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

sa konalo dňa 13.10.2014 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. Informácia o vzdaní sa mandátu poslanca OZ 

 5. Doplnenie poslanca OZ 

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

zriadení v znení neskorších predpisov 

 7. Informácia o zvolení riaditeľky ZŠ s MŠ 

 8. Správa riaditeľky ZŠ s MŠ o zabezpečení školského roka 2014/2015 

 9. Návrh na voľbu predsedu finančnej komisie 

 10. Správa finančnej komisie 

 11. Schválenie rozpočtu 

 12. Informácia o výsledku verejnej obchodnej súťaže a schválenie novej obchodnej súťaže 

 13. Návrhy VZN 

 14. Schválenie zmluvy o užívaní 

 15. Schválenie podania žiadostí  

16. Rôzne 

17. Interpelácia poslancov  

18. Diskusia  

19. Návrh na uznesenie 

 20. Záver – ukončenie zasadnutia  

                                                                                                                                                                                          

K bodu č. 1  

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril o 17,30 hod. privítaním všetkých prítomných starosta obce 

Bc. Rastislav Čepák. Konštatoval, že z  pozvaných 6 poslancov sú prítomní 3, tak do 18,00 hod. prerušil 

zasadnutie OZ. 

Starosta obce o 18,00 hod. opätovne otvoril zasadnutie OZ a konštatoval, že z pozvaných 6 poslancov sú 

prítomní 4 (Mária Gregorová, Ing. Marcel Živčic sa ospravedlnili), na základe čoho mohlo zasadnutie 

pokračovať.   
 

K bodu č. 2 

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

Galbavú a Ing. Zuzanu Kvasnicovú. 
 

K bodu č. 3 

Starosta oboznámil prítomných s programom zasadnutia OZ, za ktorý hlasovali všetci prítomní poslanci, 

nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania. 
 

K bodu č. 4 

Starosta obce oznámil prítomným, že Ing. Martinovi Prostinákovi zaniká mandát poslanca OZ, z dôvodu 

zmeny trvalého pobytu mimo územie obce Košecké Podhradie (viď príloha č. 1). Poslanci hlasovaním: za 

– 4, proti – 0, zdržal sa – 0, vzali na vedomie zánik mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva 

v Košeckom Podhradí, Ing. Martina Prostináka, zmenou trvalého pobytu podľa § 25 ods. 2, písm. f) 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 

K bodu č. 5 

Podľa § 51 ods. 1 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších 

predpisov, ak sa uprázdni v obecnom zastupiteľstve mandát, nastupuje za poslanca obecného 

zastupiteľstva ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov vo volebnom obvode, v ktorom 



sa uprázdnil mandát, ale nebol zvolený za poslanca, povedal starosta obce. Na základe uvedeného, sa 

v zmysle zápisnice miestnej volebnej komisie z 27.11.2010 stáva poslancom OZ Ing. Eduard Bartoš. 

Uvedené bolo jednohlasne vzaté na vedomie. 

Následne Ing. Eduard Bartoš zložil sľub poslanca OZ (viď príloha č. 2) a bolo mu odovzdané osvedčenie 

o zvolení, čo bolo tiež vzaté na vedomie. Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0.  
 

K bodu č. 6 

Od tohto bodu sa do hlasovania zapojil aj nový poslanec Ing. Eduard Bartoš. 

Bc. Pavol Janík predložil správu hlavného kontrolóra v súlade s ustanovením § 18f zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (viď príloha č. 3).  

K uvedenému bodu sa vyjadrili: 

- starosta obce – spracujem písomné vyjadrenie k nesplneným úlohám; 

- Ing. Marta Galbavá – ak nájomcovia prestanú platiť nájomné, tak v zmysle zmluvy o nájme treba túto 

ukončiť a vysťahovať ich; 

- Ing. Eduard Bartoš – keď niekto neplatí, dohodnúť sa s ním na splátkovom kalendári a ak to nájomca 

nebude akceptovať, podať návrh na súd a nájomcu vysťahovať; 

- Ing. Marta Galbavá – internú smernicu pre profil verejného obstarávateľa je zbytočné vypracovávať, 

pretože sa budeme riadiť zákonom; 

Správa bola hlasovaním: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0, vzatá na vedomie.    
 

K bodu č. 7 

Starosta obce informoval prítomných, že za riaditeľku ZŠ s MŠ Košecké Podhradie bola zvolená Mgr. 

Zuzana Záferová. Uvedená informácia bola jednohlasne vzatá na vedomie. 
 

K bodu č. 8 

Riaditeľka ZŠ s MŠ predniesla správu o zabezpečení školského roka 2014/2015 (viď príloha č. 4). 

