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

ktoré sa konalo dňa 14.12.2015 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 2015 

 6. Rozpočet obce na roky 2016 - 2018 

 7. Schválenie VZN 

 8. Rôzne 

 9. Interpelácie poslancov  

 10. Diskusia  

 11. 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 6, Mgr. Milan Turza 

sa dostaví v priebehu zasadnutia OZ.   

 

K bodu č. 2 

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

Mgr. Petra Mikoláša a Ing. Marcela Živčica. 

 

K bodu č. 3 

Starosta obce oboznámil prítomných s programom zasadnutia.  

Uznesenie č. 81/9/2015 

OZ schvaľuje program zasadnutia OZ. 

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0. 

 

K bodu č. 4 

Ing. Marta Galbavá, hlavná kontrolórka obce, predniesla Návrh plánu hlavnej kontrolórky 

obce na I. polrok 2016 (viď príloha č. 1). 

Uznesenie č. 82/9/2015 

OZ: 

a) schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2016 podľa 

predloženého návrhu; 

b) poveruje hlavnú kontrolórku vykonaním schválených kontrol v príslušnom období.  

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0. 

      

K bodu č. 5 

Návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2015 predložil starosta obce (viď príloha č. 2). 

Uznesenie č. 83/9/2015 

OZ schvaľuje zmenu rozpočtu č. 6/2015. 

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0. 

 

 



K bodu č. 6 

Návrh rozpočtu obce na roky 2016 – 2018 bol predložený na poslednom zasadnutí OZ, 

povedal starosta obce. 

Diskusia: 

- Ing. Zuzana Kvasnicová – doplniť položku predprimárne vzdelávanie o dotáciu, ktorá im 

zostala z tohto roka; 

- Ing. Marta Galbavá – to sa teraz riešiť nedá, ale keď sa bude robiť 1. úprava rozpočtu 

v roku 2016, tak sa to potom spraví; 

- Mgr. Peter Mikoláš – boli doručené 2 žiadosti o navýšenie finančných prostriedkov: 

a) DHZ Košecké Podhradie o navýšenie položky ochrana pred požiarmi (viď príloha č. 3); 

b) Komisia pre kultúru, šport a vzdelávanie (viď príloha č. 4); 

- starosta obce – boli predložené 2 žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce: 

a) TJ SLOVAN Košecké Podhradie (príloha č. 5); 

b) ZO SZZP Košecké Podhradie (príloha č. 6). 

 

Uznesenie č. 84/9/2015 

OZ:  

a) prerokovalo zmenu položky ochrana pred požiarmi; 

b) schvaľuje zmenu položky ochrana pred požiarmi z 1.300,- € na 2.500,- €. 

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0. 

 

Uznesenie č. 85/9/2015 

OZ:  

a) prerokovalo zmenu položky kultúrne služby;  

b) schvaľuje zmenu položky kultúrne služby z 11.411,- €  na 11.611,- €. 

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0. 

 

Uznesenie č. 86/9/2015 

OZ:  

a) prerokovalo poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2016 pre TJ SLOVAN Košecké 

Podhradie; 

b) schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2016 pre TJ SLOVAN Košecké 

Podhradie vo výške 2.500,- € (slovom: Dvetisícpäťsto EUR). 

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0. 

 

Uznesenie č. 87/9/2015 

OZ:  

a) prerokovalo poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2016 pre ZO Slovenského zväzu 

zdravotne postihnutých Košecké Podhradie; 

b) schvaľuje zmenu položky výkonné a zákonodarné orgány – bežné transfery z 515,- € na 

615,- €; 

c) schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2016 pre ZO Slovenského zväzu 

zdravotne postihnutých Košecké Podhradie vo výške 200,- € (slovom: Dvesto EUR). 

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0. 

 

Ing. Marta Galbavá oboznámila prítomných so stanoviskom hlavnej kontrolórky obce 

k rozpočtu obce na roky 2016 – 2018 (viď príloha č. 7). 

Uznesenie č. 88/9/2015 

OZ berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce  Košecké 

Podhradie na rok 2016 a k návrhu  viacročného rozpočtu obce Košecké Podhradie na roky 

2017-2018. 

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0. 

 

Následne OZ uznesením č. 89/9/2015 schvaľuje rozpočet obce na rok 2016 s výhľadom na 

roky 2017 – 2018 bez programovej štruktúry. 

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0. 



K bodu č. 7- od tohto bodu je prítomný aj Mgr. Milan Turza 

Starosta obce oznámil všetkým, že na predchádzajúcom zasadnutí OZ boli predložené: 

a) návrh dodatku č. 4/2015 k VZN č. 3/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

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

Podhradie. 

Diskusia: 

- Ing. Zuzana Kvasnicová – v kategórii školy, školské zariadenia v prvom riadku môžeme 

vypustiť časť vety – vo veku od troch rokov; 

Uznesenie č. 90/9/2015 

OZ schvaľuje dodatok č. 4/2015 k VZN č. 3/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení zriadených na území obce 

Košecké Podhradie. 

 

b) návrh VZN č. 1/2015 o miestnych daniach. 

Diskusia:  

- Ing. Marcel Živčic – navýšenie dane z pozemkov a dane zo stavieb a bytov (viď príloha č. 

8). 

Uznesenie č. 91/9/2015 

OZ: 

a) prerokovalo navýšenie dane z pozemkov a dane zo stavieb; 

b) schvaľuje navýšenie dane z pozemkov a dane zo stavieb; 

c) schvaľuje VZN č. 1/2015 o miestnych daniach.  

