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

sa konalo dňa 25. 02. 2013 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
4. Správa hlavného kontrolóra v súlade s ustanovením § 18f zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
5. Kontrola plnenia uznesení
6. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na I. polrok 2013
7. Hodnotenie plnenia rozpočtu, predbežné výsledky hospodárenia za rok 2012
8. Návrh VZN č. 1/2013 Prevádzkový poriadok pohrebísk a domov smútku na 

území obce
9. Prerokovanie dotácií na mzdy a prevádzku na dieťa CVČ na rok 2013 podľa 

zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
10. Rozdelenie dotácií na rok 2013 z rozpočtu obce na základe žiadostí 

doručených v roku 2012
11. Majetkovo-právne vysporiadanie medzi Obcou Košecké Podhradie a SSE 

a.s. Žilina
12. Návrh zmluvy na zriadenie záložného práva na bytový dom súp. č. 286 pre 

Ministerstvo výstavby, dopravy a regionálneho rozvoja SR a pre Štátny fond 
rozvoja bývania

13. Rôzne
14. Interpelácia poslancov
15. Diskusia
16. Návrh na uznesenie
17. 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 (Martin Krcheň a 
Bc. Peter Púček sa ospravedlnili a Ing. Martin Prostinák sa dostaví v priebehu zasadnutia).  

K bodu č. 2
Za zapisovateľku navrhol starosta obce Ing. Zuzanu Bartošovú, za overovateľov zápisnice 
Máriu Gregorovú a   Ing. Zuzanu Kvasnicovú.

K bodu č. 3
Starosta oboznámil prítomných s programom zasadnutia, ktorý Ing. Zuzana Kvasnicová 
navrhla doplniť o:
- bod č. 13) – ustanovenie orgánov školskej samosprávy.
Za uvedený návrh hlasovali všetci prítomní poslanci, nikto nebol proti a nikto sa nezdržal 
hlasovania.
Následne bol program zasadnutia OZ jednohlasne schválený.

K bodu č. 4
Hlavný kontrolór obce predniesol: 
- správu o kontrolnej činnosti za rok 2012 (viď príloha č. 1);
- správu o vykonanej kontrole v Základnej škole s materskou školou (viď príloha č. 2).
OZ vzalo uvedené správy na vedomie. Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0.
K bodu č. 5
Od tohto bodu je prítomný aj Ing. Martin Prostinák



K plneniu jednotlivých bodov uznesenia 7/2012, zo dňa 10.12.2012, sa vyjadril hlavný 
kontrolór obce:
- bod D1 – vypracovať smernicu na prevádzku motorových vozidiel v obci Košecké 

Podhradie – úloha zatiaľ nie je splnená, doriešiť do najbližšieho zasadnutia OZ;
- bod D2 – hlavný kontrolór obce skontrolovať opatrenia, ktoré vyplynuli z poslednej 

kontroly v ZŠ s MŠ – úloha je splnená, viď správa bod č. 4 dnešného zasadnutia OZ;
- bod D3 – dopracovať do 31.12.2012 rozpis výdavkov na programy rozpočtu obce na rok 

2013 – úloha je splnená. 

K bodu č. 6
Ing. Marta Galbavá oboznámila prítomných s plánom práce OZ na I. polrok 2013 (viď príloha 
č. 3). Poslanci hlasovaním: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0, schválili plán práce OZ na I. polrok 
2013.

K bodu č. 7
Ing. Martin Prostinák informoval o:
- hodnotení plnenia rozpočtu;
- predbežných výsledkoch hospodárenia za rok 2012.
Uvedené vzali poslanci  jednohlasne na vedomie.

K bodu č. 8
Návrh VZN č. 1/2013 Prevádzkový poriadok pohrebísk a domov smútku na území obce 
predložil starosta a obce a zároveň zvolal k tomuto VZN pracovnú poradu na 18.03.2013.

K bodu č. 9
Starosta obce predniesol žiadosť o poskytnutie dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa 
súkromného školského zariadenia na rok 2013 od Sports & Training Centre s.r.o., Púchov.
K tomuto sa vyjadrila Ing. Zuzana Kvasnicová – musíme mať vytvorené VZN o dotáciách na 
mzdy a prevádzku na dieťa v CVČ na rok 2013, ktoré bude predložené na nasledujúce 
zasadnutie OZ.

