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

sa konalo dňa 09.12. 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 zasadnutia 

 4. Správa hlavného kontrolóra v súlade s ustanovením § 18f zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 5. Úprava rozpočtu obce na rok 2013  

6. Rozpočet obce na roky 2014 - 2016 

7. Štatút obce  

8. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na I. polrok 2013 

 9. Dodatok č. 2/2013 k VZN č. 3/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 

na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadených zriadených na území obce 

Košecké Podhradie   

 10. Rôzne 

 11. Interpelácia poslancov  

 12. Diskusia 

 13. Návrh na uznesenie 

 14. 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 4 (2 sa ospravedlnili – 

Ing. Marta Galbavá, Ing. Marcel Živčic a Martin Krcheň sa dostavil v priebehu zasadnutia 

OZ). Zároveň sa zo zasadnutia OZ ospravedlnil aj hlavný kontrolór obce Bc. Pavol Janík.   

 

K bodu č. 2 

Za zapisovateľku navrhol starosta obce Ing. Zuzanu Bartošovú, za overovateľov zápisnice 

Ing. Zuzanu Kvasnicovú a Máriu Gregorovú. 

 

K bodu č. 3 

Starosta oboznámil prítomných s programom zasadnutia OZ a zároveň navrhol bod 9 doplniť 

o návrh dodatku č. 3/2013 k VZN č. 3/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa materskej školy a žiaka školských zariadených zriadených na území obce Košecké 

Podhradie. Za uvedený návrh hlasovali všetci prítomní poslanci, nikto nebol proti a nikto sa 

nezdržal hlasovania.  

Následne bol program zasadnutia OZ schválený. Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0.  

 

K bodu č. 4 

Nakoľko sa hlavný kontrolór ospravedlnil zo zasadnutia OZ, Ing. Zuzana Kvasnicová  

predložila návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2014 (viď príloha 

č. 1) a tento bol jednohlasne schválený. 

 

K bodu č. 5 

Ing. Martin Prostinák oboznámil poslancov s návrhom úpravy č. 3 rozpočtu obce na rok 2013 

(viď príloha č. 2). Hlasovaním: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0, bola úprava č. 3 rozpočtu obce 

na rok 2013, schválená.  

 



K bodu č. 6 

Od tohto bodu je prítomný aj Martin Krcheň. 

Návrh rozpočtu obce na roky 2014 – 2016 bol predložený na predchádzajúcom zasadnutí OZ, 

povedal Ing. Martin Prostinák (viď príloha č. 3).  

Ing. Zuzana Kvasnicová predniesla za hlavného kontrolóra stanovisko hlavného kontrolóra 

obce k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2014 – 2016 a k návrhu rozpočtu obce na 

rok 2014 (viď príloha č. 4), ktoré poslanci jednohlasne vzali na vedomie.  

Následne bol rozpočet obce na roky 204 – 2016 schválený. Hlasovanie: za – 5, proti – 0, 

zdržal sa – 0. 

 

K bodu č. 7 

S návrhom štatútu obce boli poslanci oboznámení na predchádzajúcom zasadnutí OZ, povedal  

starosta obce.  

K návrhu dala pripomienku Ing. Zuzana Kvasnicová a navrhla zvýšiť počet členov finančnej 

komisie minimálne na 5. K tomu sa vyjadril Ing. Martin Prostinák, predseda finančnej 

komisie – počet členov, ktorý je teraz postačuje a nevidí dôvod, aby sa menil.  

Starosta obce dal hlasovať za návrh Ing. Zuzany Kvasnicovej: za – 2, proti – 0, zdržal sa – 3. 

OZ neschválilo zvýšenie počtu členov finančnej komisie. 

Následne poslanci hlasovaním: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0, schválili štatút obce. 

 

K bodu č. 8 

Starosta obce oboznámil prítomných s plánom zasadnutí OZ na I. polrok 2014 – dni zasadania 

10.02.2014, 14.04.2014, 16.06.2014. Za uvedený návrh hlasovali všetci prítomní poslanci, 

nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania.  

 

K bodu č. 9 

Návrh dodatku č. 2/2013 k VZN č. 3/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa materskej školy a žiaka školských zariadených zriadených na území obce Košecké 

Podhradie (viď príloha č.5) predložil Ing. Martin Prostinák a  poslanci ho následne 

jednohlasne schválili. 

Návrh dodatku č. č. 3/2013 k VZN č. 3/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa materskej školy a žiaka školských zariadených zriadených na území obce Košecké 

Podhradie (viď príloha č. 6) predložila Ing. Zuzana Kvasnicová a tento bol následne 

schválený. Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0. 

 

K bodu č. 10 

Informácie starostu obce: 

- dňa 25.11.2013 sa uskutočnilo rokovanie s občanmi, ktorí majú trvalý pobyt v bytovom 

dome súp. č. 337 ohľadom ukončenia užívania jednotlivých bytov, z dôvodu zlého 

technického stavu budovy. Dohodli sme sa skoro so všetkými, okrem p. Tomášikovej, 

ktorá odmietla aj nami ponúkanú alternatívu náhradného bývania. Toto bude musieť byť, 

v čo najkratšom čase, vyriešené. 

