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

ktoré sa konalo dňa 12.01.2015 v Kultúrnom dome vo Veľkom Košeckom Podhradí 

            

Prítomní :    podľa prezenčnej listiny 

 

Program :  
 1. Otvorenie zasadnutia OZ 

 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 3. Zloženie sľubu poslanca OZ  

 4. Návrh a schválenie programu zasadnutia 

5. Poverenie zastupovania starostu obce na volebné obdobie 2014 – 2018 

6. Schválenie plánu zasadnutí OZ 

7. Úprava štatútu obce 

8. Voľba členov komisií 

9. Schválenie zmluvy o dielo č. 1/2015 

10. Schválenie zmluvy o dielo č. 2/2015 

11. Schválenie zmluvy o dielo č. 3/2015 

12. Schválenie zmluvy o dielo č. 4/2015 

13. Schválenie zmluvy o dielo č. 5/2015 

14. Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže na odpredaj bytov v bytovom dome súp. č. 

337 

15. Správa hlavného kontrolóra o plnení činnosti za 2. polrok 2014 

16. Rôzne 

17. Diskusia 

 18. 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 všetci.   
 

K bodu č. 2 

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

Petra Mikoláša a Bc. Emila Vranu. 
 

K bodu č. 3 

Nakoľko sa novozvolený poslanec OZ Ing. Marcel Živčic nemohol zúčastniť ustanovujúceho 

zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa 07.12.2014, jeho povinnosťou je zložiť sľub poslanca OZ 

na najbližšom zasadnutí OZ, povedal starosta obce. Následne Ing. Marcel Živčic zložil 

zákonom predpísaný sľub poslanca OZ (viď príloha č. 1). Poslanci vzali na vedomie: 

Uznesenie č. 1/1/2015 

OZ berie na vedomie, že zvolený poslanec obecného zastupiteľstva, Ing. Marcel Živčic, zložil 

zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva v Košeckom Podhradí. 

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 

K bodu č. 4 

Starosta obce oboznámil prítomných s programom zasadnutia, ktorý navrhli doplniť: 

- Ing. Zuzana Kvasnicová o body: 

16. Odvolanie starých členov Rady školy a zvolenie nových 

17. Schválenie VZN o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v čase jej 

nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o náhradnom zneškodňovaní 

obsahu žúmp v obci Košecké Podhradie 

18. Určenie termínu vyhodnotenia výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce 

Košecké Podhradie 

- starosta obce o bod: 

19. Schválenie darovacej zmluvy č. KRHZ-TN-18-010/2015 



-  Bc. Emil Vrana o doplnenie bodu 20. Rôzne 

Poslanci schválili: 

Uznesenie č. 2/1/2015 

OZ schvaľuje doplnenie programu zasadnutia o body: 
16.  Odvolanie starých členov Rady školy a zvolenie nových 

17. Schválenie VZN o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v čase jej 

nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o náhradnom zneškodňovaní 

obsahu žúmp v obci Košecké Podhradie 

18. Určenie termínu vyhodnotenia výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce 

Košecké Podhradie 

 19. Schválenie darovacej zmluvy č. KRHZ-TN-18-010/2015 

rozšírenie bodu 20. Rôzne a posunutie ostatného číslovania. 

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0.  
 

K bodu č. 5 

V zmysle § 13b zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta 

obce poveril svojim zastupovaním Ing. Marcela Živčica, ktorý získal vo voľbách do orgánov 

samosprávy obcí najviac hlasov od občanov. Rozsah jeho zastupovania je spracovaný 

v samostatnej prílohe (viď príloha č. 2). Poslanci vzali na vedomie: 

Uznesenie č. 3/1/2015 

OZ berie na vedomie poverenie pre poslanca OZ Ing. Marcela Živčica na zastupovanie 

starostu obce v rozsahu písomného poverenia. 

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 

K bodu č. 6 

Ing. Marcel Živčic predniesol prítomným plán práce obecného zastupiteľstva na rok 2015 (viď 

príloha č. 3). Poslanci schválili: 

Uznesenie č. 4/1/2015 

OZ schvaľuje plán práce OZ v Košeckom Podhradí na rok 2015 

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 

K bodu č. 7 

Návrh dodatku č. 1/2014 k Štatútu obce Košecké Podhradie predložil starosta obce. V návrhu 

ide o úpravu počtu členov v komisiách zriadených pri OZ (viď prílohe č. 4), a to: 

1. komisia pre kultúru, šport a vzdelávanie má v súčasnosti 7 členov a navrhuje sa znížiť na 5; 

2. sociálna a bytová komisia má v súčasnosti 5 členov a navrhuje sa znížiť na 3. 

