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

dňa 30. 01. 2009 v Kultúrnom dome vo Veľkom Košeckom Podhradí
             _______________________________________________________________

  
Prítomní :    podľa prezenčnej listiny

Program : 1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2.  Kontrola plnenia uznesenia
3. Schválenie výšky nájomného v bytovom dome
4. Schválenie nájomníkov v bytovom dome
5. Schválenie mandátnej zmluvy č. 004/2009 medzi Obcou Košecké Podhradie 

a Support and Consulting s.r.o. Trenčín
6. Schválenie zmluvy medzi obcou Košecké Podhradie a Považskou 

vodárenskou spoločnosťou a.s. Považská Bystrica
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie
10. Záver

               
                                                                                                                                                                                                                                 
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 (Ing. Marta 
Galbavá sa dostaví na zasadnutie neskôr). Poslancov oboznámil s programom zasadnutia. Za 
zapisovateľku navrhol Ing. Zuzanu Bartošovú, za overovateľov Ing. Martina Prostináka a p. 
Annu Pagáčovú. Zároveň navrhol z programu vylúčiť bod 4 – Schválenie nájomníkov 
v bytovom dome, vzhľadom k tomu, že bola podaná sťažnosť na starostu obce, ako 
postupoval pri výbere nájomníkov do bytového domu a doplniť body: Programový rozpočet 
obce a Poriadok odmeňovania obce na rok 2009. Poslanci v následnom hlasovaní jednohlasne 
schválili uvedený návrh.

K bodu č. 2
     K plneniu jednotlivých bodov uznesenia č. 10/2008, zo dňa 15.12.2008, sa vyjadril starosta 
obce: 
- bod D/1 – brána na požiarnej zbrojnici v časti Kopec zatiaľ nie je opravená;
- bod D/2 – audit účtovných dokladov zatiaľ nebol vykonaný, je potrebné najskôr odstrániť 
chyby v účtovníctve, ktoré vznikli v minulosti.

K bodu č. 3
    Starosta obce predniesol prítomným návrh bytovej a sociálnej komisie na výšku nájomného 
v bytovom dome a to 2,60 €/m2. 
V následnom hlasovaní: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0, poslanci schválili nájomné v bytovom 
dome a to v sume 2,60 €/m2. 

K bodu č. 4    
    Starosta obce predniesol prítomným návrh mandátnej zmluvy č. 004/2009 medzi Obcou 
Košecké Podhradie a agentúrou Support and Consulting s.r.o. Trenčín. Predmetom zmluvy je 
projektový manažment týkajúci sa projektu z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013. 
Hlasovaním: za – 7, proti – 0, zdržal sa -0, poslanci uvedenú zmluvu schválili. Do hlasovania 
sa zapojila aj Ing. Marta Galbavá, ktorá sa dostavila na zasadnutie obecného zastupiteľstva na 
začiatku tohto bodu.



K bodu č. 5
    S návrhom zmluvy č. 16962008, medzi obcou Košecké Podhradie a Považskou 
vodárenskou spoločnosťou, a.s. Považská Bystrica, oboznámil prítomných starosta obce. Po 
prerokovaní bola uvedená zmluva poslancami, jednohlasne schválená.

K bodu č. 6
    Ing. Martin Prostinák predniesol poslancom programový rozpočet obce, ktorý nadväzuje na 
rozpočet obce (viď príloha č. 1). 
Hlasovaním: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0, poslanci programový rozpočet obce schválili.

K bodu č. 7  
    S poriadkom odmeňovania obce Košecké Podhradie na rok 2009 oboznámil prítomných 
Ing. Martin Prostinák. Za poriadok odmeňovania hlasovali všetci poslanci, nikto nebol proti 
a nikto sa nezdržal hlasovania.

K bodu č. 8
    Starosta obce predniesol prítomným:
- žiadosť Základnej organizácie slovenského zväzu zdravotne postihnutých Košecké 
Podhradie o poskytnutie finančného príspevku. Po prerokovaní poslanci jednohlasne schválili 
finančný príspevok pre ZO-SZZP Košecké Podhradie vo výške 100,- €;
- žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Košeca o poskytnutie finančnej podpory na 
kultúrne vystúpenie pri príležitosti sviatosti birmovania. Následne poslanci schválili finančný 
príspevok vo výške 100,- €. Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0.
- žiadosť Kataríny Staňovej, Košecké Podhradie 242 o odkúpenie pozemku parcela č. KNE 
7195/506, o výmere 297 m2, ktorý sa nachádza v k.ú. Veľké Košecké Podhradie. Uvedenou 
žiadosťou sa najskôr bude zaoberať komisia pre výstavbu a životné prostredie;
- je potrebné zvoliť do Rady Základnej školy s materskou školou Košecké Podhradie zástupcu 
za obec. Po prerokovaní poslanci hlasovaním: za - 6, proti – 0, zdržal sa -1, schválili p. Jána 
Suchomela ako zástupcu do Rady ZŠ s MŠ Košecké Podhradie za obec. 