Vyjadrenia prítomných: 

- Bc. Pavol Janík – do 31.12.2013 mala byť spravená inventarizácia celého majetku obce, t.j. aj školy; 

- Ing. Eduard Bartoš – treba spraviť okamžitú mimoriadnu inventarizáciu majetku  v ZŠ s MŠ; 

- starosta obce – na kontrole v ZŠ s MŠ bol hlavný kontrolór obce a aj audítor a nezistili sa žiadne 

nedostatky; 

- Bc. Pavol Janík – nevyjadruje sa k inventarizácii majetku, pretože nedostal príkaz na jej kontrolu a ku 

všetkým kontrolám, ktoré vykonal, existuje zápis; 

- starosta obce navrhol zloženie inventarizačnej komisie, ktorá vykoná inventarizáciu majetku v ZŠ 

s MŠ: Mgr. Jaroslava Dobríková, Anna Gabrišová, Ing. Zuzana Kvasnicová, Oľga Prostináková, Ing. 

Peter Púček. Hlasovaním: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0, bolo zloženie inventarizačnej komisie 

schválené. Zároveň OZ dáva za úlohu vykonať mimoriadnu inventarizáciu hmotného a nehmotného 

majetku v ZŠ s MŠ v termíne do 10.11.2014, zodpovedný: inventarizačná komisia. Hlasovanie: za – 5, 

proti – 0, zdržal sa – 0. 

- Ing. Marta Galbavá – škola dostávala dostatok finančných prostriedkov, len ako boli využité. Bolo by 

potrebné spraviť poriadok vo finančných prostriedkoch. 

- Bc. Pavol Janík – či ZŠ s MŠ má správnu smernicu na rozdeľovanie finančných prostriedkov;  

- Andrea Turzová – predchádzajúce vedenie školy neplnilo úlohy zastupiteľstva, tak by sa voči nim mali 

vyvodiť nejaké opatrenia; 

- Mária Prekopová – ako je riešená elektrika na multifunkčnom ihrisku, prečo sa tam nedajú samostatné 

hodiny, ihrisko je zanedbané a zničené; 

- Ing. Marta Galbavá – možno by bolo dobré umiestniť na multifunkčné ihrisko kamerový systém. 

Správa riaditeľky ZŠ s MŠ o zabezpečení školského roka 2014/2015 bola jednohlasne vzatá na vedomie. 
 

K bodu č. 9 

Starosta obce, za predsedu finančnej komisie, navrhol Ing. Eduarda Bartoša. Hlasovaním: za – 4, proti – 

0, zdržal sa – 1, bol za predsedu finančnej komisie zvolený Ing. Eduard Bartoš. 
 

K bodu č. 10 

Správu finančnej komisie predložil Ing. Martin Prostinák (viď príloha č. 5) a táto bola jednohlasne vzatá 

na vedomie. 

 



K bodu č. 11 

Starosta obce predložil návrh rozpočtu obce na roky 2015 – 2017 (viď príloha č. 6) a zároveň povedal, že 

rozpočet sa nebude schvaľovať, dáva sa priestor a predkladanie pripomienok. 

Ing. Zuzana Kvasnicová – čo znamená položka nájomné za nájom budov; 

- nenašla položku dotácie; 

- na kultúrne služby je vyčlenených 1.000,- , je to dosť; 

starosta obce – nájomné za nájom budov – sú tam zahrnuté platby za neobsadené byty; 

- dotácie sú zahrnuté do položky transfery; 

Ing. Peter Púček – 1.000,- € stačí na základné funkcie. 

Bc. Pavol Janík – v zmysle novely zákona o rozpočtových pravidlách, je hlavný kontrolór obce povinný 

hlásiť na ministerstvo financií zadĺženosť obce o viac ako 50%. 
 

K bodu č. 12  

Od tohto bodu sa ospravedlnil Martin Krcheň, zastupiteľstvo bolo uznášania schopné. 

Informáciu o výsledku verejnej obchodnej súťaže na odpredaj bytov v bytovom dome súp. č. 337 

predniesol starosta obce, ktorú vzali na vedomie všetci prítomní poslanci, nikto nebol proti a nikto sa 

nezdržal hlasovania. Z dôvodu, že sa prihlásil len 1 záujemca, je potrebné vyhlásiť novú súťaž.  

Na návrh Ing. Marty Galbavej, poslanci jednohlasne zrušili verejnú obchodnú súťaž: „Predaj 6-tich 

obecných bytov“, vyhlásenú dňa 08.07.2014. 