K bodu č. 10
Na poslednom riadnom zasadnutí OZ boli predložené žiadosti o poskytnutie dotácie 
z rozpočtu obce na rok 2013, povedal starosta obce. Dotácie žiadali:
- Slovenský zväz zdravotne postihnutých Košecké Podhradie – v žiadosti nebola uvedená 

suma. Keďže splnili všetky podmienky na poskytnutie dotácie z rozpočtu obce, OZ po 
prerokovaní schválilo dotáciu vo výške 100,- €. Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0;

- Klub športových nadšencov, občianske združenie, Kopec 19, Košecké Podhradie – žiadosť 
o poskytnutie dotácie vo výške 2.000,- €. Na dnešné zasadnutie OZ predložil predseda 
združenia list, kde rušia žiadosť o finančnú dotáciu na rok 2013, ale žiadajú obec 
o bezplatné poskytnutie priestorov obce a materiálno-technického zabezpečenia (viď 
príloha č.4);

- TJ SLOVAN Košecké Podhradie – žiadosť o poskytnutie dotácie vo výške 2.500,- €. 
Keďže zo strany žiadateľa neboli splnené všetky podmienky na poskytnutie dotácie 
z rozpočtu obce (nebolo predložené vyúčtovanie dotácie na rok 2012), žiadosť bude môcť 
byť schválená až po splnení všetkých podmienok.

K bodu č. 11
Starosta obce predniesol návrh kúpnej zmluvy medzi Obcou Košecké Podhradie (predávajúci) 
a Stredoslovenskou energetikou – Distribúcia a.s. Žilina (kupujúci) (viď príloha č. 5). 
Predmetom zmluvy je parcela č. KNC č. 7/4, ostatné plochy, o výmere 14 m2, v k.ú. Veľké 
Košecké Podhradie. Na uvedenom pozemku je postavená nová trafostanica, v areály 
Obecného úradu. 
Následne, hlasovaním: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0, OZ schválilo odpredaj pozemku parcela 
č. KNC 7/4, o výmere 14 m2, k.ú. Veľké Košecké Podhradie, v cene 180,- €, pre 
Stredoslovenská energetika – Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina.



K bodu č. 12
S návrhom zmlúv na zriadenie záložného práva na nájomný bytový dom súp. č. 286 pre 
Štátny fond rozvoja bývania a pre Ministerstvo výstavby, dopravy a regionálneho rozvoja 
oboznámil prítomných starosta obce. Poslanci jednohlasne schválili:
a) záložnú zmluvu č. 302/383/2011, medzi Štátnym fondom rozvoja bývania SR, Lamačská 

cesta č. 8, 833 04 Bratislava (záložný veriteľ) a Obcou Košecké Podhradie, Obecný úrad 
č. 359, 018 31 Košecké Podhradie (záložca), predmetom ktorej je zriadenie záložného 
práva na bytový dom súpisného čísla 286, postaveného na parcele č. CKN 797/2, k.ú. 
Veľké Košecké Podhradie a parcela č. CKN 797/2, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 
226 m2;

b) záložnú zmluvu č. 0115-PRB/2011/Z, medzi Ministerstvom dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15 (záložný veriteľ) 
a Obcou Košecké Podhradie, Obecný úrad č. 359, 018 31 Košecké Podhradie (záložca), 
ktorej predmetom je záložné právo na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa 
v sume 102.390,00 eur, predstavujúcej výšku poskytnutej dotácie na obstaranie 
nájomných bytov v stavbe BD 8 b.j. Košecké Podhradie.

     
K bodu č. 13
Ing. Zuzana Kvasnicová informovala o tom, že v januári 2013 skončilo funkčné obdobie rady 
školy. Po prerokovaní a v následnom hlasovaní: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0, OZ schválilo, 
že nová Rada školy bude mať 9 členov v nasledovnom zložení: 2 pedagogický zamestnanci (1 
zo základnej školy a 1 z materskej školy) a 1 nepedagogický zamestnanec, 2 rodičia 
z materskej školy a 1 rodič zo základnej školy a 3 zástupcovia za obec.

K bodu č. 14
Starosta obce oboznámil prítomných s priebehom dražby nehnuteľnosti súp. č. 337, ktorej sa 
zúčastnil dňa 20.02.2013, v Exekútorskom úrade v Novom Meste nad Váhom. Uvedená 
nehnuteľnosť sa podarila obci vydražiť za vyvolávaciu cenu, t.j. 72.900,- €. Na základe 
uvedeného OZ súhlasí s doplatením kúpnej ceny nehnuteľnosti súp. č. 337 na účet exekútora. 
Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0.