K tomuto bodu sa vyjadrila Ing. Zuzana Kvasnicová: 

- zistila nejaké formálne nedostatky v štatúte obce. Starosta obce jej odporučil ich písomne 

sformulovať a predložiť na najbližšie riadne zasadnutie OZ. 

Následne poslanci prerokovali a schválili: 

Uznesenie č. 5/1/2015 

OZ:  

A) prerokovalo návrh dodatku č.1/2014 k Štatútu obce Košecké Podhradie 

B) schvaľuje dodatok č. 1/2014 k Štatútu obce Košecké Podhradie 

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0. 
  
K bodu č. 8 

Nakoľko na ustanovujúcom zasadnutí OZ dňa 07.12.2014 neboli zriadené všetky komisie pri 

OZ a neboli menovaní členovia zriadených komisií, je potrebné tak spraviť teraz, povedal 

starosta obce a predložil návrh na zriadenie komisie na prešetrovanie sťažností na starostu obce 

a poslancov OZ a návrh na členov jednotlivých komisií (viď príloha č. 5). Poslanci schválili:   

Uznesenie č. 6/1/2015 

OZ: 

A) zriaďuje komisiu na prešetrovanie sťažností na starostu obce a poslancov OZ 

B) volí: 

1a) predsedu komisie na prešetrovanie sťažností na starostu obce a poslancov OZ: Ing. Marcel 

Živčic 



1b) členov komisie na prešetrovanie sťažností na starostu obce a poslancov OZ: Ing. Zdenko 

Daňo, Ing. Zuzana Kvasnicová, Mgr. Peter Mikoláš, Mgr. Milan Turza 

1c) náhradníkov komisie na prešetrovanie sťažností na starostu obce a poslancov OZ: Martin 

Behan, Bc. Emil Vrana 

2a) členov komisie pre výstavbu a životné prostredie: Martin Behan, Ing. Marta Galbavá, Ing. 

Božena Staňová, Cyril Vavrík 

3a) členov finančnej komisie: Ing. Martin Prostinák, Mgr. Milan Turza 

4a) členov komisie pre kultúru šport a vzdelávanie: Pavol Bagín, Marta Šnapková, Ľubomír 

Vlasatý, Alena Živčicová 

5a) členov sociálnej a bytovej komisie: Ing. Zdenko Daňo, Bc. Emil Vrana 

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 

K bodu č. 9 

Martin Behan, predseda komisie pre výberové konania, oboznámil prítomných so zápisnicou 

tejto komisie zo dňa 07.01.2015 (viď príloha 6), ktorá sa zaoberala vyhodnotením výberového 

konania na stavbu: „Vybudovanie toaliet v Kultúrnom dome Malé Košecké Podhradie“ 

a odporučila OZ vybrať za realizátora stavby firmu Ekologické stavby, spol. s r.o., Považská 

Bystrica, ktorá predložila najlacnejšiu cenovú ponuku. OZ prerokovalo a schválilo: 

Uznesenie č. 7/1/2015  

OZ: 

A) berie na vedomie správu komisie pre výberové konanie z vyhodnotenia výberového 

konania na stavbu: „Vybudovanie toaliet v Kultúrnom dome Malé Košecké Podhradie“ 

B) prerokovalo návrh zmluvy o dielo č. 1/2015 

C) schvaľuje zmluvu o dielo č. 1/2015 uzatvorenú medzi obcou Košecké Podhradie 

a Ekologickými stavbami, spol. s r.o. Považská Bystrica, ktorej predmetom je vybudovanie 

toaliet v Kultúrnom dome Malé Košecké Podhradie, v cene 14.460,76 € s DPH, slovom: 

štrnásťtisícštyristošesťdesiat eur 76/100 

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0.            
 

K bodu č. 10 

Martin Behan, predseda komisie pre výberové konania, oboznámil prítomných so zápisnicou 

tejto komisie zo dňa 07.01.2015 (viď príloha 7), ktorá sa zaoberala vyhodnotením výberového 

konania na stavbu: „Košecké Podhradie – vodovod III. stavba – dotláčacia stanica“ 

a odporučila OZ vybrať za realizátora stavby firmu Ekologické stavby, spol. s r.o., Považská 

Bystrica, ktorá predložila najlacnejšiu cenovú ponuku. OZ prerokovalo a schválilo: 

Uznesenie č. 8/1/2015 

OZ: 
A) berie na vedomie správu komisie pre výberové konanie z vyhodnotenia výberového 

konania na stavbu: „Košecké Podhradie – vodovod III. stavba – dotláčacia stanica“ 

