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

sa konalo dňa 29.04. 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 o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru
7. Vyúčtovanie dotácií poskytnutých z rozpočtu obce a schválenie dotácie pre 

TJ SLOVAN Košecké Podhradie
8. Správa komisie na ochranu verejného záujmu
9. Schválenie VZN č. 1/2013 Prevádzkový poriadok pohrebísk a domov 

smútku na území obce
10. Schválenie dotácií na mzdy a prevádzku na dieťa v CVČ na rok 2013 podľa 

zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
11. Schválenie VZN č. 2/2013 o podmienkach držania psov na území obce 

Košecké Podhradie
12. Menovanie členov rady školy
13. Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce 

Košecké Podhradie, podľa § 18a), ods. 4 a ods. 8, písm. a) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení

14. Prehodnotenie platu starostu obce
15. Informácia o úprave platu hlavného kontrolóra obce
16. Schválenie nájomných zmlúv na byty v bytovom dome súp. č. 286
17. Informácia o poskytnutých finančných prostriedkoch
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 6 a 1 sa ospravedlnil 
(Martin Krcheň).  

K bodu č. 2
Za zapisovateľku navrhol starosta obce Ing. Zuzanu Bartošovú, za overovateľov zápisnice 
Ing. Martu Galbavú a Bc. Petra Púčeka.

K bodu č. 3
Starosta oboznámil prítomných s programom zasadnutia OZ a navrhol vyradiť bod 5 Správa 
správcu nájomných bytových domov. Za uvedený návrh hlasovali všetci poslanci, nikto nebol 
proti a nikto sa nezdržal hlasovania.
Potom Ing. Marta Galbavá navrhla doplniť program zasadnutia o bod: „Schválenie zmluvy 
o prevode vlastníctva hnuteľnej veci medzi MC STROMČEK Košecké Podhradie a Obcou 
Košecké Podhradie“, 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 ústne informoval o doteraz vykonaných kontrolách. Písomnú správu predloží 
po uskutočnení všetkých kontrol.  Oboznámil poslancov s nasledovným:

- v pokladni nie je trezor, je potrebné ho zakúpiť;
- je nutné vykonať fyzickú kontrolu majetku, najneskôr ku koncu kalendárneho roka;
- stále nie je vypracovaná smernica na prevádzku motorových vozidiel.

Uvedené bolo jednohlasne vzaté na vedomie a zároveň OZ dáva za úlohu vytvorenie smernice 
na prevádzku motorových vozidiel, zodpovedný: Obecný úrad – Ing. Prostinák, v termíne do 
30.05.2013.

K bodu č. 5
Návrh zmluvy o prevode vlastníctva k hnuteľnej veci medzi MC STROMČEK Košecké 
Podhradie a Obcou Košecké Podhradie predložil starosta obce. Predmetom zmluvy je 
bezplatný prevod zostavy detského ihriska osadeného v areály ZŠ s MŠ Košecké Podhradie. 
Poslanci hlasovaním: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0, schválili zmluvu o prevode vlastníctva 
k hnuteľnej veci medzi MC STROMČEK Košecké Podhradie a Obcou Košecké Podhradie, 
ktorej predmetom je bezplatný prevod zostavy detského ihriska osadeného v areály ZŠ s MŠ 
v Košeckom Podhradí.

K bodu č. 6
Mária Gregorová predložila správu o činnosti dobrovoľného hasičského zboru (viď príloha č. 
1), ktorá bola vzatá na vedomie. Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0.

K bodu č. 7
S vyúčtovaním poskytnutých dotácií z rozpočtu obce oboznámil prítomných Ing. Martin 
Prostinák.
Zároveň predložil nasledovné žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce:

- Slovenský zväz zdravotne postihnutých Ilava - organizácia športových hier 14. júna 
2013;

- Základná škola s materskou školou Košeca – 500,- € na zabezpečenie osláv 50. 
výročia založenia školy;

- Rada školy pri ZŠ s MŠ Košeca - 500,- € na zabezpečenie osláv 50. výročia založenia 
školy;

- TJ SLOVAN Košecké Podhradie – 2.500,- € na celoročnú činnosť TJ.
OZ po prerokovaní:
a) schválilo, hlasovaním: za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0:

