
Z Á P I S N I C A
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Košeckom Podhradí, 
ktoré sa konalo dňa 15. 07. 2010 v Kultúrnom dome v Kopci

             _______________________________________________________________

  
Prítomní :    podľa prezenčnej listiny

Program : 1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2.  Kontrola plnenia uznesení OZ za II. štvrťrok 2010
3. Informácia o plnení rozpočtu za I. polrok 2010 (podielové dane)
4. Schválenie zásad odmeňovania poslancov OZ 
5. Informácie o podaných projektoch – zberný dvor, verejné osvetlenie
6. Prejednanie odkúpenia pozemkov KN 6832 a časť pozemku KN 5461 v k.ú. 

Malé K. Podhradie Obcou Košecké Podhradie
7. Prejednanie odkúpenia pozemku KNC 2 v k.ú. Veľké K. Podhradie
8. Prejednanie zriadenia vecného bremena na pozemku KN 64/1 a KN 701 

v k.ú. Veľké K. Podhradie pre Martina Lagina a manželku
9. Informácia riaditeľky ZŠ s MŠ o ukončení školského roka 2009/10 

a o príprave školského roka 2010/2011
10. Správa komisie na ochranu verejného záujmu
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Návrh na uznesenie
14. Záver

                                                     
                                                                                                                                                                                        
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). Poslancov oboznámil s programom zasadnutia. Za zapisovateľku 
navrhol Ing. Zuzanu Bartošovú, za overovateľov Ing. Martina Prostináka a Jána Suchomela 
a zároveň navrhol doplniť program zasadnutia o bod č. 11: „Určenie rozsahu výkonu funkcie 
starostu obce na funkčné obdobie 2010 – 2014“.
Poslanci v následnom hlasovaní jednohlasne schválili uvedené návrhy.

K bodu č. 2
     Uznesením č. 3/2010 zo dňa 14.05.2010 nebola obecným zastupiteľstvom uložená žiadna 
úloha, konštatoval hlavný kontrolór obce.

K bodu č. 3
    Starosta obce informoval o prehľade výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktoré sú 
zasielané daňovým úradom. Oproti roku 2009 sme zaznamenali 33 % - ný výpadok (viď 
príloha č. 1).

K bodu č. 4    
    Ako už bolo spomínané na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva, od 01. apríla 
platí novela zákona o obecnom zriadení, čo vyvolalo potrebu zmeniť poriadok odmeňovania 
zamestnancov a funkcionárov obce, informoval Ing. Martin Prostinák.
Ing. Marta Galbavá navrhla, aby sa odmena poslancov obecného zastupiteľstva skladala 
z dvoch častí, a to: paušálnej odmeny a odmeny za účasť na zasadnutí obecného 
zastupiteľstva. Po prerokovaní a v následnom hlasovaní: za – 5, proti – 1, zdržal sa – 0,  sa 
schválilo rozdelenie odmeny poslancov obecného zastupiteľstva na dve zložky – paušálna 
odmena a odmena za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Následne starosta obce podal nasledovné návrhy:



- výška paušálnej odmeny pre poslancov obecného zastupiteľstva bola 0,- €;
- výška odmeny pre poslancov obecného zastupiteľstva za účasť na  jednom zasadnutí 

obecného zastupiteľstva bola 15,- €.
V následnom hlasovaní boli uvedené návrhy schválené. Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal 
sa – 1.
       
K bodu č. 5
    O podaných projektoch na získanie nenávratných finančných prostriedkov na vybudovanie 
zberného dvora v obci a rekonštrukciu verejného osvetlenia informoval starosta obce.
  
K bodu č. 6
    Starosta obce oznámil, že pri pripravovaní projektovej dokumentácie na rekonštrukciu 
miestnych komunikácií v obci sa stala chyba a boli tam zahrnuté aj pozemky, ktorých 
vlastníčkou je Ing. Mária Továrňaková, ide o časť parcele č. KN – E 6832 a KN- E 5461 
v k.ú. Malé Košecké Podhradie. Samotná vlastníčka navrhla, že je ochotná po geometrickom 
zameraní obci odpredať časti týchto parciel, ktoré zasahujú do miestnych komunikácií a to 
v sume 3,- €/m2. Po prerokovaní bol tento návrh jednohlasne schválený.  