B) prerokovalo návrh zmluvy o dielo č. 2/2015 

C) schvaľuje zmluvu o dielo č. 2/2015 uzatvorenú medzi obcou Košecké Podhradie 

a Ekologickými stavbami, spol. s r.o. Považská Bystrica, ktorej predmetom je riadne 

zhotovenie diela: „Košecké Podhradie – vodovod III. stavba – dotláčacia stanica“, v cene 

35.155,79 € s DPH, slovom: tridsaťpäťtisícstopäťdesiatpäť eur 79/100 

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 

K bodu č. 11 

Martin Behan, predseda komisie pre výberové konania, oboznámil prítomných so zápisnicou 

tejto komisie zo dňa 07.01.2015 (viď príloha 8), ktorá sa zaoberala vyhodnotením výberového 

konania na stavbu: „Košecké Podhradie – vodovod III. stavba – rozšírenie vodovodu“ 

a odporučila OZ vybrať za realizátora stavby firmu Ekologické stavby, spol. s r.o., Považská 

Bystrica, ktorá predložila najlacnejšiu cenovú ponuku. OZ prerokovalo a schválilo: 

Uznesenie č. 9/1/2015 

OZ: 

A) berie na vedomie správu komisie pre výberové konanie z vyhodnotenia výberového 

konania na stavbu: „Košecké Podhradie – vodovod III. stavba – rozšírenie vodovodu“ 

B) prerokovalo návrh zmluvy o dielo č. 3/2015 



C) schvaľuje zmluvu o dielo č. 3/2015 uzatvorenú medzi obcou Košecké Podhradie 

a Ekologickými stavbami, spol. s r.o. Považská Bystrica, ktorej predmetom je riadne 

zhotovenie diela: „Košecké Podhradie – vodovod III. stavba – rozšírenie vodovodu“, 

v cene 35.689,56 € s DPH, slovom: tridsaťpäťtisícšesťstoosemdesiatdeväť eur 56/100 

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 

K bodu č. 12 

Martin Behan, predseda komisie pre výberové konania, oboznámil prítomných so zápisnicou 

tejto komisie zo dňa 07.01.2015 (viď príloha 9), ktorá sa zaoberala vyhodnotením výberového 

konania na stavbu: „Malé Košecké Podhradie – obecný vodovod – dotláčacia stanica“ 

a odporučila OZ vybrať za realizátora stavby firmu Ekologické stavby, spol. s r.o., Považská 

Bystrica, ktorá predložila najlacnejšiu cenovú ponuku. OZ prerokovalo a schválilo: 

Uznesenie č. 10/1/2015 

OZ: 

A) berie na vedomie správu komisie pre výberové konanie z vyhodnotenia výberového 

konania na stavbu: „Malé Košecké Podhradie – obecný vodovod – dotláčacia stanica“ 

B) prerokovalo návrh zmluvy o dielo č. 4/2015 

C) schvaľuje zmluvu o dielo č. 4/2015 uzatvorenú medzi obcou Košecké Podhradie 

a Ekologickými stavbami, spol. s r.o. Považská Bystrica, ktorej predmetom je riadne 

zhotovenie diela: „Malé Košecké Podhradie – obecný vodovod – dotláčacia stanica“, 

v cene 35.896,99 € s DPH, slovom: tridsaťpäťtisícosemstodeväťdesiatšesť eur 99/100 

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 

K bodu č. 13 

Martin Behan, predseda komisie pre výberové konania, oboznámil prítomných so zápisnicou 

tejto komisie zo dňa 07.01.2015 (viď príloha 10), ktorá sa zaoberala vyhodnotením výberového 

konania na stavbu: „Malé Košecké Podhradie – obecný vodovod – rozšírenie vodovodu“ 

a odporučila OZ vybrať za realizátora stavby firmu Ekologické stavby, spol. s r.o., Považská 

Bystrica, ktorá predložila najlacnejšiu cenovú ponuku. OZ prerokovalo a schválilo: 

Uznesenie č. 11/1/2015 

OZ: 

A) berie na vedomie správu komisie pre výberové konanie z vyhodnotenia výberového 

konania na stavbu: „Malé Košecké Podhradie – obecný vodovod – rozšírenie vodovodu“ 

