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

sa konalo dňa 24.06. 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. Správa správcu nájomných bytových domov
6. Správa finančnej komisie
7. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce
8. Stanovisko nezávislého audítora
9. Schválenie záverečného účtu obce
10. Plán práce obecného zastupiteľstva na II. polrok 2013
11. Plán práce hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2013
12. Voľba hlavného kontrolóra obce
13. Výkon poľovného práva
14. Rôzne
15. Interpelácia poslancov
16. Diskusia
17. Návrh na uznesenie 
18. 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 6 a 1 sa ospravedlnil 
(Ing. Marcel Živčic).  

K bodu č. 2
Za zapisovateľku navrhol starosta obce Ing. Zuzanu Bartošovú, za overovateľov zápisnice 
Martina Krchňa a Ing. Martina Prostináka.

K bodu č. 3
Starosta oboznámil prítomných s programom zasadnutia OZ a navrhol vymeniť poradie 
bodov 12 a 13, tzn., že bod 12 – „Výkon poľovného práva“ a bod 13 – „Voľba hlavného 
kontrolóra obce“. Za uvedený návrh hlasovali všetci poslanci, nikto nebol proti a nikto sa 
nezdržal hlasovania.
Potom Ing. Marta Galbavá navrhla doplniť program zasadnutia o bod č. 14 - „Návrh na 
určenie platu hlavného kontrolóra obce od 01.07.2013“, ktorý bol schválený. Hlasovanie: za –
6, proti – 0, zdržal sa – 0.
Následne bol program zasadnutia OZ, hlasovaním: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0, schválený. 

K bodu č. 4
Bc. Pavol Janík predložil správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za I. polrok 
2013 (viď príloha č. 1), ktorú OZ jednohlasne vzalo na vedomie.
Na základe vykonaných kontrol OZ, hlasovaním: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0, ukladá:



- preveriť uvedenie do prevádzky smernice na prevádzku motorových vozidiel a knihy 
jázd a spotreby ;

- vytvoriť osobitný účet pre zábezpeku na nájomné byty;
- zabezpečiť príručný trezor pre bezpečné odkladanie obecných financií.

K bodu č. 5
Správu správcu nájomných bytov predniesol starosta obce (viď príloha č. 2). OZ ju vzalo na 
vedomie. Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0.

K bodu č. 6
Ing. Martin Prostinák oboznámil prítomných so správou finančnej komisie (viď príloha č. 3), 
ktorá bola hlasovaním: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0, vzatá na vedomie.
Zároveň predložil úpravu rozpočtu (viď príloha č. 4). Hlasovaním: za – 5, proti – 0, zdržal sa 
– 1, bola úprava rozpočtu schválená.
Nakoniec informoval, že smernica na prevádzku motorových vozidiel bude od 01.07.2013 
uvedená do praxe. 

K bodu č. 7
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Košecké Podhradie 
za rok 2012 predniesol Bc. Pavol Janík (viď príloha č. 5). Uvedené bolo jednohlasne vzaté na 
vedomie.

K bodu č. 8
Ing. Martin Prostinák oboznámil všetkých so správou nezávislého audítora z overenia riadnej 
účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2013 (viď príloha č. 6), ktorá bola hlasovaním: za – 6, 
proti – 0, zdržal sa – 0, vzatá na vedomie.

K bodu č. 9
Záverečný účet obce za rok 2012 predložil Ing. Martin Prostinák. Za schválenie celoročného 
hospodárenia za rok 2012 bez výhrad boli všetci poslanci, nikto nebol proti a nikto sa 
nezdržal hlasovania.

K bodu č. 10
O pláne práce obecného zastupiteľstva na II. polrok 2013 informovala Ing. Marta Galbavá 
(viď príloha č. 7) a tento bol následne jednohlasne schválený.

K bodu č. 11
Bc. Pavol Janík predniesol návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Košecké 
Podhradie na II. polrok 2013 (viď príloha č. 8), ktorý bol schválený. Hlasovanie: za – 6, proti 
– 0, zdržal sa - 0

K bodu č. 12
Obec Košecké Podhradie vlastní pozemky v poľovnom revíri PZ Pancier Mojtín Košecké 
Podhradie, povedal starosta obce. Nakoľko sa bude konať zhromaždenie vlastníkov 
poľovných pozemkov, starosta obce potrebuje poverenie na zastupovanie obce na tomto 
zhromaždení. OZ hlasovaním: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0, poverilo starostu obce Bc. 
Rastislava Čepáka, aby zastupoval a bol oprávnený konať za Obec Košecké Podhradie, ako 
vlastníka pozemkov, na zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov, v uznanom poľovnom 
revíri PANCIER MOJTÍN Košecké Podhradie, vo veci postúpenia výkonu práva poľovníctva.

