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

ktoré sa konalo dňa 14.11.2015 v kancelárii starostu obce na Obecnom úrade 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. Schválenie preklenovacieho úveru na rekonštrukciu verejného osvetlenia 

 5. Schválenie kúpno-predajnej zmluvy na odpredaj osobného auta Škoda Fabia 

Combi 

 6. 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 je prítomných 5, dvaja poslanci sú 

ospravedlnení (Mgr. Turza Milan, Bc. Vrana Emil).   

 

K bodu č. 2 

Za zapisovateľa navrhol starosta obce Ing. Martina Prostináka, za overovateľov zápisnice Ing. 

Zuzanu Kvasnicovú a Ing. Zdenka Daňa. 

 

K bodu č. 3 

Starosta obce oboznámil prítomných s programom zasadnutia.  

Uznesenie č. 67/7/2015 

OZ schvaľuje program zasadnutia OZ. 

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

 

K bodu č. 4 

Starosta obce informoval prítomných o realizácii projektu „Rekonštrukcia a modernizácia 

verejného osvetlenia v obci Košecké Podhradie“, na ktorý nám Ministerstvo hospodárstva ako 

Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast schválilo 

nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške 131.000,48 EUR, pričom celkové oprávnené 

výdavky projektu boli schválené vo výške 137.895,24 EUR. Na základe zmluvy 

s ministerstvom je však potrebné tento projekt najskôr zafinancovať z vlastných prostriedkov 

a následne budú tieto prostriedky refundované. Predpoklad je, že by tieto prostriedky mali byť 

refundované do konca januára 2016. Nakoľko nemáme dostatok vlastných finančných 

prostriedkov na financovanie tohto projektu, je potrebné schváliť na financovanie projektu 

krátkodobý úver, z ktorého sa uhradia náklady a následne po prijatí NFP bude celý splatený. 

O poskytnutie úveru sme požiadali Slovenskú záručnú a rozvojovú banku, pobočka Trenčín. 

Výška požadovaného úveru je 131.000,- EUR. Zvyšné výdavky projektu vykryjeme 

vlastnými finančnými prostriedkami.  

Následne Ing. Galbavá, hlavná kontrolórka obce, predniesla Správu z vykonanej následnej 

finančnej kontroly dodržiavania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania na 

krátkodobý (preklenovací) úver na predfinancovanie nenávratných finančných prostriedkov 

realizovaných do konca roku 2015 (správa tvorí prílohu zápisnice). 



Uznesenie č. 68/7/2015 

OZ berie na vedomie správu z vykonanej finančnej kontroly dodržania podmienok na 

prijatie návratných zdrojov financovania na krátkodobý (preklenovací) úver na 

predfinancovanie nenávratných finančných prostriedkov realizovaných v roku 2015. 

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

Uznesenie č. 69/7/2015 

OZ schvaľuje: 
1. prijatie úveru od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. vo výške 131.000,- EUR na 

financovanie investičnej akcie „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci 

Košecké Podhradie“ za podmienok dohodnutých v úverovej zmluve.  

2. zabezpečenie úveru formou blankozmenky obce a záložným právom k pohľadávke 

z dotačného účtu v SZRB.  

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

Uznesenie č. 70/7/2015 

OZ schvaľuje úpravu rozpočtu obce a navýšenie položky príjmové finančné operácie – 

krátkodobé úvery o výšku 131.000,- EUR z dôvodu schválenia krátkodobého úveru. 

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

 

      

K bodu č. 5 

Martin Behan, predseda výberovej komisie informoval prítomných o zverejnenom zámere 

odpredaja majetku – osobného automobilu Škoda Fabia cobmi, kde predložil cenovú ponuku 

iba jeden uchádzať a to pán Ján Kučera, bytom Dubnica nad Váhom v sume 2.000,- EUR. 

Nakoľko sa do súťaže nikto iný nezapojil a prieskumom internetových bazárov bolo zistené, 

že porovnateľné vozidlá sa predávajú približne za rovnakú cenu, odporúčajú odpredať 

predmetný osobný automobil danému záujemcovi.  

Kúpna zmluva na odpredaj osobného automobilu bola predložená poslancom, pričom je 

potrebné do nej doplniť aktuálny stav najazdených kilometrov ku dňu predaja.  

Uznesenie č. 71/7/2015 

OZ schvaľuje kúpnu zmluvu na odpredaj osobného automobilu Škoda Fabia combi, ŠPZ 

IL358BC, kupujúcemu Ján Kučera, bytom Pod hájom 958/15, 01841 Dubnica nad Váhom.  

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

 

K bodu č. 6 

Poďakovaním všetkým prítomným za účasť starosta obce ukončil zasadnutie. 

         

Košecké Podhradie, 14. novembra 2015 

 

Zapísal : Ing. Martin Prostinák 

 

 

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

 

 

 

                                            Ing. Zdenko Daňo  ................................                                                            

 

 

 

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

                                                                                                    Bc. Rastislav Čepák    

                                                                                starosta obce    



Uznesenie  
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v  

Košeckom Podhradí, ktoré sa konalo dňa  14. novembra 2015 

                

 

Uznesenie č. 67/7/2015 

OZ schvaľuje program zasadnutia OZ. 

 

Uznesenie č. 68/7/2015 

OZ berie na vedomie správu z vykonanej finančnej kontroly dodržania podmienok na 

prijatie návratných zdrojov financovania na krátkodobý (preklenovací) úver na 

predfinancovanie nenávratných finančných prostriedkov realizovaných v roku 2015. 

 

Uznesenie č. 69/7/2015 

OZ schvaľuje: 
1. prijatie úveru od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. vo výške 131.000,- EUR na 

financovanie investičnej akcie „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci 

Košecké Podhradie“ za podmienok dohodnutých v úverovej zmluve.  

2. zabezpečenie úveru formou blankozmenky obce a záložným právom k pohľadávke 

z dotačného účtu v SZRB.  

 

Uznesenie č. 70/7/2015 

OZ schvaľuje úpravu rozpočtu obce a navýšenie položky príjmové finančné operácie – 

krátkodobé úvery o výšku 131.000,- EUR z dôvodu schválenia krátkodobého úveru. 

 

Uznesenie č. 71/7/2015 

OZ schvaľuje kúpnu zmluvu na odpredaj osobného automobilu Škoda Fabia combi, ŠPZ 

IL358BC, kupujúcemu Ján Kučera, bytom Pod hájom 958/15, 01841 Dubnica nad Váhom.  

 

 

Košecké Podhradie, 14. novembra 2015 

                

 
 

 

Zapísal :   Ing. Martin Prostinák 
 

 

 
 

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

 

 

 

                                            Ing. Zdenko Daňo ...............................        

                                                     
 

 
 

 

 

      

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

                                                                                                             Bc. Rastislav Čepák    

                                                                                                                   starosta obce    