B) prerokovalo návrh zmluvy o dielo č. 5/2015 

C) schvaľuje zmluvu o dielo č. 5/2015 uzatvorenú medzi obcou Košecké Podhradie 

a Ekologickými stavbami, spol. s r.o. Považská Bystrica, ktorej predmetom je riadne 

zhotovenie diela: „Malé Košecké Podhradie – obecný vodovod – rozšírenie vodovodu“, 

v cene 35.968,00 € s DPH, slovom: tridsaťpäťtisícdeväťstošesťdesiatosem eur 

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 

K bodu č. 14 

Martin Behan, predseda komisie pre výberové konania, oboznámil prítomných so zápisnicou 

tejto komisie zo dňa 07.01.2015 (viď príloha 11), ktorá sa zaoberala vyhodnotením obchodnej 

verejnej súťaže: „Predaj 6-tich obecných bytov“ a odporučila OZ zrušiť vyhlásenú obchodnú 

verejnú súťaž, nakoľko ani jeden z účastníkov nedoložil doklad o zaplatení zábezpeky na účet 

vyhlasovateľa, čím boli porušené podmienky súťaže a zároveň odporúča vyhlásiť novú 

obchodnú verejnú súťaž. K uvedenému sa vyjadrili: 

- starosta obce: k dispozícií sú výpisy z účtu, kde sa dá ľahko skontrolovať, že zábezpeky boli 

vložené na účet obce; 

- Mgr. Milan Turza: z výpisov z účtu obce je zrejmé, že zábezpeky boli uhradené, tak by sa 

nemalo brať na vedomie, že nepredložili doklady o úhrade; 

- Ing. Zuzana Kvasnicová – predloženie dokladov o úhrade bola podmienka súťaže. 

Na základe uvedeného OZ prerokovalo a schválilo: 

Uznesenie č. 12/1/2015 

OZ: 
A) berie na vedomie správu komisie pre výberové konanie z vyhodnotenia obchodnej 

verejnej súťaže „Predaj 6-tich obecných bytov“ 



B) ruší obchodnú verejnú súťaž „Predaj 6-tich obecných bytov“ vyhlásenú dňa 20.10.2014 

Hlasovanie: za – 6, proti – 1 (Mgr. Milan Turza), zdržal sa – 0. 
 

K bodu č. 15 

Správu hlavného kontrolóra obce Košecké Podhradie o plnení plánu kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra za II. polrok 2014 (viď príloha č. 12). Súčasťou správy bol aj návrh na 

uznesenie, ktoré poslanci po prerokovaní neschválili: 

Uznesenie č. 13/1/2015 
OZ neschválilo návrh na uznesenie, ktorý predložil hlavný kontrolór obce: 

A) správu hlavného kontrolóra obce Košecké Podhradie o plnení plánu kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra za II. polrok 2014 

B) vykonať kontrolu použitia poskytnutej dotácie od Environmentálneho fondu v rokoch 2013 

a 2014, ktoré mali byť účelovo použité na „Košecké Podhradie - vodovod III. stavba“, 

termín: ihneď 

C) vykonať finančnú kontrolu v ZŠ s MŠ Košecké Podhradie za rok 2014, termín: ihneď    

 Hlasovanie: za – 2 (Ing. Zuzana Kvasnicová, Mgr. Milan Turza), proti – 0, zdržal sa – 5 

(Martin Behan, Ing. Zdenko Daňo, Mgr. Peter Mikoláš, Bc. Emil Vrana, Ing. Marcel Živčic). 

K správe sa vyjadrila Ing. Zuzana Kvasnicová – treba porovnať aká bola žiadosť o dotáciu a či 

sa peniaze skutočne použili na ten účel, na aký mali byť použité a kto vykoná kontrolu v ZŠ s 

MŠ.  

Na to odpovedal starosta obce a predložil výpis zo zmluvy o dotáciu, protokol k záverečnému 

vyhodnoteniu plnenia podmienok zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu 

formou dotácie, ktorý bol schválený Environmentálnym fondom (tieto dokumenty sú súčasťou 

prílohy č. 12) a zároveň dodal, že osloví Environmentálny fond, aby vykonal fyzickú kontrolu 

poskytnutia finančných prostriedkov. 

Martin Behan navrhol, aby kontrolu v ZŠ s MŠ vykonal nový hlavný kontrolór.  

Na základe uvedeného poslanci schválili: 

Uznesenie č. 14/1/2015 

OZ ukladá Obecnému úradu: 

A) požiadať  Environmentálny fond o vykonanie fyzickej kontroly poskytnutej dotácie na rok 

2014 v rámci projektu „Košecké Podhradie – vodovod III. stavba“ 

B) vykonať finančnú kontrolu v ZŠ s MŠ Košecké Podhradie za rok 2014, do 30 dní od 

zvolenia nového kontrolóra 

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 

K bodu č. 16 

Starosta obce navrhol odvolať starých členov Rady školy a zvoliť nových. Následne poslanci 

schválili:  

Uznesenie č. 15/1/2015 

OZ: 
A) odvoláva dňom 12.01.2015 Máriu Gregorovú, Ing. Zuzanu Kvasnicovú a Ing. Marcela 

