospodárenie obce za rok 2009

Košecké Podhradie, 14. mája 2010
                  
               

Zapísala :   Ing. Zuzana Bartošová

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

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

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