Po prerokovaní sa poslanci OZ dohodli, že podmienky novej verejnej obchodnej súťaže prerokujú na 

mimoriadnom neverejnom zasadnutí OZ. Na základe tohto OZ hlasovaním: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 

0, vzalo na vedomie informáciu o konaní mimoriadneho neverejného zasadnutia OZ, 20.10.2014, o 18,00 

hod.    
 

K bodu č. 13 

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 

predniesol starosta obce (viď príloha č. 7) a zároveň oznámil, že do najbližšieho riadneho zasadnutia OZ 

sa môžu predkladať pripomienky k tomuto VZN. 

Ing. Marta Galbavá povedala, že by bolo potrebné spraviť inventarizáciu všeobecne záväzných nariadení 

obce, poriadkov obce a iných predpisov, tzn. kedy boli schválené, či zodpovedajú platnej právnej úprave. 

Na základe uvedeného OZ uložilo pripraviť zoznam VZN a smerníc obce, ktoré sú schválené a preveriť, 

či zodpovedajú platným zákonom a predpisom v termíne na 1. zasadnutie OZ v roku 2015, zodpovedný 

za výkon úlohy: Obecný úrad. Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 

K bodu č. 14 

Starosta obce predložil 2 návrhy užívania futbalového ihriska: 

a) Zmluvu o užívaní nehnuteľnosti (viď príloha č. 8); 

b) Zmluva o výpožičke (viď príloha č. 9), ktorú spracovala Ing. Marta Galbavá. 

Pripomienky, návrhy na úpravu a doplnky sa môžu predkladať do najbližšieho riadneho zasadnutia OZ. 
 

K bodu č. 15 

Starosta obce oboznámil prítomných s projektmi, na ktoré by sme mohli dostať finančné prostriedky, a to: 

z Environmentálneho fondu na dostavbu vodovodu v Malom a Veľkom Koš. Podhradí, z Ministerstva 

práce, sociálnych vecí a rodiny na zakúpenie osobného automobilu a z Ministerstva kultúry na 

rekonštrukciu kaplnky. 

OZ, v následnom hlasovaní: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0, schválilo podanie žiadostí na získanie 

finančných prostriedkov: 

a) z Environmentálneho fondu na dostavbu vodovodu vo Veľkom K. Podhradí a v Malom K. Podhradí; 

b) z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny  na kúpu osobného automobilu pre terénnu 

opatrovateľskú službu; 

c) z Ministerstva kultúry na rekonštrukciu kaplnky. 
 

K bodu č. 16 

Starosta obce informoval o: 

- návrhu zmluvy od spoločnosti SWAN, a.s., ktorej predmetom je vzájomné poskytovanie služieb 

zmluvnými stranami; 



- žiadosti firmy LUKROMTEL na umiestnenie drobnej stavby pri vodárni na Majeri; 

- žiadosti firmy VIX o umiestnenie videohier; 

- o posune času odchodu autobusu ráno o 6,00 hod. tak, aby sa stíhali prípoje z Ilavy. 

Ing. Marta Galbavá oznámila, že sa zúčastnila stretnutia, ktoré organizovala SAD a.s. Trenčín. rokovalo 

sa o rušení niektorých autobusových spojov, kde s najväčšou pravdepodobnosťou zrušia spoj, ktorý 

odchádzal o 13,00 hod. z Ilavy do Kopca s tým, že do Malého K. Podhradia a Kopca bude zachádzať 

autobus, ktorý ide do Zliechova.    
 

K bodu č. 17 

Nikto z poslancov nepredložil interpelácie. 
 

K bodu č. 18 

Do diskusie sa zapojili: 

- Ing. Vladimír Pagáč - zasadnutie OZ malo byť v piatok; 

- pri výstavbe chodníka zasypali odtokový kanál na dažďovú vodu, bolo by 

potrebné sa tam ísť pozrieť a niečo s tým spraviť, nie je tam žiadna rúra len 

kanál zasypali šutolinou; 

- starosta obce – odtoková rúra tam bola osadená;       

- Mária Prekopová – jej bolo tiež povedané, že sa kanál zasype; 

- písali sme sťažnosť na vypúšťanie močovky od susedov; 

- čo s autami, ktoré parkujú na ceste smerom na ihrisko, prečo neparkujú vo dvoroch; 

- starosta obce – vyzvali sme vlastníkov nehnuteľnosti, aby predložili doklady o nakladaní 

s odpadovými vodami; 

- Ing. Marta Galbavá – keď ľudia nebudú reagovať na zákaz parkovania na miestnych komunikáciách, 

tak bude volať policajtov a tí budú dávať pokuty; 

- Katarína Suchomelová – počula, že okolo zvonice v Malom K. Podhradí by sa mala rekonštruovať 

miestna komunikácia, je to pravda; 

- Ing. Zuzana Kvasnicová – ak sa bude robiť miestna komunikácia, z čoho sa bude financovať; 

- starosta obce – bude sa rekonštruovať a financovať sa bude z rozpočtu obce; 

                                                       

K bodu č. 19 

Návrh na uznesenie predložila Ing. Zuzana Bartošová. Za uznesenie č. 7/2014 hlasovali všetci prítomní 

poslanci, nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania. 
 

