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

ktoré sa konalo dňa 26.04.2016 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 zasadnutia 

 4. Správa hlavného kontrolóra v súlade s ustanovením § 18f zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

 5. Správa komisie pre výstavbu a životné prostredie 

 6. Schválenie podania žiadosti na projekt: „Zberný dvor v obci Košecké Podhradie“ 

 7. Rôzne 

 8. Interpelácie poslancov 

 9. Diskusia 

 10. 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 všetci. Zo zasadnutia 

sa ospravedlnila hlavná kontrolórka obce Ing. Marta Galbavá.   

 

K bodu č. 2 

Za zapisovateľku navrhol starosta obce Ing. Zuzanu Bartošovú, za overovateľov zápisnice 

Martina Behana a Ing. Zdenka Daňa. 

 

K bodu č. 3 

Starosta obce oboznámil prítomných s programom zasadnutia. Nakoľko sa hlavná kontrolórka 

ospravedlnila z dnešného zasadnutia OZ, starosta obce navrhol vypustiť z rokovania bod 4. 

Správa hlavného kontrolóra v súlade s ustanovením § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov.  

Uznesenie č. 19/3/2016 

OZ 

a) schvaľuje vypustenie bodu 4. Správa hlavného kontrolóra v súlade s ustanovením § 18f 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, z dnešného 

rokovania OZ; 

b) schvaľuje upravený program zasadnutia OZ. 

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0. 

 

K bodu č. 4 

Správu komisie pre výstavbu a životné prostredie predložil Ing. Zdenko Daňo (viď príloha č. 

1). Starosta k tomu to doplnil, keďže sme do konca marca 2016 neuzatvorili zmluvu 

s oprávnenou osobou na nakladanie s odpadmi z obalov, bola naša obec zaradená do 

zlosovania, kde nám bola vybratá firma NOWAS s.r.o. Bratislava, s ktorou musíme do 30 dní 

uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve, kde sa obec zaväzuje uzatvoriť s firmou NOWAS s.r.o. 

zmluvu o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov. 

Uznesenie č. 20/3/2016 
OZ berie na vedomie správu komisie pre výstavbu a životné prostredie.   

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0.    



K bodu č. 5 

Starosta obce predniesol prítomným žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku z Ministerstva životného prostredie SR na projekt: „Zberný dvor v obci Košedcké 

Podhradie“. Celkové náklady projektu by boli 186.064,04 € vrátane DPH a spoluúčasť obce 

minimálne 5% a maximálne 10.000,- € príloha č. 2 – podrobný rozpočet projektu). 

Uznesenie č. 21/3/2016 

OZ 

a) prerokovalo návrh žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku  

b) schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na riadiaci orgán pre 

Operačný program Kvalita životného prostredia: 

- kód výzvy: OPKZP-PO-SC111-2016-10; 

- názov projektu: Zberný dvor v obci Košecké Podhradie; 

- výška celkového spolufinancovania projektu v maximálnej výške 10.000,- €.  

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0. 

 

Uznesenie č. 22/3/2016 

OZ predlžuje platnosť Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Košecké Podhradie 

na roky 2007 – 2013, ktorý bol schválený uznesením č. 10/2006 zo dňa 14.12.2006, aj na roky 

2016 a 2017, resp. do doby, pokiaľ nebude schválený nový Plán hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja.   

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 

K bodu č. 6 

Starosta obce informoval: 

1) o vyhlásení obchodnej  verejnej súťaže na predaj traktora značky ZETOR (viď príloha č. 

3). 

Uznesenie č. 23/3/2016 

OZ 
a) prerokovalo podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj traktora značky ZETOR; 

b) schvaľuje minimálnu výšku kúpnej ceny traktora značky ZETOR 7.000,- € (slovom: 

Sedemtisíc euro); 

c) schvaľuje podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj traktora značky ZETOR. 

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0. 

2) o pokračovaní odpredaja bytov v bytovom dome súpisného čísla 337. 

 

K bodu č. 7 

Nikto z poslancov nepredložil interpelácie. 

 

K bodu č. 8 

Ing. Zuzana Kvasnicová – či boli rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery po obci v rámci 

jarného upratovania; 

- na cintoríne v Malom K. Podhradí je problém s oplotením – 

behajú tam sliepky a robia škodu na hroboch;  

starosta obce –  kontajnery ešte nie sú rozmiestnené, teraz sú plné a vyvážajú sa na skládku; 

- situáciu na cintoríne pôjdeme preveriť a budeme kontaktovať aj majiteľa 

sliepok; 

Marta Šnapková – kedy sa vyrieši situácia s kanálom, ktorý ústi na mojom pozemku pri 

radovkách; 

starosta obce -  je tu problém, pretože na tento pozemok vyúsťujú aj iné trubky a tie sú 

osadené hlbšie ako je kanál.   

 

K bodu č. 8 

Poďakovaním všetkým prítomným za účasť starosta obce ukončil zasadnutie OZ a zároveň 

oznámil, že nasledujúce zasadnutie OZ sa uskutoční 09.05.2016 o 18,00 hod. 

        

 



 

 

 

 

Košecké Podhradie, 26. apríla 2016 

 

 

Zapísala : Ing. Zuzana Bartošová 

 

 

 

Overovatelia zápisnice :         Martin Behan            ............................... 

 

 

 

 

                                            Ing. Zdenko Daňo  ................................                                                            

 

 

 

 

 

                                                                                                  .................................... 

                                                                                                    Bc. Rastislav Čepák    

                                                                 starosta obce   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Uznesenie  
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v  

Košeckom Podhradí, ktoré sa konalo dňa  26. apríla 2016 

                

 

Uznesenie č. 19/3/2016 

OZ 

a) schvaľuje vypustenie bodu 4. Správa hlavného kontrolóra v súlade s ustanovením § 18f 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, z dnešného 

rokovania OZ; 

b) schvaľuje upravený program zasadnutia OZ. 

 

Uznesenie č. 20/3/2016 
OZ berie na vedomie správu komisie pre výstavbu a životné prostredie. 

 

Uznesenie č. 21/3/2016 

OZ 

a) prerokovalo návrh žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku  

b) schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na riadiaci orgán pre 

Operačný program Kvalita životného prostredia: 

- kód výzvy: OPKZP-PO-SC111-2016-10; 

- názov projektu: Zberný dvor v obci Košecké Podhradie; 

- výška celkového spolufinancovania projektu v maximálnej výške 10.000,- €. 

 

Uznesenie č. 22/3/2016 

OZ predlžuje platnosť Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Košecké Podhradie 

na roky 2007 – 2013, ktorý bol schválený uznesením č. 10/2006 zo dňa 14.12.2006, aj na roky 

2016 a 2017, resp. do doby, pokiaľ nebude schválený nový Plán hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja. 

 

Uznesenie č. 23/3/2016 

OZ 
a) prerokovalo podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj traktora značky ZETOR; 

b) schvaľuje minimálnu výšku kúpnej ceny traktora značky ZETOR 7.000,- € (slovom: 

Sedemtisíc euro); 

c) schvaľuje podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj traktora značky ZETOR. 

 

 

Košecké Podhradie, 26. apríla 2016 

                

 

Zapísala :   Ing. Zuzana Bartošová 
 

 
 

Overovatelia zápisnice :         Martin Behan        ............................... 

 

 
 

                                            Ing. Zdenko Daňo ...............................        

                                                    

 

 

                                                                                                           .................................... 

                                                                                                             Bc. Rastislav Čepák    

                                                                                                                   starosta obce    