- príspevok pre Slovenský zväz zdravotne postihnutých Ilava vo výške 50,- € na 
usporiadanie športových hier;

- príspevok pre ZŠ s MŠ Košeca vo výške 300,- € na prípravu osláv 50. výročia vzniku 
školy;

b) neschválilo:
- príspevok pre Radu rodičov pri ZŠ s MŠ Košeca vo výške 500,- €, hlasovanie: za – 0, 

proti – 6, zdržal sa -0;
- dotáciu pre TJ SLOVAN Košecké Podhradie vo výške 2.500,- €, hlasovanie: za 3, proti 

– 0, zdržal sa – 3.

K bodu č. 8
Ing. Zuzana Kvasnicová predniesla správu komisie pre ochranu verejného záujmu (viď 
príloha č. 2), ktorá bola jednohlasne vzatá na vedomie.

K bodu č. 9
Na zasadnutí OZ dňa 25.02.2013 bol predložený návrh VZN č. 1/2013 Prevádzkový poriadok 
pohrebísk a domov smútku na území obce, povedal starosta. K tomuto VZN sa konala dňa
25.03.2013 pracovná porada, kde bol predložený návrh cenníka pohrebných služieb (viď 



príloha č. 3). Hlasovaním: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 1, bolo VZN č. 1/2013 prevádzkový 
poriadok pohrebísk a domov smútku na území obce Košecké Podhradie schválené.

K bodu č. 10
Ing. Zuzana Kvasnicová predložila návrh dodatku č. 1/2013 k VZN č. 3/2012 o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení zriadených 
na území obce Košecké Podhradie (viď príloha č. 4), za ktorý hlasovali všetci poslanci, nikto 
nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania.
Ing. Kvasnicová zároveň k žiadostiam centier voľného času oznámila, že obec nemusí mať 
vytvorené VZN na mzdy a prevádzku na dieťa v CVC, pokiaľ nie je na území obce zriadené 
CVC. Stačí len uznesením prijať rozhodnutie, či obec bude poskytovať dotácie na VCV 
zriadené mimo obce, alebo nie. Na základe tohto OZ schválilo, že obec Košecké Podhradie 
nebude poskytovať dotácie na centrá voľného času, ktoré sú zriadené mimo územia obce. 
Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0.

K bodu č. 11
S návrhom VZN č. 2/2013 o podmienkach držania psov na území obce Košecké Podhradie 
oboznámil prítomných starosta obce.
K návrhu VZN sa vyjadrili:
- Bc. Peter Púček – do článku 5, ods. 3, písm. d) doplniť kultúrny dom a vynechať kostol;
- Ing. Marta Galbavá – ku všetkým citovaným zákonom doplniť: „v znení neskorších 
predpisov“;
Hlasovaním: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0, bolo VZN č. 2/2013 o podmienkach držania psov 
na území obce Košecké Podhradie, schválené.

K bodu č. 12
Starosta obce navrhol doplniť členov Rady školy o týchto poslancov: Mária Gregorová, Ing. 
Zuzana Kvasnicová a Ing. Marcel Živčic. Uvedený návrh bol jednohlasne schválený.

K bodu č. 13
Hlavnému kontrolórovi obce končí 30.06.2013 funkčné obdobie, povedal starosta obce. Preto 
je potrebné vyhlásiť výberové konanie. Zároveň informoval prítomných, že hlavný kontrolór 
má v súčasnosti pracovný úväzok 2hod./týždenne, čo je nepostačujúce a preto navrhuje 
zvýšenie úväzku na 5 hod./týždenne. Po prerokovaní, poslanci hlasovaním: za – 6, proti – 0, 
zdržal sa – 0, schválili zvýšenie pracovného úväzku hlavného kontrolóra obce na 5 hod. 
týždenne s účinnosťou od 01.07.2013.
Následne Ing. Marta Galbavá predložila podmienky na vyhlásenie výberového konania na 
funkciu hlavného kontrolóra obce (viď príloha č. 5) a za tieto hlasovali všetci poslanci, nikto 
nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania. 