K bodu č. 20 

Poďakovaním všetkým prítomným za účasť starosta obce ukončil zasadnutie OZ. 

        

Košecké Podhradie, 13. októbra 2014 

 

 

Zapísala : Ing. Zuzana Bartošová 

 

 

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

 

 

 

                                            Ing. Zuzana Kvasnicová  ................................                                                            

 

 

 

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

                                                                                                    Bc. Rastislav Čepák    

                                                                 starosta obce    

 

 



Uznesenie č. 7/2014  
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v  

Košeckom Podhradí, ktoré sa konalo dňa  13.10.2014 

                     

 

Obecné zastupiteľstvo v Košeckom Podhradí: 

 
 

A. vzalo na vedomie 
1. zánik mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v Košeckom Podhradí, Ing. Martina Prostináka, 

zmenou trvalého pobytu podľa § 25 ods. 2, písm. f) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov 

2. nastúpenie náhradníka, Ing. Eduarda Bartoša, za poslanca Obecného zastupiteľstva v Košeckom 

Podhradí, v súlade s ustanovením § 51 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy 

obcí v znení neskorších predpisov a odovzdanie mu osvedčenia o tom, že sa stal poslancom 

Obecného zastupiteľstva v Košeckom Podhradí  

3. zloženie sľubu poslanca Obecného zastupiteľstva v Košeckom Podhradí, Ing. Eduarda Bartoša, 

v zmysle § 25 ods. 1, písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov 

4. správu hlavného kontrolóra v súlade s ustanovením § 18 f) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov 

5. informáciu o zvolení riaditeľky ZŠ s MŠ Košecké Podhradie 

6. správu riaditeľky ZŠ s MŠ o zabezpečení školského roka 2014/2015 

7. správu finančnej komisie 

8. informáciu o výsledku verejnej obchodnej súťaže 

9. informáciu o konaní mimoriadneho neverejného zasadnutia OZ, 20.10.2014, o 18,00 hod.    
 

B. prerokovalo 

1. program zasadnutia OZ 

2. vykonanie inventarizácie majetku ZŠ s MŠ 

3. návrh voľby predsedu finančnej komisie 

4. návrh rozpočtu obce 

5. návrh zmluvy o užívaní nehnuteľnosti a návrh zmluvy o výpožičke 

 

C. schválilo 

1. program zasadnutia OZ 

2. zloženie inventarizačnej komisie: Mgr. Jaroslava Dobríková, Anna Gabrišová, Ing. Zuzana 

Kvasnicová, Oľga Prostináková, Ing. Peter Púček 

3. podanie žiadostí na získanie finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu na dostavbu 

vodovodu v Malom K. Podhradí a vo Veľkom K. Podhradí 

4. podanie žiadosti na získanie finančných prostriedkov z Ministerstva práce, sociálnych vecí 

a rodiny na kúpu osobného automobilu pre terénnu opatrovateľskú službu 

5. podanie žiadosti na získanie finančných prostriedkov z Ministerstva kultúry na rekonštrukciu 

kaplnky 

 

D. uložilo 

1. vykonať mimoriadnu inventarizáciu hmotného a nehmotného majetku v ZŠ s MŠ 

termín: do 10.11.2014 zodpovedný: inventarizačná komisia 

 

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

zákonom a predpisom 

termín: na 1. zasadnutie OZ v roku 2015 zodpovedný: Obecný úrad 

 

 

 

 



E. zvolilo 

1. za predsedu finančnej komisie Ing. Eduarda Bartoša 

 

F. zrušilo 

1. verejnú obchodnú súťaž: „Predaj 6-tich obecných bytov“, vyhlásenú dňa 08.07.2014 

   
 

 

   

Košecké Podhradie, 13. októbra 2014 

                   

 

 
 

Zapísala :   Ing. Zuzana Bartošová 
 

 

 
 

 

 

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

 

 

 

 

                                            Ing. Zuzana Kvasnicová ...............................        

                                                     

 

 

 

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

                                                                                                             Bc. Rastislav Čepák    

                                                                                                                   starosta obce    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