K bodu č. 7
    Žiadosť Milana Galka o odkúpenie časti pozemku parcela č. KN – C 2, v k.ú. Veľké 
Košecké Podhradie, v šírke 2 m od rodinného domu súp. č. 363, predniesol prítomným 
starosta obce. Uvedenú žiadosť prerokovala na svojom zasadnutí dňa 06.05.2010 Komisia pre 
výstavbu a životné prostredie a vzhľadom k tomu, že cez uvedený pozemok je zabezpečený 
jediný prístup na pozemky parcela č. KN – C 8 a KN – C 9, je možné odpredať časť pozemku 
v šírke 0,8 m. S uvedeným návrhom žiadateľ nesúhlasil a následne svoju žiadosť stiahol.

K bodu č. 8
    Starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťou Martina Lagina a manželky Jany 
Laginovej, rod. Porubčanovej o určenie podmienok k zmluve o zriadení vecného bremena 
k pozemkom parcela č. KNE 7199/501 a parcela č. KNC 701 v k.ú. Veľké Košecké Podhradie 
(miestne komunikácie), cez ktorú sú vedené inžinierske siete – NN prípojka a vodovodná 
prípojka k rodinnému domu. Zriadenie vecného bremena na uvedené pozemky bolo jednou 
z podmienok stavebného povolenia. 
Po prerokovaní bolo jednohlasne schválené bezodplatné vecné bremeno na pozemky parcela 
č. KNE 7199/501 a parcela č. KNC 701 v k.ú. Veľké Košecké Podhradie (miestne 
komunikácie) pre Martina Lagina a manželku Janu Laginovú, rod. Porubčanovú 
s podmienkou, že v prípade akejkoľvek rozkopávky uvedených parciel je potrebné požiadať  
Obec Košecké Podhradie o vydanie rozhodnutia na rozkopanie miestnych komunikácií 
a následne ich navrátiť do pôvodného stavu na vlastné náklady. 
    
K bodu č. 9
   Mgr. Daniela Gregorová, riaditeľka ZŠ s MŠ, informovala prítomných o ukončení 
školského roka 2009/10 a o príprave školského roka 2010/2011 (viď príloha č. 2).

K bodu č. 10
     Ing. Marta Galbavá predniesla správu Komisie na ochranu verejného záujmu (viď príloha 
č. 3).

K bodu č. 11
    Podľa zmeny § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa v ods. 4, písm. i) 

upresňuje kompetencia obecného zastupiteľstva určiť plat starostu obce podľa osobitného 
zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie 2010 – 2014 rozsah 
výkonu funkcie starostu obce, oznámil starosta obce. Po prerokovaní hlasovaním: za – 6, 
proti – 0, zdržal sa -0, poslanci schválili, že starosta obce bude vykonávať svoju funkciu vo 
funkčnom období 2010 – 2014 na plný úväzok



K bodu č. 12
    Starosta obce informoval:

- petícia, ktorou sme v januári tohto roka oslovili SSE a.s. Žilina o posilnenie NN siete 
v obci, bola úspešná. Zo strany SSE a.s. prebehli merania kvality dodávky elektrickej 
energie, na základe ktorých sa zistilo, že je nedostatočná. Z tohto dôvodu dôjde 
k rekonštrukcií a posilnení existujúcej trafostanice, ktorá je umiestnená vo dvore p. 
Antona Porubčana a presunie sa pod „Cyglovu hrušku“ a dôjde k zriadeniu novej 
trafostanice, ktorá bude umiestnená vo dvore obecného úradu.

- prebieha kolaudácia vodovodu v časti Malé Košecké Podhradie a tento je až na jednu 
uličku, kde nikto nebýva,  kompletne hotový;

- poďakoval hasičom za reprezentáciu obce v hasičských súťažiach;
    Hlavný kontrolór obce informoval:

- o vykonaných kontrolách;
- predniesol návrh kontrol hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2010;
- o predložených sťažnostiach občanov a ich riešenie;
- predniesol návrh vnútorného predpisu o vybavovaní sťažností;

    Zástupkyňa starostu informovala, že po povodniach, ktoré postihli hlavne obce na 
východnom Slovensku, ZMOS zriadil Fond solidarity, ktorý by mal slúžiť na pomoc 
postihnutým mestám a obciam a zároveň podala návrh, aby aj naša obec prispela finančnou 
sumou 350,- €. Po prerokovaní bol uvedený návrh jednohlasne schválený. 