K bodu č. 14
Ing. Martin Prostinák informoval, že od 01.01.2013 došlo k zmene priemernej mesačnej mzdy 
zamestnanca v národnom hospodárstve, od ktorej sa odvíja aj plat starostu obce a preto je 
potrebné jeho prehodnotenie. Nakoľko starosta obce bude poberať základný plat bez 
akéhokoľvek navýšenia, OZ hlasovaním: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0, berie na vedomie, že 
podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov, patrí starostovi obce 
od 01.01.2013 plat vo výške určenej priamo zákonom, v sume 1.594,- € (slovom: 
jedentisícpäťstodeväťdesiatštyri EUR).

K bodu č. 15
Aj plat hlavného kontrolóra sa odvíja od priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 
hospodárstve oznámila Ing. Marta Galbavá. Základný plat mu bol uznesením č. 2/2012, zo 
dňa 19.04.2012, navýšený o 30%. 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 01.01.2013, pri úväzku 2 hod./týždenne, s navýšením 30%, 
plat v sume 88,- € (slovom: Osemdesiatosem EUR).

K bodu č. 16
Ing. Zuzana Kvasnicová predniesla správu sociálnej a bytovej komisie (viď príloha č. 6), 
ktorú OZ vzalo, hlasovaním: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0, na vedomie.
Zároveň oboznámila prítomných so žiadosťami o pridelenie nájomných bytov v nájomnom 
bytovom dome súp. č. 286. Následne poslanci schválili nájomcov v nájomnom bytovom dome 
súp. č. 286 – Ľuboš Kapusnica, Bc. Anna Uričková, Peter Zúber. Hlasovanie: za – 6, proti – 0, 
zdržal sa – 0.
Potom starosta obce predložil žiadosti od Bc. Anny Uričkovej o povolenie montáže 
satelitného prijímača a žalúzií v byte č. 286/2. K tomu za vyjadrila Ing. Marta Galbavá:

- satelitný prijímač – môže sa namontovať, ale len na strechu alebo zábradlie balkóna, 
nesmie sa vŕtať do fasády;

- žalúzie – len vnútorné, nesmú sa poškodiť okná a v prípade ukončenia nájmu si ich 
nájomca odmontuje a nebude požadovať kompenzáciu od obce, vonkajšia roleta 
nesmie byť namontovaná.

K bodu č. 17
Starosta obce informoval, že nám bude poskytnutá dotácia, z Environmentálneho fondu, vo 
výške 90.000,- € na stavbu Košecké Podhradie – vodovod III. stavba. Spoluúčasť obce na 
projekte je minimálne 5 % z dotácie. Následne OZ jednohlasne schválilo spolufinancovanie 
dotácie na stavbu Košecké Podhradie – vodovod III. stavba, vo výške 4.736,85 €.
Ďalej predložil:
- návrh na vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu: „Komunikácia pre peších 

v Košeckom Podhradí“,  a preplatenie faktúry v sume 1.990,- €. Hlasovaním: za – 6, proti 
– 0, zdržal sa – 0, bolo schválené vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu: 
„Komunikácia pre peších v Košeckom Podhradí“ a preplatenie faktúry vo výške 1.990,- €.

- návrh dodatku č. 5/2013 k zmluve č. 04/1995, uzatvorenej medzi Obcou Košecké 
Podhradie a Ekologickými stavbami spol. s r.o., Považská Bystrica. Hlasovaním: za – 6, 
proti – 0, zdržal sa – 0, bol schválený dodatok č. 5/2013 k zmluve č. 04/1995, uzatvorenej 
medzi Obcou Košecké Podhradie a Ekologickými stavbami spol. s r.o., Považská Bystrica, 
predmetom ktorého je zhotovenie diela „Obecný vodovod – Veľké Košecké Podhradie –
III. stavba – úpravy komunikácií, vetva A, A1, A2, v termíne do 12/2013, celkovej cene 
94.736,85 €.

Zároveň OZ dáva za úlohu pripraviť úpravu rozpočtu obce, v termíne: do nasledujúceho 
zasadnutia OZ. Zodpovedný: finančná komisia. Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 5.

K bodu č. 18
- vstúpili sme do rokovania s vlastníkmi parcely č. KNE 134/1, v k.ú. Veľké Košecké 

Podhradie o odkúpenie časti tejto parcely, povedal starosta obce. Chceli by sme tam 
vybudovať odvodňovací kanál. K tomuto je zvolané rokovanie komisie pre výstavbu 
a životné prostredie na deň 06.05.2013.

