
Z Á P I S N I C A
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Košeckom Podhradí, ktoré 
sa konalo dňa 31. 10. 2012 v Kultúrnom dome vo Veľkom Košeckom Podhradí

             

Prítomní :    podľa prezenčnej listiny

Program :
1. Otvorenie zasadnutia OZ
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie nájomníkov v nájomnom bytovom dome 8 b.j.
4. Riešenie havarijného stavu kotolne v Kultúrnom dome vo Veľkom 

Košeckom Podhradí
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Návrh na uznesenie
8. 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 5 (Ing. Marta 
Galbavá a Martin Krcheň sa dostavia neskôr v priebehu zasadnutia OZ).  Starosta obce 
oboznámil poslancov s programom zasadnutia, ktorý bol následne jednohlasne schválený.

K bodu č. 2
    Za zapisovateľku navrhol starosta obce Ing. Zuzanu Bartošovú, za overovateľov zápisnice 
Ing. Zuzanu Kvasnicovú  a Ing. Marcela Živčica.

K bodu č. 3
    Ing. Zuzana Kvasnicová predložila prítomným správy zo zasadnutia sociálnej a bytovej 
komisie (viď príloha č. 1 a príloha č. 2), na základe ktorých komisia odporúča schváliť 
nájomníkov v bytovom dome 8 b.j., súp. č. 286, nasledovne:
- 1. nadzemné podlažie: 1 – izbový byt Cecília Jakušová

3 – izbový byt Alexander Mizerák
- 2. nadzemné podlažie: 1 – izbový byt Emília Vicenová

2 – izbový byt Ľubica Zápotočná
3 – izbový byt Petronela Trenčanová

- 3. nadzemné podlažie: 1 – izbový byt Ľudmila Pištová
2 – izbový byt Štefan Behan
3 – izbový byt Ing. Danica Balušková.

Od tohto bodu sú prítomní aj Ing. Marta Galbavá a Martin Krcheň.
Po prerokovaní, v následnom hlasovaní: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0, poslanci: 

a) schválili nájomníkov v bytovom dome 8 b.j., súp. č. 286 tak, ako je uvedené vyššie;
b) rozloženie zábezpeky na nájom bytu pre Alexandra Mizeráka na splátky. 

Starosta obce oznámil prítomným, že bola podpísaná zmluva o prenájom nájomného bytu 
v bytovom dome súp. č. 279 s Ladislavom Šafrom.

K bodu č. 4
    O havarijnom stave kotolne v kultúrnom dome vo Veľkom K. Podhradí informoval starosta 
obce – kotle tečú, komín neprešiel revízou. 
Po prerokovaní poslanci hlasovaním: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0:
a) vzali na vedomie nevyhovujúci stav kotolne;



b) schválili vypísanie výberového konania na rekonštrukciu kotolne v kultúrnom dome vo 
Veľkom Košeckom Podhradí, s nasledovnými požiadavkami:

- kotol na pelety s výkonom do 50 kW
- vybavenie kotolne
- komín
- splatenie vykonaných prác 12 mesačnými splátkami.

K bodu č. 5
- starosta obce predložil návrh mandátnej zmluvy medzi Obcou Košecké Podhradie a firmou 
Ilfes s.r.o. Ilava, ktorá bola následne schválená. Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0.
- starosta obce oznámil, že dňa 14. novembra 2012 sa v KD vo VKP uskutoční posedenie 
s najstaršími občanmi obce;

K bodu č. 6
    Do diskusie sa zapojili:
- Ing. Marta Galbavá – na bytovke súp. č. 279 mali byť vymenené radiátory a dodnes sa tak 
nestalo a už je vykurovacia sezóna
- Bc. Peter Púček – bola sľúbená rekonštrukcia autobusového otoča v Malom K. Podhradí 
a nič sa s tým nedeje;

K bodu č. 7
    Návrh na uznesenie predložila Ing. Bartošová. Za uznesenie č. 5/2012 hlasovali všetci 
prítomní poslanci, nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania.

K bodu č. 8
Poďakovaním všetkým prítomným za účasť starosta obce ukončil zasadnutie OZ.

       

Košecké Podhradie, 31. októbra 2012

Zapísala : Ing. Zuzana Bartošová

Overovatelia zápisnice :         Ing. Zuzana Kvasnicová            ...............................

                                           Ing. Marcel Živčic ................................                                                           

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

                                                                              starosta obce        



Uznesenie č. 5/2012 
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v 
Košeckom Podhradí, ktoré sa konalo dňa  31. 10. 2012

                     

Obecné zastupiteľstvo v Košeckom Podhradí:

A. berie na vedomie
1. nevyhovujúci stav kotolne v kultúrnom dome vo Veľkom Košeckom Podhradí

B. prerokovalo
1. nájomníkov v nájomnom bytovom dome súpisného čísla 286
2. havarijný stav kotolne v kultúrnom dome vo Veľkom Košeckom Podhradí
3. mandátnu zmluvu medzi Obcou Košecké Podhradie a firmou Ilfes s.r.o. Ilava

C. schválilo
1. program zasadnutia OZ
2. nájomníkov v nájomnom bytovom dome 8 b.j., súpisného čísla 286, nasledovne:

- 1. nadzemné podlažie: 1 – izbový byt Cecília Jakušová
3 – izbový byt Alexander Mizerák

- 2. nadzemné podlažie: 1 – izbový byt Emília Vicenová
2 – izbový byt Ľubica Zápotočná
3 – izbový byt Petronela Trenčanová

- 3. nadzemné podlažie: 1 – izbový byt Ľudmila Pištová
2 – izbový byt Štefan Behan
3 – izbový byt Ing. Danica Balušková

4. rozloženie zábezpeky na nájom bytu pre Alexandra Mizeráka na splátky
5. vypísanie výberového konania na rekonštrukciu kotolne v kultúrnom dome vo 

Veľkom Košeckom Podhradí, s nasledovnými požiadavkami:
- kotol na pelety s výkonom do 50 kW
- vybavenie kotolne
- komín
- splatenie vykonaných prác 12 mesačnými splátkami

6. mandátnu zmluvu medzi Obcou Košecké Podhradie a firmou Ilfes s.r.o. Ilava 

Košecké Podhradie, 31. októbra 2012
                  

Zapísala :   Ing. Zuzana Bartošová

Overovatelia zápisnice :         Ing. Zuzana Kvasnicová       ...............................

                                           Ing. Marcel Živčic ...............................                                                           

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




