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

dňa 16. 06. 2011 v Kultúrnom dome v Malom Košeckom Podhradí
             _______________________________________________________________
   

Prítomní :    podľa prezenčnej listiny

Program : 1. Otvorenie
2.  Schválenie programu rokovania
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Kontrola plnenia uznesenia OZ z predchádzajúceho zasadnutia a podanie 

správ o plnení uznesení za I. polrok 2011 (platné a nesplnené uznesenia) 
5. Správa hlavného kontrolóra v súlade s ustanovením § 18f zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
6. Správa správcu nájomného bytového domu ILFES Ilava
7. Správa hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2010
8. Správa audítora k záverečnému účtu obce za rok 2010
9. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2010
10. Návrh a schválenie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2011
11. Správa komisie výstavby a životného prostredia za II. štvrťrok 2011
12. Hodnotenie vývoja záväzkov a pohľadávok za obdobie január až máj 2011
13. Prerokovanie návrhu na zriadenie vecného bremena spočívajúce v práve 

umožňujúcom vstup, zriadenie, opravu a údržbu NN prípojky na pozemku 
KNE 7165/5 v k.ú. Malé Košecké Podhradie

14. Schvaľovanie platu starostu obce
15. Návrh zmeny VZN podľa školského zákona
16. Návrh zmeny VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO
17. Správa komisie na ochranu verejného záujmu
18. Rôzne
19. Interpelácia poslancov
20. Diskusia
21. Návrh na uznesenie
22. 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 (Mária 
Gregorová a Martin Krcheň sa ospravedlnili). 

K bodu č. 2
    Starosta obce oboznámil poslancov s programom zasadnutia, ktorý bol následne 
jednohlasne schválený.

K bodu č. 3
    Za zapisovateľku navrhol starosta obce Ing. Zuzanu Bartošovú, za overovateľov zápisnice 
Ing. Martina Prostináka a Ing. Marcela Živčica. Zároveň predstavil prítomným poslancov OZ.

K bodu č. 4    
    K plneniu jednotlivých bodov z uznesenia č. 3/2011, zo dňa 28.04.2011, sa vyjadril hlavný 
kontrolór obce:

- bod D1 – doriešiť sťažnosť evidovanú pod číslom 361/2010 – zatiaľ nie je splnená 
a úloha stále trvá;



- bod D2 – predložiť návrh doplnku VZN podľa zákona č. 245/2008 Z.z. – predmetom 
dnešného zasadnutia OZ – bod č. 15;

- bod D3 – pripraviť návrh VZN o dotáciách – finančná komisia ešte nezasadala – úloha 
stále trvá;

- bod D4 – vykonať inventarizáciu všetkých knižníc do konca augusta 2011 – úloha sa 
plní;

- bod D5 – informovať o množstve získaných prostriedkov z prenájmu multifunkčného 
ihriska a rozpočtové náklady na opravu – úloha trvá, predložiť na nasledujúce 
zasadnutia OZ;

- bod D6 – zverejniť na www stránke obce alebo každému poslancovi doručiť rozpočet 
a programový rozpočet – úloha je splnená.

Zároveň predniesol správu o plnení uznesení za I. polrok 2011 (viď príloha č. 1). 
  
K bodu č. 5
    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
(viď príloha č. 2).

K bodu č. 6
    Správu správcu nájomného bytového domu predložil starosta obce (viď príloha č. 3).

K bodu č. 7
    Správu hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2010 predniesol hlavný 
kontrolór (viď príloha č. 4).

K bodu č. 8
    Starosta obce oboznámil poslancov so správou audítora k záverečnému účtu obce za rok 
2010 (viď príloha č. 5).

K bodu č. 9
    Záverečný účet obce za rok 2010 predložil Ing. Martin Prostinák. 
Ing. Marta Galbavá sa spýtala, prečo navrhuje hlavný kontrolór schváliť záverečný účet 
s výhradami.
Bc. Pavol Janík – ako bolo uvedené v stanovisku hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 
obce za rok 2010: „V rozpočte nie sú zahrnuté monitorovacie a hodnotiace správy 
k programovému rozpočtu za účtovné obdobie roka 2010“. Na uvedené zareagoval Ing. 
Martin Prostinák a podotkol, že uvedené správy sú súčasťou programového rozpočtu, ich 
absencia nebude mať žiaden vplyv na záverečný účet.
Na základe uvedeného predložil starosta obce na schválenie dva nasledovné návrhy:

a) záverečný účet a celoročné hospodárenie obce za rok 2010 s výhradami: za – 1; 
b) záverečný účet a celoročné hospodárenie obce za rok 2010 bez výhrad: za – 4; 

Obecné zastupiteľstvo schválilo záverečný účet a celoročné hospodárenie obce za rok 2010 
bez výhrad.   