- Mária Gregorová oznámila, že DHZ bude potrebovať zakúpiť savice, prúdnice a kôš;
- Ing. Martin Prostinák sa vrátil k žiadosti o dotáciu pre TJ SLOVAN Košecké Podhradie, 

ktorá bola prerokovávaná v bode 7 a OZ ju neschválilo. Spýtal sa prítomných poslancov, či 
teda majú futbalový klub odhlásiť zo súťaže, nakoľko už na jeho prevádzku nie sú finančné 
prostriedky.

- k tomuto sa vyjadrila Ing. Marta Galbavá a konštatovala, že šatne ešte nie sú ani 
skolaudované a už sú tam nejaké nedostatky, neudržiava sa tam poriadok, futbalisti sa 
nezapájajú do aktivít obce. Na toto reagoval Ing. Marcel Živčic a povedal, že po každom 
tréningu, ako aj zápase, sa šatne upratujú. Starosta obce prisľúbil, že futbalisti sa budú 
viacej zapájať do aktivít obce. Následne Ing. Galbavá navrhla poskytnúť TJ SLOVAN 
dotáciu vo výške 2.200,- €. Hlasovaním: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0, poslanci schválili 
dotáciu pre TJ SLOVAN Košecké Podhradie vo výške 2.200,- €.  



- starosta obce pozval všetkých prítomných na slávnostné stavanie májov, ktoré bude 
v utorok 30.04.2013 a to o 18,00 hod. v Malom K. Podhradí a o 18,30 hod. vo dvore 
Obecného úradu;

K bodu č. 19
Žiaden z poslancov nepredniesol interpeláciu.

K bodu č. 20
Do diskusie sa zapojili:
- Ing. Marta Galbavá – bolo by potrebné upraviť hrob po partizánoch na cintoríne vo 

Veľkom K. Podhradí;   
                                - vstupné schody do domu smútku v Malom Košeckom Podhradí sú po 
zime úplne rozpadnuté a treba ich bezodkladne opraviť;

- na základe uvedeného OZ dáva za úlohu opraviť vstupné schody na dome smútku 
v Malom Košeckom Podhradí, v termíne do konca mája 2013, zodpovedný: Obecný úrad, 
hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0;

- Bc. Peter Púček – pri studniach v Malom K. Podhradí stále presakuje voda na miestnu 
komunikáciu a tým ju neustále podmieľa. Bolo by potrebné navŕtať prepad a odviezť vodu 
do odvádzacieho kanála.

- Anna Pagáčová – kríž pri kaplnke bude mať 100 ročné výročie osadenia;
- starosta obce – pripravujeme jeho rekonštrukciu a s najväčšou pravdepodobnosťou sa 

uskutoční hodová omša pri kaplnke;  

K bodu č. 21
Návrh na uznesenie predložila Ing. Zuzana Bartošová. Za uznesenie č. 4/2013 hlasovali všetci 
prítomní 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, 29. apríl 2013

Zapísala : Ing. Zuzana Bartošová

Overovatelia zápisnice :         Ing. Marta Galbavá            ...............................

                                           Bc. Peter Púček ................................                                                           

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

                                                                              starosta obce    



Uznesenie č. 4/2013 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v 

Košeckom Podhradí, ktoré sa konalo dňa  29.04. 2013

                     
Obecné zastupiteľstvo v Košeckom Podhradí:

A. berie na vedomie
1. správu hlavného kontrolóra obce v súlade s ustanovením § 18f zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
2. správu o činnosti DHZ
3. správu komisie na ochranu verejného záujmu
4. že podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov, patrí 

starostovi obce od 01.01.2013 plat vo výške určenej priamo zákonom, v sume 1.594,-
€ (slovom: jedentisícpäťstodeväťdesiatštyri EUR)

5. že v zmysle § 18c ods. 1 a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších 
predpisov,  patrí hlavnému kontrolórovi obce od 01.01.2013, pri úväzku 2 
hod./týždenne, s navýšením 30%, plat v sume 88,- € (slovom: Osemdesiatosem EUR)

