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

dňa 28. 04. 2011 v Kultúrnom dome vo Veľkom Košeckom Podhradí
             _______________________________________________________________
   

Prítomní :    podľa prezenčnej listiny

Program : 1. Otvorenie
2.  Schválenie programu rokovania
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Kontrola plnenia uznesení a podanie správy o plnení uznesení zodpovednými 

osobami
5. Správa o činnosti komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie a návrh na 

doplnenie členov komisie
6. Správa finančnej komisie o plnení rozpočtu obce za rok 2010
7. Správa inventarizačnej komisie o majetku obce
8. Správa o činnosti TJ SLOVAN Košecké Podhradie za rok 2010
9. Správa o činnosti DHZ za rok 2010
10. Správa o plnení rozpočtu ZŠ s MŠ Košecké Podhradie za rok 2010
11. Správa o činnosti knižníc za rok 2010
12. Správa správcu nájomný bytový dom 10 b.j. Košecké Podhradie za rok 2010
13. Návrh termínov zasadnutí OZ na rok 2011
14. Schválenie rokovacích poriadkov
15. Rôzne
16. Interpelácia poslancov
17. Diskusia
18. Návrh na uznesenia
19. 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 (Bc. Peter 
Púček sa dostaví v priebehu zasadnutia). 

K bodu č. 2
     Starosta obce oboznámil poslancov s programom zasadnutia a navrhol vypustiť bod 7 
a bod 12 z programu rokovania OZ a ich presunutie na nasledujúce zasadnutie OZ. Uvedený 
návrh bol schválený – hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0. Následne bol jednohlasne 
schválený program dnešného zasadnutia OZ.

K bodu č. 3
    Za zapisovateľku navrhol starosta obce Ing. Zuzanu Bartošovú, za overovateľov zápisnice 
Martina Krchňa a Ing. Zuzanu Kvasnicovú.

K bodu č. 4    
    Hlavný kontrolór obce predniesol prítomným správu o plnení uznesení OZ (viď príloha 
č.1). 
Na základe tohto OZ dáva za úlohu:
a) do budúceho zasadnutia OZ doriešiť sťažnosť evidovanú pod číslom 361/2010 -

zodpovedný: obecný úrad;



b) do budúceho zasadnutia OZ predložiť návrh doplnku VZN podľa zákona č. 245/2008 Z.Z. 
(školský zákon) - zodpovedný: obecný úrad;

Od tohto bodu je prítomný aj Bc. Peter Púček.
  
K bodu č. 5
    Za doplňujúcich členov komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie navrhol jej predseda, Bc. 
Peter Púček: Mgr. Danielu Gregorovú (riaditeľka ZŠ s MŠ K. Podhradie), Valériu Janíkovú 
a Lenku Porubčanovú. Po prerokovaní poslanci hlasovaním: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0, 
schválili Mgr. Danielu Gregorovú, Valériu Janíkovú a Lenku Porubčanovú ako doplnených 
členov komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie.
Následne Bc. Peter Púček predniesol správu komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie (viď 
príloha č. 2), ku ktorej sa vyjadrila Mária Gregorová: niektoré dátumy sa budú musieť 
upraviť, aby sa neprekrývali s inými akciami.

K bodu č. 6
    Ing. Martin Prostinák oboznámil prítomných so správou finančnej komisie o plnení 
rozpočtu obce za rok 2010 (viď prílohe č. 3).
Hlavný kontrolór obce informoval o upozornení z daňového úradu k nedodržiavaniu § 17 ods. 
6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (viď 
príloha č. 4).

K bodu č. 7
   Správu o činnosti TJ SLOVAN Košecké Podhradie predniesol Ing. Martin Prostinák.
K tomuto bodu sa vyjadril hlavný kontrolór obce s poznámkou, že by bolo potrebné upraviť 
VZN o dotáciách, ktoré poskytuje obec. Na základe tohto OZ ukladá do budúceho zasadnutia 
pripraviť návrh VZN o dotáciách - zodpovedný: finančná komisia a obecný úrad.

K bodu č. 8
    Mária Gregorová oboznámila poslancov so správou o činnosti DHZ K. Podhradie za rok 
2010 (viď príloha č. 5).
Starosta obce doplnil, že v roku 2010 obec neposkytla DHZ žiadnu dotáciu, ale zakúpila 
potrebnú výbavu do hasičského auta. 