Bc. Pavol Janík, hlavný kontrolór obce, oboznámil poslancov so sťažnosťou p. Zity 
Porubčanovej na starostu obce, ako dňa 24.01.2009 prideľoval nájomné byty. Zároveň 
informoval, že hlavný kontrolór nie je oprávnený riešiť uvedenú sťažnosť, ale je potrebné 
vytvoriť komisiu, ktorá bude zložená z poslancov obecného zastupiteľstva a jej zasadnutie 
nesmie byť verejné. Vzhľadom k tomu, že p. Zita Porubčanová odmietla stiahnuť svoju 
sťažnosť, poslanci schválili, hlasovaním: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0, vytvorenie komisie, 
ktorá bude prešetrovať sťažnosť na starostu obce. Za predsedu uvedenej komisie bola 
navrhnutá Ing. Marta Galbavá, čo bolo potvrdené v následnom hlasovaní: za – 6, proti – 0, 
zdržal sa - 1. Členov komisie budú tvoriť ostatní poslanci obecného zastupiteľstva a jej 
zasadnutie sa uskutoční v pondelok 02. februára 2009 o 17,00 hod. na obecnom úrade. S týmto 
termínom súhlasili všetci zainteresovaní.

Návrh úpravy prevádzkového poriadku multifunkčného ihriska predniesol Ing. Martin 
Prostinák. Navrhovaná zmena sa týka cenníka poplatkov, ktoré musia byť uvedené v mene 
EURO. Za navrhovanú zmenu hlasovali všetci poslanci, nikto nebol proti a nikto sa nezdržal 
hlasovania.

K bodu č. 9
Do diskusie sa zapojili:
- p. Viera Pagáčová – v minulosti bolo sľúbené, že všetky deti, ktoré dovŕšia vek 3 – och 
rokov, budú môcť navštevovať škôlku, ale v skutočnosti to tak nie je, čo sa odôvodňuje tým, 
že detí je moc a bolo by potrebné zamestnať ešte jednu učiteľku;



- starosta obce – obecné zastupiteľstvo nepriamo navýšilo rozpočet pre škôlku a už je na 
riaditeľovi, aby si vyriešil uvedenú situáciu;
- p .Martina Galková – kedy sa uskutoční zasadnutie Rady ZŠ s MŠ;
- starosta obce – zasadnutie Rady ZŠ s MŠ zvoláva riaditeľ ZŠ s MŠ;
- p. Martina Galková – prečo nie je v prevádzke knižnica vo Veľkom Košeckom Podhradie;
- starosta obce – knižnica bola otvorená takmer zbytočne, pretože návštevnosť bola 
minimálna
- Ing. Marta Galbavá – navrhuje opätovne knižnicu otvoriť, sledovať návštevnosť a na 
základe toho rozhodnúť čo bude ďalej

K bodu č. 10   Návrh na uznesenie predložila Ing. Bartošová. Za uznesenie č. 1/2009 hlasovali 
všetci poslanci, nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania. 

K bodu č. 11
    Poďakovaním všetkým prítomným za účasť starosta obce ukončil zasadnutie OZ.     

Košecké Podhradie, 30. januára 2009

Zapísala : Ing. Zuzana Bartošová

Overovatelia zápisnice : Ing. Martin Prostinák     ...............................

                                        p. Anna Pagáčová         ................................                                                                     

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

                                                                                  starosta obce             

                           



Uznesenie č. 1/2009
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Košeckom Podhradí, 

ktoré sa konalo dňa 30. 01. 2009                      
_____________________________________________________

Obecné zastupiteľstvo v Košeckom Podhradí:

   A.  prerokovalo
1. výšku nájomného  v bytovom dome;
2. mandátnu zmluvu č. 004/2009 medzi obcou Košecké Podhradie a firmou Support and 

Consulting s.r.o. Trenčín;
3. zmluvu č. 16962008 medzi obcou Košecké Podhradie a Považskou vodárenskou 

spoločnosťou a.s. Považská Bystrica;
4. programový rozpočet obce Košecké Podhradie;
5. poriadok odmeňovania obce Košecké Podhradie na rok 2009;

B. schválilo
1. nájomné v bytovom dome vo výške 2,60 €/m2;
2. mandátnu zmluvu č. 004/2009 medzi obcou Košecké Podhradie a firmou Support and 

Consulting s.r.o. Trenčín;
3. zmluvu č. 16962008 medzi obcou Košecké Podhradie a Považskou vodárenskou 

spoločnosťou a.s. Považská Bystrica;
4. programový rozpočet obce Košecké Podhradie;
5. poriadok odmeňovania obce Košecké Podhradie na rok 2009;
6. finančný príspevok pre Základnú organizáciu slovenského zväzu zdravotne 

postihnutých Košecké Podhradie vo výške 100,- €;
7. finančný príspevok pre Rímsko-katolícku cirkev, farnosť Košeca vo výške 100,- €;
8. vytvorenie komisie, ktorá bude prešetrovať sťažnosť na starostu obce;
9. predsedu komisie, ktorá bude prešetrovať sťažnosť na starostu obce – Ing. Marta 

Galbavá;
10. zástupcu do Rady školy v Košeckom Podhradí za obec Košecké Podhradie – o. Jána 

Suchomela;
11. zmenu prevádzkového poriadku multifunkčného ihriska;

C. dáva za úlohu
1. v priebehu mesiaca február 2009 zabezpečiť znovuotvorenie knižnice vo Veľkom 

Košeckom Podhradí;  

Košecké Podhradie, 30. januára 2009
                               
  
Zapísala :   Ing. Zuzana Bartošová

Overovatelia :  Ing. Martin Prostinák             .............................                                 
                                
                                         
                         Anna Pagáčová                      .............................                                                    

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