Živčica z funkcie člena Rady školy pri ZŠ s MŠ Košecké Podhradie 

B) volí dňom 13.01.2015 Ing. Zuzanu Kvasnicovú, Mgr. Petra Mikoláša, Ing. Marcela Živčica 

do funkcie členov Rady školy pri ZŠ s MŠ Košecké Podhradie 

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 

K bodu č. 17 

Na zasadnutí OZ dňa 13.10.2014 bol predložený návrh VZN o dočasnom obmedzení alebo 

zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou 

a o náhradnom zneškodňovaní obsahu žúmp v obci Košecké Podhradie a mohli sa predkladať 

pripomienky, povedal starosta obce. Keďže sa nikto nevyjadril k predloženému návrhu, OZ 

schválilo: 

Uznesenie č. 16/1/2015 

OZ schvaľuje VZN o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej 

nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o náhradnom zneškodňovaní obsahu 

žúmp v obci Košecké Podhradie (viď príloha č. 13). 

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0. 



K bodu č. 18 

Starosta obce oboznámil prítomných s tým, že na ustanovujúcom zasadnutí OZ dňa 07.12.2014 

boli schválené podmienky výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce, len sme 

zabudli určiť termín vyhodnotenia výberového konania, ktorý navrhujem na 02.02.2015 

o 17,30 hod. v kultúrnom dome vo Veľkom K. Podhradí. Poslanci schválili:  

Uznesenie č. 17/1/2015 

OZ určuje termín na vyhodnotenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce 

Košecké Podhradie, na 02. februára 2015 o 17,30 hod. v Kultúrnom dome Veľké K. Podhradie. 

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 

K bodu č. 19 

Návrh darovacej zmluvy číslo KRHZ-TN-18-010/2015 uzatvorenej medzi Slovenskou 

republikou zastúpenou Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Obcou Košecké 

Podhradie, ktorej predmetom je bezplatné prenechanie špeciálneho hasičského automobilu 

IVECO DAILY D65C15D (viď príloha č. 14) predložil starosta obce. Poslanci prerokovali 

a schválili: 

Uznesenie č. 18/1/2015 

OZ: 

A) prerokovalo návrh darovacej zmluvy číslo KRHZ-TN-18-010/2015  

B) schválilo darovaciu zmluvu číslo KRHZ-TN-18-010/2015 uzatvorenú medzi Slovenskou 

republikou zastúpenou Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Obcou Košecké 

Podhradie, ktorej predmetom je bezplatné prenechanie špeciálneho hasičského automobilu 

IVECO DAILY D65C15D. 

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 

K bodu č. 20 

Starosta obce informoval, že na výročnej členskej schôdzi dobrovoľného hasičského zboru K. 

Podhradie, konanej dňa 21.12.2014 bola odvolaná veliteľka DHZ Mária Gregorová a zvolený 

nový veliteľ DHZ Bc. Emil Vrana. Následne poslanci schválili:    
 

Uznesenie č. 19/1/2015 

OZ: 

A) odvoláva dňom 12.01.2015 Máriu Gregorovú z funkcie veliteľa Dobrovoľného hasičského 

zboru Košecké Podhradie 

B) menuje dňom 13.01.2015 Bc. Emila Vranu do funkcie veliteľa Dobrovoľného hasičského 

zboru Košecké Podhradie 

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 

K bodu č. 21 

Do diskusie sa zapojili: 

- Ing. Zuzana Kvasnicová: uznesením č. 5/2014 zo dňa 16.06.2014 v bode D3) OZ uložilo 

vytvoriť internú smernicu pre profil verejného obstarávateľa. Je vytvorená alebo nie? 

     na zasadnutí dňa 13.10.2014 sme sa bavili o dlžníkoch na 

nájomnom v obecných nájomných bytovkách. V akom štádiu riešenia sú tieto nedoplatky? 

 uznesením č. 7/2014 zo dňa 13.10.2014 v bode D2) OZ uložilo 

pripraviť zoznam VZN a smerníc obce, ktoré sú schválené a preveriť, či zodpovedajú 

platným zákonom a predpisom s termínom do 1. zasadnutia OZ v roku 2015. Dnes nič 

nebolo predložené. 

 28.02.2015 končí nájomná zmluva 5-tim nájomníkom 

v nájomnej bytovke 279, treba im poslať upozornenie. 