K bodu č. 9
    Riaditeľka ZŠ s MŠ Mgr. Daniela Gregorová predniesla správu o plnení rozpočtu ZŠ s MŠ 
v K. Podhradí za rok 2010 (viď príloha č. 6).
Starosta obce informoval o situácii v materskej škole. Pre školský rok 2011/2012 je 
prihlásených 27 detí, pričom v jednej triede ich môže byť 21 a po udelení výnimky Krajskou 
školskou inšpekciou 24. Dáva na zváženie, či sa otvorí len jedna trieda s 24-mi deťmi, alebo 
sa prijmú všetky deti a otvorí sa ďalšia poltrieda a tým pádom by sa musela prijať aj ďalšia 
učiteľka. 
Po prerokovaní OZ odporúča vytvoriť len jednu triedu s 24-mi deťmi, kde sa prijmú deti, 
ktoré dovŕšia v roku 2011 tri roky a majú trvalý pobyt v obci. Ostatní, ktorí túto požiadavku 
nespĺňajú, nebudú prijatí do materskej školy. 

K bodu č. 10
    Ing. Zuzana Kvasnicová prečítala správu o činnosti knižníc za rok 2010 (viď príloha č. 7).
OZ ukladá vykonať inventarizáciu všetkých knižníc do konca augusta 2011 - zodpovedný: 
vedúci knižníc, komisia pre kultúru, šport a vzdelávanie.

K bodu č. 11
     Starosta obce predložil doplnok č. 1 k plánu práce OZ v Košeckom Podhradí, ktorý 
obsahuje návrh termínov zasadnutí OZ v roku 2011 (viď príloha č. 8). 



Ing. Zuzana Kvasnicová poznamenala, že ak by z nejakého vážneho dôvodu uvedené termíny 
zmenili, je potrebné, aby sa dalo poslancom vedieť aspoň 3 – 4 dni vopred.
Po prerokovaní boli termíny zasadnutí OZ v roku 2011 jednohlasne schválené. 

K bodu č. 12
    S rokovacími poriadkami komisie na ochranu verejného záujmu a sociálnej bytovej komisie 
oboznámila prítomných ich predseda Ing. Zuzana Kvasnicová.

K bodu č. 13
     Starosta obce informoval poslancov:

- 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. OZ odporúča postúpiť túto žiadosť na prerokovanie komisie pre výstavbu 
a životné prostredie a na základe jej odporúčaní rozhodne.

- žiadosť Ing. Ladislava Rovňanského a Mgr. Vlasty Rovňanskej  o zabezpečenie 
preloženia betónového dvojstĺpa elektrického vedenia z pozemku pred rodinným 
domom súp. č. 537 na iné miesto. Vzhľadom k tomu, že vybavenie uvedenej žiadosti 
nie je v kompetencií obce, OZ ju odporúča odstúpiť na SSE a.s. Žilina.

- žiadosť Beáty Weissovej o vyriešenie havarijného stavu stĺpa elektrického vedenia, 
ktorú nám zaslala na vedomie.

- výber daní a poplatkov k 28.04.2011.
- ponuka od firmy Metal Servis Recycling s.r.o. Banská Bystrica na odber 

elektroodpadu za účelom zhodnotenia.      
- žiadosť Rastislava Behana a Danice Suchomelovej o zrušenie predkupného práva 

k pozemku parcela č. KN-C 307 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 582 m2

a k pozemku parcela č. KN-C 308 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 608 m2, 
zapísaných na LV č. 1378, k.ú. Malé Košecké Podhradie, ktoré sú v ich vlastníctve.
Hlasovaním: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0, OZ súhlasí so zrušením predkupného 
práva uvedeného v kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 18.09.2008,  k nehnuteľnostiam:
- pozemok KN-C parc. č. 307 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 582 m2

- pozemok KN-C paec. č. 308 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 608 m2

zapísaných na LV č. 1378 v k.ú. Malé Košecké Podhradie, Obec Košecké Podhradie, 
vo vlastníctve Rastislava Behana, bytom Malé Košecké Podhradie 90, 018 31  
Košecké Podhradie v podiele ½ a Danice Suchomelovej, bytom Malé Košecké 
Podhradie 133, 018 31  Košecké Podhradie v podiele ½, nakoľko pominuli dôvody 
jeho zriadenia.