K bodu č. 13
Do diskusie sa zapojili:
- Bc. Pavol Janík – v sobotu 07.08.2010 sa uskutočnia preteky na horských bicykloch v k.ú. 
Malé Košecké Podhradie;
- starosta obce – podarilo sa obnoviť internetovú stránku obce;
- p. Anna Pagáčová – ako dopadli hody;
- starosta obce – celkové ohlasy sú pozitívne;
- Ing. Marta Galbavá – nie všetko sa dá spraviť, je potrebné rozhodovať na čo sa poskytnú 

 K bodu č. 14
    Návrh na uznesenie predložila Ing. Bartošová. Za uznesenie č. 4/2010 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, 15. júla 2010

Zapísala : Ing. Zuzana Bartošová

Overovatelia zápisnice :  Ing. Martin Prostinák               ...............................

                                        Ján Suchomel                            ................................                                                                     

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

                                                                                  starosta obce        
                         



Uznesenie č. 4/2010 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Košeckom Podhradí, 

ktoré sa konalo dňa 15. 07. 2010                      
_____________________________________________________

Obecné zastupiteľstvo v Košeckom Podhradí:

A. berie na vedomie
1. kontrolu plnenia uznesení OZ na II. štvrťrok 2010
2. informáciu o vývoji podielových daní za I. polrok 2010
3. informáciu o podaných projektoch – zberný dvor a verejné osvetlenie
4. informáciu riaditeľky ZŠ s M%S o ukončení školského roka 2009/2010 a o príprave 

školského roka 2010/2011
5. správu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov obce Košecké Podhradie za rok 2009 bez výhrad
6. informáciu o vykonaných kontrolách hlavného kontrolóra obce
7. návrh kontrol hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2010
8. informáciu hlavného kontrolóra obce o predložených sťažnostiach

B. prerokovalo
1. návrh na rozdelenie odmeny poslancov obecného zastupiteľstva na dve zložky –

paušálna odmena a odmena za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva
2. návrh paušálnej odmeny pre poslancov obecného zastupiteľstva vo výške 0,- € 
3. návrh odmeny pre poslancov obecného zastupiteľstva za účasť na  jednom zasadnutí 

obecného zastupiteľstva vo výške 15,- €
4. návrh na odkúpenie pozemkov parcela č. KNE 6832 a parcela č. KNE 5461 v k.ú. 

Malé Košecké Podhradie, ktoré sa nachádzajú pod miestnou komunikáciou 
5. návrh na predaj pozemku parcela č. 2 v k.ú. Veľké Košecké Podhradie
6. návrh na zriadenie vecného bremena na pozemok parcela č. KNE 7199/501 a KNC 

701 v k.ú. Veľké Košecké Podhradie pre Martina Lagina a manželku Janu Laginovú
7. návrh vnútorného predpisu o vykonaní sťažností

C. schválilo
1. doplnenie programu obecného zastupiteľstva o bod č. 11 – určenie rozsahu výkonu 

funkcie starostu obce na obdobie 2010 - 2014
2. rozdelenie odmeny poslancov obecného zastupiteľstva na dve zložky – paušálna 

a odmena za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva
3. paušálnu odmenu pre poslancov obecného zastupiteľstva vo výške 0,- €
4. odmenu pre poslancov obecného zastupiteľstva za účasť na  jednom zasadnutí 

obecného zastupiteľstva vo výške 15,- €
5. zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
6. odkúpenie pozemkov  parcela č. KNE 6832 a parcela č. KNE 5461 v k.ú. Malé 

Košecké Podhradie, ktoré sa nachádzajú pod miestnou komunikáciou, v sume 3,- €/m2

7. bezodplatné vecné bremeno na pozemky parcela č. KNE 7199/501 a parcela č. KNC 
701 v k.ú. Veľké Košecké Podhradie (miestne komunikácie) pre Martina Lagina 
a manželku Janu Laginovú, rod. Porubčanovú s podmienkou, že v prípade akejkoľvek 
rozkopávky uvedených parciel je potrebné požiadať  Obec Košecké Podhradie 
o vydanie rozhodnutia na rozkopanie miestnych komunikácií a následne ich navrátiť 
do pôvodného stavu na vlastné náklady

8. starosta obce bude vykonávať svoju funkciu vo funkčnom období 2010 – 2014 na plný 
úväzok



9. poskytnutie podpory do fondu solidarity zriadeného ZMOS – om na podporu obcí, 
ktoré boli postihnuté povodňami, vo výške 350 ,- €

D. dáva za úlohu
1. do zasadnutia obecného zastupiteľstva v septembri 2010 predložiť organizačnú 

štruktúru obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva

Košecké Podhradie, 15. júla 2010
                  
               

Zapísala :   Ing. Zuzana Bartošová

Overovatelia :   Ing. Martin Prostinák                        .............................                                 
                                          
                             

                          Ján Suchomel                                    .............................                                                    

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