K bodu č. 13
Starosta obce informoval, že do výberového konania na obsadenie funkcie hlavného 
kontrolóra obce sa prihlásili traja kandidáti. Následne navrhol zloženie komisie na otváranie 
obálok pre voľbu hlavného kontrolóra obce – predseda: Ing. Marta Galbavá, členovia: Mária 
Gregorová, Ing. Zuzana Kvasnicová, Martin Krcheň, Ing. Martin Prostinák, Bc. Peter Púček, 



ktorú prítomní poslanci hlasovaním: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 1, schválili. Následne 
starosta obce odovzdal predsedkyni komisie zalepené obálky kandidátov a o 19,02 hod. 
prerušil zasadnutie OZ.
O 19,28 hod. starosta obce znovu otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva. Predsedkyňa 
komisie na otváranie obálok pre voľbu hlavného kontrolóra obce predložila zápisnicu tejto 
komisie (viď príloha č. 9) a konštatovala, že z troch kandidátov jeden nesplnil všetky 
náležitosti v zmysle zákona a uznesenia OZ zo dňa 29.04.2013, a to Ing. Viera Kresánková, 
tzn., že sa nemôže zúčastniť voľby na funkciu hlavného kontrolóra. Zvyšní dvaja kandidáti –
Ing. Vladimír Pagáč a Bc. Pavol Janík splnili všetky podmienky a môžu sa zúčastniť voľby. 
OZ hlasovaním: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0, berie na vedomie zápisnicu komisie na 
otváranie obálok pre voľbu hlavného kontrolóra obce. Zároveň informovala prítomných, že 
voľba hlavného kontrolóra sa môže uskutočniť formou tajného alebo verejného hlasovania, na 
čo OZ jednohlasne schválilo tajnú voľbu hlavného kontrolóra a spôsob hlasovania je 
krúžkovanie čísla kandidáta.
Následne starosta obce navrhol zloženie volebnej komisie – predseda: Bc. Peter Púček, 
členovia: Mária Gregorová, Ing. Zuzana Kvasnicová, ktorú prítomní poslanci schválili. 
Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 1.
V tajnom hlasovaní za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0, bol za hlavného kontrolóra obce, na 
obdobie od 01.07.2013 do 30.06.2019, zvolený Bc. Pavol Janík.
  
K bodu č. 14
Nakoľko sme na predchádzajúcom zasadnutí OZ schválili zvýšenie pracovného úväzku 
hlavného kontrolóra obce na 5 hod. týždenne s účinnosťou od 01.07.2013, je potrebné 
prehodnotiť jeho plat od uvedeného dátumu, povedala Ing. Marta Galbavá. Na základe toho 
OZ berie jednohlasne na vedomie, že v zmysle § 18c ods. 1 a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. 
v znení neskorších predpisov,  patrí hlavnému kontrolórovi obce od 01.07.2013, pri úväzku 5 
hod./týždenne, základný plat v sume 166,- € (slovom: Jednostošesťdesiatšesť EUR).

K bodu č. 15
Starosta obce informoval:
- dostali sme dotáciu na rekonštrukciu miestnych komunikácii po zime;
- z VUC-ky sú vyčlenené finančné prostriedky na rekonštrukciu hlavnej cesty v časti Malé 

K. Podhradie, od Rázcestia po autobusový otoč, ktorú bude realizovať Správa ciest 
Trenčianskeho samosprávneho kraja;

- pozval všetkých prítomných na hody, ktoré sa uskutočnia v piatok 28. júna 2013 v KD vo 
Veľkom K. Podhradí a v nedeľu 30. júna 2013 na futbalovom ihrisku;

K bodu č. 16
Žiaden z poslancov nepredniesol interpeláciu.

K bodu č. 17
Do diskusie sa zapojili:
- Mária Gregorová – požiadavka na zakúpenie savíc pre DHZ;
- starosta obce – treba prísť na obecný úrad a spísať objednávku;
- Jana Patáková – nad pozemkom, kde staviame rodinný dom vyviera voda, či by sa to 

nedalo nejako odvodniť;
- miestna komunikácia (parcela č. KNE 7238/502), ktorá tvorí prístupovú 

cestu k novostavbe rodinného domu, patrí Slovenskému pozemkovému 
fondu a je problém od nich získať povolenie na vjazd. Existuje taká 
možnosť, že obec by si mohla tento pozemok previezť na seba. 