K bodu č. 14
    Nikto z poslancov nepredložil interpelácie, konštatoval starosta obce.

K bodu č. 15
    Do diskusia sa zapojili:
- Zdena Slúková – kde si na obecnej záhrade môže zložiť drevo;
                           - járok, ktorý ide okolo p. Galku by bolo potrebné vyčistiť a odvodniť;
- starosta – drevo možno zložiť tak, aby nebránilo voľnému priechodu;
- Oľga Malovcová – kedy sa spraví WC v KD v Kopci a bolo by potrebné tam opraviť schody 

a vymaľovať sálu;
                                - bol by potrebný mikrofón do domu smútku v Kopci;
- starosta – finančné prostriedky, za ktoré sa malo postaviť WC, sa použili na riešenie 
havarijnej situácie kotlov v ZŠ s MŠ;
- František Polák – predstavil zámer výstavby objektu č. 2 malej vodnej elektrárne, ktorý by 
mal byť postavený na parcele č. KNE 7102 (oproti cintorínu vo VKP) a tento by chcel buď 
odkúpiť, vymeniť alebo dostať do prenájmu na 99 rokov;



- starosta obce – časť spomínaného pozemku by mala byť zahrnutá do pripravovaného 
projektu regulácie Podhradského potoka. Už v minulých obdobiach bola podaná žiadosť na 
odkúpenie tohto pozemku, ale vydalo sa zamietavé vyjadrenie z dôvodu regulácie.
- Ing. Marta Galbavá – je potrebné doručiť písomnú žiadosť;
- Mgr. Daniela Gregorová – viacúčelové ihrisko chátra – siete na bránkach už nie sú, zničené 
sú aj obvodové siete;
                                           - na 1 deň v týždni by v ZŠ s MŠ potrebovala údržbára;
- Ing. Martin Prostinák – ihrisko nemá správcu, s jeho výberom sú stále problémy;
- OZ ukladá na nasledovnom zasadnutí OZ informovať o množstve získaných prostriedkoch 
z prenájmu multifunkčného ihriska a rozpočtové náklady na opravu;
- starosta obce – OcÚ nemôže na celý deň uvoľniť 1 pracovníka, pretože tí majú v obci stále 
čo robiť, je potrebné niekoho osloviť;
Bc. Pavol Janík – v Kopci sa uskutočnila brigáda na vyčistenie cintorína, autobusových 
zastávok a okolia KD;
- Ing. Galbavá – čo s konármi, ktoré sa orezali z líp na cintoríne v MKP;
- Bc. Peter Púček – mali sa použiť pri „pálení Ďura“, ale nakoľko je dosť dreva, je potrebné 
ich zošrotovať;
- Ing. Marta Galbavá – vyhodnotenie nestránkových hodín, ľuďom sa to nepáči;
- Ing. Zuzana Bartošová – na úrade sme sa nestretli so žiadnymi negatívnymi reakciami, či už 
od občanov obce, alebo cudzích ľudí;
- starosta obce – ľudia budú stále nespokojní, nakoľko ale kompetencií pre obce stále pribúda, 
jeden nestránkový deň je potrebný, navrhujem, aby to bol štvrtok;
- Ing. Marta Galbavá – navrhujem, aby to bol utorok – keď bude vo štvrtok zatvorené, 
v piatok sú úradné hodiny len do 13,00 hod., tak si ľudia nebudú môcť dva dni po sebe, 
v poobedných hodinách, vybaviť svoje záležitosti;
                                  - rozhodnutie o zmene úradných hodín je v kompetencií starostu obce, 
OZ nemusí o tom hlasovať, stačí ak to vezme na vedomie;
- starosta obce – za nestránkový deň určujem utorok;
                                             
K bodu č. 16
    Návrh na uznesenie predložila Ing. Bartošová. Za uznesenie č. 3/2011 hlasovali všetci 
poslanci, nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania.

K bodu č. 17
    Poďakovaním všetkým prítomným za účasť,  starosta obce ukončil zasadnutie OZ.
       