-  starosta obce: na zasadnutí OZ dňa 13.10.2014 sa v bode 6 vyjadrila vtedajšia zástupkyňa 

starostu obce Ing. Marta Galbavá, že internú smernicu pre profil verejného obstarávateľa je 

zbytočné vypracovávať, pretože sa budeme riadiť zákonom. 

  dlžníkom na nájom boli zaslané výzvy. 

  k inventarizácii VZN a smerníc obce predložím správu. 

- Bc. Pavol Janík:  k predloženej správe hlavného kontrolóra chcem povedať len toľko, že 

nesmerovala proti nikomu, nechcem nikomu uškodiť, ale je presvedčený, že poskytnutá 



dotácia nebola použitá na účel, na ktorý mala byť. v zmluve je jasne napísané, ktoré úseky 

sa mali robiť, v akej dĺžke a to reálne nepasuje. Keď som sa v predchádzajúcich obdobiach 

pýtal starostu, tak som nedostal jasnú odpoveď. Kontrolu použitia finančných prostriedkov 

by mala spraviť inšpekcia Environmentálneho fondu alebo Národný kontrolný úrad. Ešte 

raz chcem povedať, že nie som proti nikomu, ale chcem, aby sa použitie finančných 

prostriedkov prešetrilo, aby náhodou v budúcnosti nevznikli nejaké problémy. 

 zmena rozpočtu obce má byť verejnosti prístupná po dobu 15 dní, aby sa 

k nej občania mohli vyjadriť. 

 hospodárenie s finančnými prostriedkami v škole treba prešetriť. 

- Ing. Zuzana Kvasnicová: dnes sme zrušili obchodnú verejnú súťaž na predaj obecných 

bytov a čo ďalej s tým 

- starosta obce navrhol vyhlásiť novú obchodnej verejnej súťaže na predaj 6-tich obecných 

bytov, s nezmenenými podmienkami, s termínom predkladania žiadostí do 27. februára 

2015, do 12,00 hod. Poslanci prerokovali a schválili:                                               

Uznesenie č. 21/1/2015 

OZ: 

A) prerokovalo podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj 6-tich obecných bytov 

B) schválilo vyhlásenie novej obchodnej verejnej súťaže na predaj 6-tich obecných bytov 

s dobou predkladania žiadostí do 27. februára 2015 do 12,00 hod. a ostatné podmienky 

zostávajú zachované podľa OVS vyhlásenej dňa 08.07.2014. 

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0. 

 

K bodu č. 22 

Poďakovaním všetkým prítomným za účasť starosta obce ukončil riadne zasadnutie OZ. 

        

 

 

Košecké Podhradie, 12. januára 2015 

 

 

Zapísala : Ing. Zuzana Bartošová 

 

 

 

Overovatelia zápisnice :         Mgr. Peter Mikoláš            ............................... 

 

 

 

                                            Bc. Emil Vrana  ................................                                                            

 

 

 

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

                                                                                                    Bc. Rastislav Čepák    

                                                                 starosta obce    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie  
z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v  

Košeckom Podhradí, ktoré sa konalo dňa  12. januára 2015 

                     

Uznesenie č. 1/1/2015 

OZ berie na vedomie, že zvolený poslanec obecného zastupiteľstva, Ing. Marcel Živčic, zložil 

zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva v Košeckom Podhradí 
 

Uznesenie č. 2/1/2015 

OZ schvaľuje doplnenie programu zasadnutia o body: 
16.  Odvolanie starých členov Rady školy a zvolenie nových 

17. Schválenie VZN o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v čase jej 

nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o náhradnom zneškodňovaní 

obsahu žúmp v obci Košecké Podhradie 

18. Určenie termínu vyhodnotenia výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce 

Košecké Podhradie 

 19. Schválenie darovacej zmluvy č. KRHZ-TN-18-010/2015 

rozšírenie bodu 20. Rôzne a posunutie ostatného číslovania 
 

Uznesenie č. 3/1/2015 

OZ berie na vedomie poverenie pre poslanca OZ Ing. Marcela Živčica na zastupovanie 

starostu obce v rozsahu písomného poverenia 
 

Uznesenie č. 4/1/2015 

OZ schvaľuje plán práce OZ v Košeckom Podhradí na rok 2015 
 

Uznesenie č. 5/1/2015 

OZ:  

A) prerokovalo návrh dodatku č.1/2014 k Štatútu obce Košecké Podhradie 

B) schvaľuje dodatok č. 1/2014 k Štatútu obce Košecké Podhradie 
 

Uznesenie č. 6/1/2015 

OZ: 

A) zriaďuje komisiu na prešetrovanie sťažností na starostu obce a poslancov OZ 

B) volí: 

1a) predsedu komisie na prešetrovanie sťažností na starostu obce a poslancov OZ: Ing. Marcel 

Živčic 

1b) členov komisie na prešetrovanie sťažností na starostu obce a poslancov OZ: Ing. Zdenko 

Daňo, Ing. Zuzana Kvasnicová, Mgr. Peter Mikoláš, Mgr. Milan Turza 

1c) náhradníkov komisie na prešetrovanie sťažností na starostu obce a poslancov OZ: Martin 

Behan, Bc. Emil Vrana 

2a) členov komisie pre výstavbu a životné prostredie: Martin Behan, Ing. Marta Galbavá, Ing. 