- starosta obce – uvedené budeme musieť prerokovať s poslancami, poprípade s komisiou 
pre výstavbu a životné prostredie;



K bodu č. 18
Návrh na uznesenie predložila Ing. Zuzana Bartošová. Za uznesenie č. 5/2013 hlasovali všetci 
prítomní poslanci, nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania.

K bodu č. 19
Poďakovaním všetkým prítomným za účasť starosta obce ukončil zasadnutie OZ.
       

Košecké Podhradie, 24. júna 2013

Zapísala : Ing. Zuzana Bartošová

Overovatelia zápisnice :         Martin Krcheň            ...............................

                                           Ing. Martin Prostinák ................................                                                           

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

                                                                              starosta obce    



Uznesenie č. 5/2013 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v 

Košeckom Podhradí, ktoré sa konalo dňa  24.06. 2013

                     

Obecné zastupiteľstvo v Košeckom Podhradí:

A. berie na vedomie
1. správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za I. polrok 2013
2. správu správcu nájomných bytových domov
3. správu finančnej komisie
4. odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Košecké 

Podhradie za rok 2012
5. správu nezávislého audítora z overenia riadnej účtovnej závierky zostavenej 

k 31.12.2012
6. zápisnicu zo zasadnutia komisie  na otváranie obálok
7. že v zmysle § 18c ods. 1 a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších 

predpisov,  patrí hlavnému kontrolórovi obce od 01.07.2013, pri úväzku 5 
hod./týždenne, základný plat v sume 166,- € (slovom: Jednostošesťdesiatšesť EUR)

B. prerokovalo
1. úpravu programu zasadnutia OZ
2. úpravu rozpočtu obce
3. plat hlavného kontrolóra od 01.07.2013

C. schválilo
1. vymeniť poradie bodov 12 a 13, tzn., že bod 12 - Výkon poľovného práva a bod 13 -

Voľba hlavného kontrolóra obce
2. doplniť program zasadnutia o bod č. 14 – Návrh na určenie platu hlavného kontrolóra 

obce
3. program zasadnutia OZ
4. úpravu rozpočtu obce
5. celoročné hospodárenie za rok 2012 bez výhrad
6. plán práce OZ na II. polrok 2013
7. plán práce hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2013
8. komisiu na otváranie obálok pre voľbu hlavného kontrolóra obce v zložení: predseda –

Ing. Marta Galbavá, členovia – Mária Gregorová, Ing. Zuzana Kvasnicová, Martin 
Krcheň, Ing. Martin Prostinák, Bc. Peter Púček

9. tajnú voľbu hlavného kontrolóra a spôsob hlasovania je krúžkovanie čísla kandidáta
10. volebnú komisiu na voľbu hlavného kontrolóra obce v zložení: predseda – Bc. Peter 

Púček, členovia – Mária Gregorová a Ing. Zuzana Kvasnicová

D. uložilo
1. preveriť uvedenie do prevádzky smernice na prevádzku motorových vozidiel a knihy 

jázd a spotreby
2. vytvoriť osobitný účet pre zábezpeku na nájomné byty
3. zabezpečiť príručný trezor pre bezpečné odkladanie obecných financií
4. pripraviť návrh cenníka služieb

zodpovedný: finančná komisia



5. informovať ostatných kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra o výsledkoch voľby
zodpovedný: obecný úrad

E. poverilo
1. starostu obce Bc. Rastislava Čepáka, aby zastupoval a bol oprávnený konať za Obec 

Košecké Podhradie, ako vlastníka pozemkov, na zhromaždení vlastníkov poľovných 
pozemkov, v uznanom poľovnom revíri PANCIER MOJTÍN Košecké Podhradie, vo 
veci postúpenia výkonu práva poľovníctva

F. zvolilo
1. v tajnom hlasovaní za hlavného kontrolóra obce, na obdobie od 01.07.2013 do 

30.06.2019, Bc. Pavla Janíka

  
Košecké Podhradie, 24. júna 2013
                  

Zapísala :   Ing. Zuzana Bartošová

Overovatelia zápisnice :         Martin Krcheň       ...............................

                                           Ing. Martin Prostinák ...............................                                                           

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