Košecké Podhradie, 28. apríla 2011

Zapísala : Ing. Zuzana Bartošová

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

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

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

                                                                                  starosta obce    
           



Uznesenie č. 3/2011 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Košeckom Podhradí, 

ktoré sa konalo dňa 28. 04. 2011                      
_____________________________________________________

Obecné zastupiteľstvo v Košeckom Podhradí:

A. berie na vedomie
1. kontrolu plnenia uznesení OZ
2. správa o činnosti komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie
3. správa finančnej komisie o plnení rozpočtu obce za rok 2010
4. informáciu hlavného kontrolóra obce k upozorneniu z daňového úradu
5. správu o činnosti TJ SLOVAN Košecké Podhradie za rok 2010
6. správu o činnosti DHZ za rok 2010
7. správu o plnení rozpočtu ZŠ s MŠ Košecké Podhradie za rok 2010
8. správu o činnosti knižníc za rok 2010
9. rokovací poriadok komisie na ochranu verejného záujmu
10. rokovací poriadok sociálnej a bytovej komisie
11. nestránkovým dňom bude od 02.05.2011 utorok

B. prerokovalo
1. doplnenie členov komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie
2. návrh termínov zasadnutí OZ na rok 2011

C. schválilo
1. vypustenie bodu 7 a bodu 12 z programu rokovania OZ a ich presunutie na 

nasledujúce zasadnutie OZ
2. program zasadnutia OZ
3. Mgr. Danielu Gregorovú, Valériu Janíkovú a Lenku Porubčanovú ako doplnených 

členov komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie
4. termíny zasadnutia OZ v roku 2011

D. ukladá
1. do budúceho zasadnutia OZ doriešiť sťažnosť evidovanú pod číslom 361/2010

zodpovedný: obecný úrad
2. do budúceho zasadnutia OZ predložiť návrh doplnku VZN podľa zákona č. 245/2008 

Z.Z. (školský zákon)
zodpovedný: obecný úrad

3. do budúceho zasadnutia OZ pripraviť návrh VZN o dotáciách
zodpovedný: finančná komisia a obecný úrad

4. vykonať inventarizáciu všetkých knižníc do konca augusta 2011
zodpovedný: vedúci knižníc, komisia pre kultúru, šport a vzdelávanie

5. na nasledovnom zasadnutí OZ informovať o množstve získaných prostriedkoch 
z prenájmu multifunkčného ihriska a rozpočtové náklady na opravu 

6. zverejniť na www stránke obce alebo každému poslancovi doručiť rozpočet 
a programový rozpočet
zodpovedný: finančná komisia termín: do 06. mája 2011



E. odporúča
1. odporúča vytvoriť v materskej škole len jednu triedu s 24-mi deťmi, kde sa prijmú 

deti, ktoré dovŕšia v roku 2011 tri roky a majú trvalý pobyt v obci. Ostatní, ktorí túto 
požiadavku nespĺňajú, nebudú prijatí do materskej školy.

2. žiadosť Štefana Polacseka odstúpiť na prerokovanie komisie pre výstavbu a životné 
prostredie

3. žiadosť Ing. Ladislava Rovňanského odstúpiť Stredoslovenskej energetike a.s. Žilina
4. poslanci OZ môžu predložiť svoje návrhy a pripomienky k realizácií drobných opráv v 

rámci obce 

F. súhlasí
1. so zrušením predkupného práva uvedeného v kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 

18.09.2008,  k nehnuteľnostiam:
- pozemok KN-C parc. č. 307 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 582 m2

- pozemok KN-C paec. č. 308 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 608 m2

zapísaných na LV č. 1378 v k.ú. Malé Košecké Podhradie, Obec Košecké Podhradie, 
vo vlastníctve Rastislava Behana, bytom Malé Košecké Podhradie 90, 018 31  
Košecké Podhradie v podiele ½ a Danice Suchomelovej, bytom Malé Košecké 
Podhradie 133, 018 31  Košecké Podhradie v podiele ½, nakoľko pominuli dôvody 
jeho zriadenia.

Košecké Podhradie, 28. apríla 2011
                  
               

Zapísala :   Ing. Zuzana Bartošová

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

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

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