Božena Staňová, Cyril Vavrík 

3a) členov finančnej komisie: Ing. Martin Prostinák, Mgr. Milan Turza 

4a) členov komisie pre kultúru šport a vzdelávanie: Pavol Bagín, Marta Šnapková, Ľubomír 

Vlasatý, Alena Živčicová 

5a) členov sociálnej a bytovej komisie: Ing. Zdenko Daňo, Bc. Emil Vrana 
 

Uznesenie č. 7/1/2015  

OZ: 

A) berie na vedomie správu komisie pre výberové konanie z vyhodnotenia výberového 

konania na stavbu: „Vybudovanie toaliet v Kultúrnom dome Malé Košecké Podhradie“ 

B) prerokovalo návrh zmluvy o dielo č. 1/2015 

C) schvaľuje zmluvu o dielo č. 1/2015 uzatvorenú medzi obcou Košecké Podhradie 

a Ekologickými stavbami, spol. s r.o. Považská Bystrica, ktorej predmetom je vybudovanie 

toaliet v Kultúrnom dome Malé Košecké Podhradie, v cene 14.460,76 € s DPH, slovom: 

štrnásťtisícštyristošesťdesiat eur 76/100 

 



Uznesenie č. 8/1/2015 

OZ: 
A) berie na vedomie správu komisie pre výberové konanie z vyhodnotenia výberového 

konania na stavbu: „Košecké Podhradie – vodovod III. stavba – dotláčacia stanica“ 

B) prerokovalo návrh zmluvy o dielo č. 2/2015 

C) schvaľuje zmluvu o dielo č. 2/2015 uzatvorenú medzi obcou Košecké Podhradie 

a Ekologickými stavbami, spol. s r.o. Považská Bystrica, ktorej predmetom je riadne 

zhotovenie diela: „Košecké Podhradie – vodovod III. stavba – dotláčacia stanica“, v cene 

35.155,79 € s DPH, slovom: tridsaťpäťtisícstopäťdesiatpäť eur 79/100 
 

Uznesenie č. 9/1/2015 

OZ: 

A) berie na vedomie správu komisie pre výberové konanie z vyhodnotenia výberového 

konania na stavbu: „Košecké Podhradie – vodovod III. stavba – rozšírenie vodovodu“ 

B) prerokovalo návrh zmluvy o dielo č. 3/2015 

C) schvaľuje zmluvu o dielo č. 3/2015 uzatvorenú medzi obcou Košecké Podhradie 

a Ekologickými stavbami, spol. s r.o. Považská Bystrica, ktorej predmetom je riadne 

zhotovenie diela: „Košecké Podhradie – vodovod III. stavba – rozšírenie vodovodu“, 

v cene 35.689,56 € s DPH, slovom: tridsaťpäťtisícšesťstoosemdesiatdeväť eur 56/100 
 

Uznesenie č. 10/1/2015 

OZ: 

A) berie na vedomie správu komisie pre výberové konanie z vyhodnotenia výberového 

konania na stavbu: „Malé Košecké Podhradie – obecný vodovod – dotláčacia stanica“ 

B) prerokovalo návrh zmluvy o dielo č. 4/2015 

C) schvaľuje zmluvu o dielo č. 4/2015 uzatvorenú medzi obcou Košecké Podhradie 

a Ekologickými stavbami, spol. s r.o. Považská Bystrica, ktorej predmetom je riadne 

zhotovenie diela: „Malé Košecké Podhradie – obecný vodovod – dotláčacia stanica“, 

v cene 35.896,99 € s DPH, slovom: tridsaťpäťtisícosemstodeväťdesiatšesť eur 99/100 
 

Uznesenie č. 11/1/2015 

OZ: 

A) berie na vedomie správu komisie pre výberové konanie z vyhodnotenia výberového 

konania na stavbu: „Malé Košecké Podhradie – obecný vodovod – rozšírenie vodovodu“ 