- o výrube tují a stromov na jednotlivých cintorínoch mala rokovať komisia výstavby 

a životného prostredia. Nakoľko jej predsedníčka, Ing. Marta Galbavá, sa ospravedlnila 

z dnešného zasadnutia OZ, informáciu o tomto predloží na najbližšom riadnom zasadnutí 

OZ. 

Ing. Martin Prostinák oboznámil prítomných so zápisnicou z finančnej komisie (viď príloha č. 

7) a túto následne poslanci jednohlasne vzali na vedomie. 

Zároveň finančná komisia odporúča OZ:  

a) odpísanie nevymožiteľných pohľadávok za vývoz a uloženie komunálneho odpadu voči 

občanom, ktorí zomreli, a to: Vladimír Pálfi ml. vo výške 102,24 € a Milan Suchomel vo 

výške 45,80 €. Po prerokovaní OZ schválilo odpis nevymožiteľných pohľadávok za vývoz 

a uloženie komunálneho odpadu voči občanom, ktorí zomreli, a to: Vladimír Pálfi ml. vo 

výške 102,24 € a Milan Suchomel vo výške 45,80 €. Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa 

– 0. 



b) aby OZ schválilo uznesenie o neuplatňovaní programov obce, nakoľko bola schválená 

novela zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje, že programy 

obce (tzv. programový rozpočet) nemusia uplatňovať obce do 2000 obyvateľov, ak o tom 

rozhodne OZ. Na základe uvedeného poslanci hlasovaním: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0, 

schválili neuplatňovanie programového rozpočtu.  

Na návrh starostu obce OZ jednohlasne schválilo príspevok z rozpočtu obce na prípravu 

Silvestra vo výške 500,- €. 

   

K bodu č. 11 

Žiadne interpelácie neboli predložené. 

 

K bodu č. 12 

Do diskusie sa zapojili: 

- Ing. Zuzana Kvasnicová – odkedy sa začne kúriť na omše v Malom K. Podhradí; 

                                            -  budú sa teraz vydávať „Podhradské novinky“; 

- Ing. Martin Prostinák – novinky budeme vydávať, články treba posielať do piatka 

13.12.2013; 

- Martin Krcheň – z čistiarne odpadových vôd pri nájomných bytovkách stále uniká smrad; 

- starosta obce – v priebehu týždňa preveríme, či tam nie je porucha; 

- Ján Oťahel – kedy sa uskutoční regulácia Podhradského potoka; 

- starosta obce – teraz cez zimu by malo byť vydané stavebné povolenie; 

 

K bodu č. 13 

Návrh na uznesenie predložila Ing. Zuzana Bartošová. Za uznesenie č. 8/2013 hlasovali všetci 

prítomní poslanci, nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania. 

 

K bodu č. 14 

Poďakovaním všetkým prítomným za účasť starosta obce ukončil zasadnutie OZ. 

        

 

 

Košecké Podhradie, 09. decembra 2013 

 

 

 

Zapísala : Ing. Zuzana Bartošová 

 

 

 

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

 

 

 

                                            Mária Gregorová  ................................                                                            

 

 

 

                                                                                                  .................................... 

                                                                                                     Bc. Rastislav Čepák    

                                                                              starosta obce     

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 8/2013  
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v  

Košeckom Podhradí, ktoré sa konalo dňa  09.12. 2013 

                     

Obecné zastupiteľstvo v Košeckom Podhradí: 

  

 A. berie na vedomie 
1. stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2014 – 

2016 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2014 

2. správu finančnej komisie 
 

B. prerokovalo 
1. úpravu č. 3 rozpočtu obce na rok 2013  

2. rozpočet obce na roky 2014 - 2016 

3. návrh zvýšenia počtu členov finančnej komisie 

4. plán zasadnutí OZ na I. polrok 2014 

5. návrh dodatku č. 2/2013 k VZN č. 3/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 

na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadených zriadených na území obce 

Košecké Podhradie 

6. návrh dodatku č. č. 3/2013 k VZN č. 3/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadených zriadených na území 

obce Košecké Podhradie     
 

C. schválilo 

 1. doplnenie programu zasadnutia OZ 

2. program zasadnutia OZ  

3. plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2014 

4. úpravu č. 3 rozpočtu obce na rok 2013 

5. rozpočet obce na roky 2014 – 2016 

6. štatút obce 

7. plán zasadnutí OZ na I. polrok 2014 

8. dodatok č. 2/2013 k VZN č. 3/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa materskej školy a žiaka školských zariadených zriadených na území obce 

Košecké Podhradie 

9. dodatok č. 3/2013 k VZN č. 3/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa materskej školy a žiaka školských zariadených zriadených na území obce 

Košecké Podhradie  

10. odpis nevymožiteľných pohľadávok za vývoz a uloženie komunálneho odpadu voči 

občanom, ktorí zomreli, a to: Vladimír Pálfi ml. vo výške 102,24 € a Milan Suchomel 

vo výške 45,80 € 

11. neuplatňovanie programového rozpočtu 

12. príspevok z rozpočtu obce na prípravu Silvestra vo výške 500,- €  
 

 D. neschválilo 
1. zvýšiť počet členov finančnej komisie   

 

Košecké Podhradie, 09. december 2013 
                   
Zapísala :   Ing. Zuzana Bartošová 
 

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

 

                                            Mária Gregorová ...............................        

                                                     

                                                                                                            .................................... 

                                                                                                             Bc. Rastislav Čepák    

                                                                                                                   starosta obce       