K bodu č. 10
    Hlavný kontrolór obce oboznámil poslancov s návrhom kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na II. polrok 2011 (viď príloha č. 6).
Ing. Marta Galbavá navrhla doplniť kontrolnú činnosť o bod: „Vykonať kontroly podľa 
požiadaviek OZ“.
Poslanci hlasovaním: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0, schválili kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra na II. polrok 2011. 

K bodu č. 11                                             
Správu komisie pre výstavbu a životne prostredie predniesla Ing. Marta Galbavá (viď príloha 
č. 7).



K bodu č. 12
    Ing. Martin Prostinák zhodnotil vývoj záväzkov a pohľadávok za obdobie január - máj 
2011.

K bodu č. 13
    Na zasadnutí OZ 28.04.2011 bola predložená žiadosť Štefana Polacseka o súhlas, aby 
mohol zo stĺpa NN umiestneného na parcele 7165/5 napojiť novostavbu rodinného domu na 
elektrickú sieť a o zriadenie vecného bremena na uvedenú parcelu, aby z nej mohol vstupovať 
k novostavbe rodinného domu, povedal starosta obce. Na základe odporúčania OZ túto 
žiadosť prerokovala komisia pre výstavbu a životné prostredie, ktorá doporučuje zriadiť vecné 
bremeno v požadovanom rozsahu s podmienkou, že na pozemku sa nebude skladovať 
stavebný alebo iný materiál bezvedomia vlastníka pozemku a nebude zabránené prístupu do 
lesa. Na základe tohto OZ súhlasí so zriadením vecného bremena spočívajúceho v práve 
umožňujúcom vstup, zriadenie, opravu a údržbu NN prípojky na pozemku parcela č. KNE 
7165/5 v k.ú. Malé Košecké Podhradie za jednorazovú odplatu vo výške 500,- €. Ak žiadateľ 
nebude súhlasiť s týmto návrhom, je povinný si dať vypracovať a predložiť znalecký 
posudok. Hlasovanie: za–5, proti–0, zdržal sa – 0.

K bodu č. 14
    V zmysle zákona č. 154/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 253/1994 Z.z. 
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, je OZ povinné 
do 30.06.2011 schváliť plat starostu obce podľa nových pravidiel, povedal Ing. Martin 
Prostinák. Na základe tohto OZ hlasovaním: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0, schvaľuje plat 
starostovi obce Košecké Podhradie v zmysle §3 odst. 1 a § 4 odst. 1 a odst. 2 zákona 
č.154/2011 Z.z. z 05. apríla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 253/1994 Z.z. 
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 
neskorších predpisov: priemerná mesačná mzda za rok 2010: 769,- €, násobok 1,98, zvýšenie: 
o 22,1 %, výška mesačného platu starostu obce: 1.860,- €.

K bodu č. 15
    Ing. Zuzana Kvasnicová predložila návrh zmeny VZN podľa školského zákona.

K bodu č. 16
    Pripomienky sociálnej a bytovej komisie k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady predniesla Ing. Zuzana Kvasnicová.
Ing. Marta Galbavá – tieto pripomienky je potrebné zakomponovať do návrhu zmeny tohto 
VZN, ktorý sa bude prerokovávať na zasadnutí OZ v novembri.

K bodu č. 17
    Ing. Zuzana Kvasnicová oboznámila prítomných so správou komisie na ochranu verejného 
záujmu (viď príloha č. 8).

K bodu č. 18
    Informácie starostu obce:
- podali sme žiadosť na Environmentálny fond o poskytnutie dotácie na dostavbu vodovodov 

v častiach Malé a Veľké K. Podhradie. Tieto žiadosti neboli ešte do dnešného dňa 
vyhodnotené.

- v roku 2010 sme požiadali o poskytnutie dotácie na výstavbu zberného dvora separovaného 
odpadu. S touto žiadosťou sme neuspeli.

- tento rok sme podali žiadosť o poskytnutie dotácie na výstavbu nájomnej bytovky s 8 b.j. 
K dnešnému dňu je podpísaná zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov a 
zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti. Chýba už len zmluva 
o poskytnutie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

- viac ako 1 rok máme podajú žiadosť na poskytnutie finančných prostriedkov na 
rekonštrukciu verejného osvetlenia a ešte sme nedostali odpoveď.



- uskutočnila sa rekonštrukcia kultúrneho domu v Kopci – výstavba sociálnych zariadení. 
Toto sa plánuje aj v kultúrnom dome v Malom K. Podhradie, ale s určite nie tento rok.