B) prerokovalo návrh zmluvy o dielo č. 5/2015 

C) schvaľuje zmluvu o dielo č. 5/2015 uzatvorenú medzi obcou Košecké Podhradie 

a Ekologickými stavbami, spol. s r.o. Považská Bystrica, ktorej predmetom je riadne 

zhotovenie diela: „Malé Košecké Podhradie – obecný vodovod – rozšírenie vodovodu“, 

v cene 35.968,00 € s DPH, slovom: tridsaťpäťtisícdeväťstošesťdesiatosem eur 
 

Uznesenie č. 12/1/2015 

OZ: 
A) berie na vedomie správu komisie pre výberové konanie z vyhodnotenia obchodnej 

verejnej súťaže „Predaj 6-tich obecných bytov“ 

B) ruší obchodnú verejnú súťaž „Predaj 6-tich obecných bytov“ vyhlásenú dňa 20.10.2014 
 

Uznesenie č. 13/1/2015 
OZ neschválilo návrh na uznesenie, ktorý predložil hlavný kontrolór obce: 

A) správu hlavného kontrolóra obce Košecké Podhradie o plnení plánu kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra za II. polrok 2014 

B) vykonať kontrolu použitia poskytnutej dotácie od Environmentálneho fondu v rokoch 2013 

a 2014, ktoré mali byť účelovo použité na „Košecké Podhradie - vodovod III. stavba“, 

termín: ihneď 

C) vykonať finančnú kontrolu v ZŠ s MŠ Košecké Podhradie za rok 2014, termín: ihneď 
 

Uznesenie č. 14/1/2015 

OZ ukladá Obecnému úradu: 



A) požiadať  Environmentálny fond o vykonanie fyzickej kontroly poskytnutej dotácie na rok 

2014 v rámci projektu „Košecké Podhradie – vodovod III. stavba“ 

B) vykonať finančnú kontrolu v ZŠ s MŠ Košecké Podhradie za rok 2014, do 30 dní od 

zvolenia nového kontrolóra 

Uznesenie č. 15/1/2015 

OZ: 
A) odvoláva dňom 12.01.2015 Máriu Gregorovú, Ing. Zuzanu Kvasnicovú a Ing. Marcela 

Živčica z funkcie člena Rady školy pri ZŠ s MŠ Košecké Podhradie 

B) volí dňom 13.01.2015 Ing. Zuzanu Kvasnicovú, Mgr. Petra Mikoláša, Ing. Marcela Živčica 

do funkcie členov Rady školy pri ZŠ s MŠ Košecké Podhradie 
 

Uznesenie č. 16/1/2015 

OZ schvaľuje VZN o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej 

nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o náhradnom zneškodňovaní obsahu 

žúmp v obci Košecké Podhradie 
 

Uznesenie č. 17/1/2015 

OZ určuje termín na vyhodnotenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce 

Košecké Podhradie, na 02. februára 2015 o 17,30 hod. v Kultúrnom dome Veľké K. Podhradie 
 

Uznesenie č. 18/1/2015 

OZ: 

A) prerokovalo návrh darovacej zmluvy číslo KRHZ-TN-18-010/2015  

B) schválilo darovaciu zmluvu číslo KRHZ-TN-18-010/2015 uzatvorenú medzi Slovenskou 

republikou zastúpenou Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Obcou Košecké 

Podhradie, ktorej predmetom je bezplatné prenechanie špeciálneho hasičského automobilu 

IVECO DAILY D65C15D 
 

Uznesenie č. 19/1/2015 

OZ: 

A) odvoláva dňom 12.01.2015 Máriu Gregorovú z funkcie veliteľa Dobrovoľného hasičského 

zboru Košecké Podhradie 

B) menuje dňom 13.01.2015 Bc. Emila Vranu do funkcie veliteľa Dobrovoľného hasičského 

zboru Košecké Podhradie 
 

Uznesenie č. 20/1/2015 

OZ schvaľuje zostavenie a predkladanie rozpočtu na roky 2015, 2016, 2017 bez programovej 

štruktúry 

 

Uznesenie č. 21/1/2015 

OZ: 

A) prerokovalo podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj 6-tich obecných bytov 

B) schválilo vyhlásenie novej obchodnej verejnej súťaže na predaj 6-tich obecných bytov 

s dobou predkladania žiadostí do 27. februára 2015 do 12,00 hod. a ostatné podmienky 

zostávajú zachované podľa OVS vyhlásenej dňa 08.07.2014 
 

Košecké Podhradie, 12. januára 2015 

                   

Zapísala :   Ing. Zuzana Bartošová 
 

Overovatelia zápisnice :         Mgr. Peter Mikoláš        ............................... 

 
 

                                            Bc. Emil Vrana ...............................        

                                                     
 

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

                                                                                                             Bc. Rastislav Čepák    

                                                                                                                   starosta obce 