K bodu č. 15
- Ing. Marta Galbavá – bolo by potrebné už skolaudovať šatne TJ na ihrisku;
-  starosta obce – doteraz sme čakali na rekonštrukciu a zahustenie elektrickej siete, takže 

tento rok by sa nám malo podariť skolaudovať aj šatne TJ;

K bodu č. 16
- Mária Tlaskalová – či sa regulácia potoka začne už tento rok;
- starosta obce – občania sa k tejto záležitosti vyjadrili kladne, získali sme aj súhlas od 

exekútora, ktorý má v zálohe pozemky PD 1. máj Košeca, najbližšia akcia bude podanie 
žiadosti ovydanie stavebného povolenia;

K bodu č. 17
    Návrh na uznesenie predložila Ing. Zuzana Bartošová. Za uznesenie č. 2/2013 hlasovali 
všetci prítomní poslanci, nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania.

K bodu č. 18
Poďakovaním všetkým prítomným za účasť starosta obce ukončil zasadnutie OZ.



       
Košecké Podhradie, 25. februára 2013

Zapísala : Ing. Zuzana Bartošová

Overovatelia zápisnice :         Mária Gregorová            ...............................

                                           Ing. Zuzana Kvasnicová ................................                                                           

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

                                                                              starosta obce     



Uznesenie č. 2/2013 
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v 
Košeckom Podhradí, ktoré sa konalo dňa  25. 02. 2013

                     
Obecné zastupiteľstvo v Košeckom Podhradí:

A. berie na vedomie
1. správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2012
2. správu hlavného kontrolóra obce o vykonanej kontrole v Základnej škole s materskou 

školou
3. hodnotenie plnenia rozpočtu a predbežné výsledky hospodárenia za rok 2012
4. že sa nehnuteľnosť súp. č. 337 vydražila v sume 72.900,- €

B. prerokovalo
1. doplnenie programu zasadnutia OZ
2. návrh VZN č. 1/2013 Prevádzkový poriadok pohrebísk a domov smútku na území 

obce
3. dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa v CVČ na rok 2013
4. rozdelenie dotácií na rok 2013
5. kúpnu zmluvu medzi Obcou Košecké Podhradie a Stredoslovenskou energetikou a.s. 

Žilina
6. návrh záložnej zmluvy č. 302/383/2011, medzi Štátnym fondom rozvoja bývania SR, 

Bratislava (záložný veriteľ) a Obcou Košecké Podhradie (záložca)
7. návrh záložnej zmluvy č. 0115-PRB/2011/Z, medzi Ministerstvom dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja SR, Bratislava (záložný veriteľ) a Obcou Košecké Podhradie 
(záložca)   

8. určenie počtu členov rady školy

C. schválilo
1. doplnenie programu zasadnutia OZ o bod č. 13. Ustanovenie orgánov školskej 

samosprávy
2. program zasadnutia OZ
3. plán práce OZ na I. polrok 2013
4. dotáciu z rozpočtu obce pre Slovenský zväz zdravotne postihnutých Košecké 

Podhradie vo výške 100,- €
5. odpredaj pozemku parcela č. KNC 7/4, o výmere 14 m2, k.ú. Veľké Košecké 

Podhradie, v cene 180,- €, pre Stredoslovenská energetika – Distribúcia a.s., Pri 
Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

6. záložnú zmluvu č. 302/383/2011, medzi Štátnym fondom rozvoja bývania SR, 
Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava (záložný veriteľ) a Obcou Košecké Podhradie, 
Obecný úrad č. 359, 018 31 Košecké Podhradie (záložca), predmetom ktorej je 
zriadenie záložného práva na bytový dom súpisného čísla 286, postaveného na parcele 
č. CKN 797/2, k.ú. Veľké Košecké Podhradie a parcela č. CKN 797/2, zastavané 
plochy a nádvoria, o výmere 226 m2

7. záložnú zmluvu č. 0115-PRB/2011/Z, medzi Ministerstvom dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15 (záložný veriteľ) 
a Obcou Košecké Podhradie, Obecný úrad č. 359, 018 31 Košecké Podhradie
(záložca), ktorej predmetom je záložné právo na zabezpečenie pohľadávky záložného 
veriteľa v sume 102.390,00 eur, predstavujúcej výšku poskytnutej dotácie na 
obstaranie nájomných bytov v stavbe BD 8 b.j. Košecké Podhradie

8. Rada školy bude mať 9 členov v nasledovnom zložení: 2 pedagogický zamestnanci (1 
zo základnej školy a 1 z materskej školy) a 1 nepedagogický zamestnanec, 2 rodičia 
z materskej školy a 1 rodič zo základnej školy a 3 zástupcovia za obec



D. súhlasí
1. s doplatením kúpnej ceny nehnuteľnosti súp. č. 337 na účet exekútora

  
Košecké Podhradie, 25. februára 2013
                  

Zapísala :   Ing. Zuzana Bartošová

Overovatelia zápisnice :         Mária Gregorová       ...............................

                                           Ing. Zuzana Kvasnicová ...............................                                                           

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