- od apríla 2011 nastala zmena v úradných hodinách na obecnom úrade–utorok je nestránkový 
deň;

- sťažnosť p. Pagáča;
- ponuka spoločnosti na vymáhanie pohľadávok;
Bc. Peter Púček oznámil, že pri príležitosti hodov v časti Malé K. Podhradie sa v sobotu 

o 19,00
hod., v KD v Malom K. Podhradí uskutoční divadelné predstavenie, vstupné je dobrovoľné.

K bodu č. 19
    Bc. Peter Púček – na tomto zasadnutí mala byť predložená správa o hospodárení 
multifunkčného ihriska.
Starosta obce–sa ospravedlnil, na túto správu zabudol a predloží ju na nasledujúcom zasadnutí 
OZ. 
Ing. Zuzana Kvasnicová – návrh zmeny člena finančnej komisie;
Ing. Martin Prostinák – p. Živčicová je momentálne v zahraničí, ale koncom mesiaca sa má 
vrátiť, takže táto situácia sa s ňou prediskutuje; 
Ing. Marta Galbavá – na stretnutí prednostov obvodných úradov bol predložený návrh na 
rušenie niektorých detašovaných pracovísk k 01.01.2012, čo by sa u nás týkalo pracoviska 
obvodného úradu životného prostredia v Ilave, čím by sa zhoršili aj podmienky pre našich 
občanov, nakoľko by museli cestovať do Trenčína.   

K bodu č. 20
    Do diskusie sa zapojili:

- p. Bohumil Mutala – pri pohrebe, keď je veľa ľudí, sa nemá kde autobus otočiť, 
pretože na otoči parkujú autá;

- p. Štefan Jakuš – či by nebolo možné zriadiť autobusový spoj, ktorý by premával  
v nedeľu z Ilavy, nakoľko medzi 14,30 – 19,00 hod. nechodí žiaden autobus;

- starosta obce – úpravy cestovných poriadkov sa robia podľa vyťaženosti spojov;
- p. František Jakuš – vodári, keď kládli potrubie vodovodu na cestičke od KD k zvonici 

odstránili žľaby na zvod vody a tá pri väčších búrkach steká až dolu, robí výmole 
a vôbec sa tadiaľ nedá prejsť;

   
K bodu č. 21
    Návrh na uznesenie predložila Ing. Bartošová. Za uznesenie č. 5/2011 hlasovali všetci 
poslanci, nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania.

K bodu č. 22
    Poďakovaním všetkým prítomným za účasť,  starosta obce ukončil zasadnutie OZ.
       
Košecké Podhradie, 16. júna 2011

Zapísala : Ing. Zuzana Bartošová

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

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

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

                                                                                  starosta obce            



Uznesenie č. 5/2011 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Košeckom Podhradí, 

ktoré sa konalo dňa 16. 06. 2011                      
_____________________________________________________

Obecné zastupiteľstvo v Košeckom Podhradí:

A. berie na vedomie
1. kontrolu plnenia uznesenia OZ z predchádzajúceho zasadnutia
2. správu o plnení uznesení za I. polrok 2011
3. správu hlavného kontrolóra obce v súlade s ustanovením § 18f zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
4. správu správcu nájomného bytového domu ILFES Ilava
5. správu hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2010
6. správu audítora k záverečnému účtu obce za rok 2010
7. správu komisie pre výstavbu a životné prostredie
8. hodnotenie vývoja záväzkov a pohľadávok za obdobie január – máj 2011
9. pripomienky sociálnej a bytovej komisie k VZN o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
10. správu komisie na ochranu verejného záujmu

B. prerokovalo
1. návrh kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2011
2. plat starostu obce
3. návrh zmeny VZN podľa školského zákona 

C. schvaľuje
1. záverečný účet a celoročné hospodárenie obce za rok 2010 bez výhrad
2. kontrolnú činnosť hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2011
3. plat starostovi obce Košecké Podhradie v zmysle §3 odst. 1 a § 4 odst. 1 a odst. 2 

zákona č.154/2011 Z.z. z 05. apríla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 
253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 
miest v znení neskorších predpisov: priemerná mesačná mzda za rok 2010: 769,- €, 
násobok 1,98, zvýšenie: o 22,1 %, výška mesačného platu starostu obce: 1.860,- €

D. súhlasí
1. so zriadením vecného bremena spočívajúceho v práve umožňujúcom vstup, zriadenie, 

opravu a údržbu NN prípojky na pozemku parcela č. KNE 7165/5 v k.ú. Malé Košecké 
Podhradie za jednorazovú odplatu vo výške 500,- €. Ak žiadateľ nebude súhlasiť 
s týmto návrhom, je povinný si dať vypracovať a predložiť znalecký posudok.

E. dáva za úlohu
1. na nasledujúce zasadnutie OZ predložiť správu o hospodárení multifunkčného ihriska

Košecké Podhradie, 16. júna 2011
                  
Zapísala :   Ing. Zuzana Bartošová

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

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

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