6. správu sociálnej a bytovej komisie

B. prerokovalo
1. návrh zmluvy o prevode vlastníctva k hnuteľnej veci medzi MC STROMČEK Košecké 

Podhradie a Obcou Košecké Podhradie
2. návrh VZN č. 2/2013 o podmienkach držania psov na území obce Košecké Podhradie
3. doplnenie členov Rady školy z poslancov OZ
4. podmienky na vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce 

Košecké Podhradie
5. nájomcov v bytovom dome súp. č. 286

C. schválilo
1. vyradenie bodu správa správcu bytových domov zo zasadnutia OZ
2. zaradenie bodu schválenie zmluvy o prevode vlastníctva hnuteľnej veci medzi MC 

STROMČEK Košecké Podhradie a Obcou Košecké Podhradie
3. program zasadnutia OZ
4. zmluvu o prevode vlastníctva k hnuteľnej veci medzi MC STROMČEK Košecké 

Podhradie a Obcou Košecké Podhradie, ktorej predmetom je bezplatný prevod zostavy 
detského ihriska osadeného v areály ZŠ s MŠ v Košeckom Podhradí

5. príspevok pre Slovenský zväz zdravotne postihnutých Ilava vo výške 50,- € na 
usporiadanie športových hier

6. príspevok pre ZŠ s MŠ Košeca vo výške 300,- € na prípravu osláv 50. výročia vzniku 
školy

7. VZN č. 1/2013 prevádzkový poriadok pohrebísk a domov smútku na území obce 
Košecké Podhradie

8. dodatok č. 1/2013 k VZN č. 3/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 
dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení zriadených na území obce Košecké 
Podhradie

9. obec Košecké Podhradie nebude poskytovať dotácie na centrá voľného času, ktoré sú 
zriadené mimo územia obce

10. VZN č. 2/2013 o podmienkach držania psov na území obce Košecké Podhradie
11. členov Rady školy z poslancov obecného zastupiteľstva: Mária Gregorová, Ing. 

Zuzana Kvasnicová, Ing. Marcel Živčic
12. zvýšenie pracovného úväzku hlavného kontrolóra obce na 5 hod. týždenne 

s účinnosťou od 01.07.2013
13. podmienky na vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce  



14. nájomcov v nájomnom bytovom dome súp. č. 286 – Ľuboš Kapusnica, Bc. Anna 
Uričková, Peter Zúber

15. spolufinancovanie dotácie na stavbu Košecké Podhradie – vodovod III. stavba, vo 
výške 4.736,85 €

16. vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu: „Komunikácia pre peších 
v Košeckom Podhradí“ a preplatenie faktúry vo výške 1.990,- €

17. dodatok č. 5/2013 k zmluve č. 04/1995, uzatvorenej medzi Obcou Košecké Podhradie 
a Ekologickými stavbami spol. s r.o., Považská Bystrica, predmetom ktorého je 
zhotovenie diela „Obecný vodovod – Veľké Košecké Podhradie – III. stavba – úpravy 
komunikácií, vetva A, A1, A2, v termíne do 12/2013, celkovej cene 94.736,85 €

18. dotáciu pre TJ SLOVAN Košecké Podhradie vo výške 2.200,- €

D. neschválilo
1. príspevok pre Radu rodičov pri ZŠ s MŠ Košeca vo výške 500,- €
2. dotáciu pre TJ SLOVAN Košecké Podhradie vo výške 2.500,- €

E. dáva za úlohu
1. vytvorenie smernice na prevádzku motorových vozidiel

zodpovedný: Obecný úrad – Ing. Prostinák
termín: do 30.05.2013

2. pripraviť úpravu rozpočtu obce
zodpovedný: finančná komisia
termín: do nasledujúceho zasadnutia OZ

3. opraviť schody na dome smútku v Malom Košeckom Podhradí
zodpovedný: Obecný úrad – starosta obce
termín: do konca mája 2013

  
Košecké Podhradie, 29. apríl 2013
                  

Zapísala :   Ing. Zuzana Bartošová

Overovatelia zápisnice :         Ing. Marta Galbavá       ...............................

                                           Bc. Peter Púček ...............................                                                           

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




