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

dňa 16. 02. 2009 v Kultúrnom dome vo Veľkom Košeckom Podhradí
             _______________________________________________________________

  

Prítomní :    podľa prezenčnej listiny

Program : 1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2.  Schválenie zmluvy o dielo medzi obcou Košecké Podhradie a firmou Cesty 

Nitra a.s.
3. Rôzne
4. Diskusia
5. Návrh na uznesenie
6. 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 (p. Emil 
Kováčik a Ing. Marcel Živčic sa ospravedlnili). Poslancov oboznámil s programom 
zasadnutia. Za zapisovateľku navrhol Ing. Zuzanu Bartošovú, za overovateľov Ing. Martu 
Galbavú a p. Annu Pagáčovú.

K bodu č. 2
     Starosta obce predniesol návrh zmluvy medzi obcou Košecké Podhradie a firmou Cesty 
Nitra a.s., Nitra. Predmetom zmluvy je rekonštrukcia obecných ciest v Košeckom Podhradí.
Realizáciu diela uskutoční Stredisko Trenčín. Po prerokovaní a v následnom hlasovaní 
poslanci uvedenú zmluvu jednohlasne schválili.

K bodu č. 3
    Následné informácie predložil starosta obce:

- finančná zábezpeka, ktorú zložili nájomníci bytového domu, zostane na účte obce. 
Zároveň predseda finančnej komisie, Ing. Martin Prostinák, navrhol, aby peňažné 
prostriedky z finančnej zábezpeky vo výške 8.000,- € boli uložené termínovaný vklad. 
Za uvedený návrh hlasovali všetci poslanci, nikto nebol proti a nikto sa nezdržal 
hlasovania.

- slávnostné otvorenie bytového domu sa uskutoční dňa 24.02.2009 o 1400 hod.;
Poslanci obecného zastupiteľstva dávajú za úlohu starostovi obce vyzvať pána Milana 
Adamca na podpis nájomnej zmluvy v bytovom dome. 

K bodu č. 4    
    Nikto z prítomných sa nezapojil do diskusie.



K bodu č. 5   
     Návrh na uznesenie predložila Ing. Bartošová. Za uznesenie č. 3/2009 hlasovali všetci 
poslanci, nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania. 

K bodu č. 6
    Poďakovaním všetkým prítomným za účasť starosta obce ukončil zasadnutie OZ.     

Košecké Podhradie, 16. februára 2009

Zapísala : Ing. Zuzana Bartošová

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

                                        p. Anna Pagáčová         ................................                                                                     

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

                                                                                  starosta obce             

                           



Uznesenie č. 3/2009
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Košeckom Podhradí, 

ktoré sa konalo dňa 16. 02. 2009                      
_____________________________________________________

Obecné zastupiteľstvo v Košeckom Podhradí:

   A.  berie na vedomie
1. slávnostné otvorenie bytového domu dňa 24.02.2009 o 1400 hod.;

B. prerokovalo
1. zmluvu o dielo medzi obcou Košecké Podhradie a firmou Cesty Nitra a.s., Nitra;

C. schválilo
1. zmluvu o dielo medzi obcou Košecké Podhradie a firmou Cesty Nitra a.s., Nitra;

D. dáva za úlohu
1. vyzvať p. Milana Adamca k podpisu nájomnej zmluvy v bytovom dome;

zodpovedný: starosta obce

Košecké Podhradie, 16. februára 2009
                               
  

Zapísala :   Ing. Zuzana Bartošová

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

  
                                         
                         Anna Pagáčová                      .............................                                                    

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