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

 

K bodu č. 8 

Starosta obce predniesol žiadosť Emanuela Bartoša o prenájom parcely č. KNE 7102, k.ú. 

Veľké Košecké Podhradie, na poľnohospodárske účely. 

Ing. Marta Galbavá – najskôr musí byť zverejnený zámer na prenájom pozemku a až potom 

môže zastupiteľstvo schvaľovať skutočný prenájom. 

 

Starosta obce informoval o vytvorení internej smernice č. 1/2015 Bezpečnostná smernica 

o používaní kamerového systému na území obce Košecké Podhradie. 

Diskusia: 

- Mgr. Milan Turza – kde všade budú umiestnené kamery, budú aj v Malom K. Podhradí; 

- starosta obce – kamery budú umiestnené: Obecný úrad, cintorín VKP – východ z obce, 

rázcestie – vchod do obce, areál ZŠ s MŠ, COOP Jednota, areál futbalového ihriska; 

- v Malom K. Podhradí nebolo možné kamery umiestniť, nakoľko technické 

dôvody to nedovoľovali, ale v budúcnosti by sme chceli umiestniť kamery 

aj tu; 

- Ing. Zuzana Kvasnicová – nemusia byť umiestnené tabule, že daný priestor je 

monitorovaný; 

- starosta obce – projekt ešte nie je kompletný a po skončení realizátor dodá aj tieto tabule.  

Uznesenie č. 92/9/2015 

OZ berie na vedomie vytvorenie internej smernice č. 1/2015 Bezpečnostná smernica 

o používaní kamerového systému na území obce Košecké Podhradie. 

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

 

S návrhom Zmluvy o budúcej zmluve v zmysle § 59 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z.z. 

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov oboznámil prítomných starosta obce. 

Diskusia: 

- Ing. Zdenko Daňo – zatiaľ máme čas, zmluvy nemusia byť uzatvorené do konca roka, ale 

do 31.03.2016 

- Ing. Marta Galbavá – mali by sme spraviť zmenu VZN o odpadoch, nakoľko nastala 

zmena zákona. 

 



Martin Behan predložil zápisnicu zo zasadnutia výberovej komisie dňa 11.12.2015 (viď 

príloha č. 9), ktorá sa zaoberala vyhodnotením výzvy na predkladanie ponúk na „Svetelno-

technické meranie – Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Košecké Podhradie“. 

 

Uznesenie č. 93/9/2015 

OZ berie na vedomie správu komisie pre výberové konanie z vyhodnotenia výzvy na 

predkladanie ponúk na „Svetelno-technické meranie – Rekonštrukcia verejného osvetlenia 

v obci Košecké Podhradie“. 

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

 

Ing. Marcel Živčic oznámil, že nasledujúce zasadnutie OZ sa uskutoční 15.02.2016. 

Uznesenie č. 94/9/2015 

OZ berie na vedomie informáciu, že nasledujúce zasadnutie OZ sa uskutoční 15.02.2016.  

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

 

Starosta obce informoval, že Silvester a vítanie Nového roka sa neuskutoční z bezpečnostných 

dôvodov. 

 

K bodu č. 9 

Interpeláciu predložila Ing. Zuzana Kvasnicová (viď príloha č. 10), kde žiada o informáciu, 

ako sa plnilo uznesenie č. 14/1/2015, časť A), zo dňa 12.01.2015. 

Starosta obce – 14.08.2015 bola na Environmentálny fond zaslaná požiadavka na vykonanie 

fyzickej kontroly poskytnutej dotácia. Do dnešného dňa sme nedostali odpoveď. 

 

K bodu č. 10 

Do diskusie sa zapojili: 

- Ing. Zuzana Kvasnicová – či je uzatvorená nájomná zmluva na prenájom obecného 

pozemku na „Rovni“, kde malo byť umiestnené detské ihrisko – je tam skládka dreva; 

- Milan Galko – poďakovanie starostovi obce, ako aj obecnému zastupiteľstvu, za doterajšiu 

spoluprácu; 

- starosta obce – poďakovanie ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Košecké 

Podhradie za ich činnosť v roku 2015.    

 

K bodu č. 11 

Poďakovaním všetkým prítomným za účasť starosta obce ukončil zasadnutie OZ. 

        

 

Košecké Podhradie, 14. decembra 2015 

 

 

Zapísala : Ing. Zuzana Bartošová 

 

 

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

 

 

 

 

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

 

 

 

 

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

                                                                                                    Bc. Rastislav Čepák    

                                                                            starosta obce    



 

Uznesenie  
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v  

Košeckom Podhradí, ktoré sa konalo dňa  14. decembra 2015 

                

 

Uznesenie č. 81/9/2015 

OZ schvaľuje program zasadnutia OZ. 

 

Uznesenie č. 82/9/2015 

OZ: 

a) schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2016 podľa 

predloženého návrhu; 

b) poveruje hlavnú kontrolórku vykonaním schválených kontrol v príslušnom období. 

 

Uznesenie č. 83/9/2015 

OZ schvaľuje zmenu rozpočtu č. 6/2015. 

 

Uznesenie č. 84/9/2015 

OZ:  

a) prerokovalo zmenu položky ochrana pred požiarmi; 

b) schvaľuje zmenu položky ochrana pred požiarmi z 1.300,- € na 2.500,- €. 

 

Uznesenie č. 85/9/2015 

OZ:  

a) prerokovalo zmenu položky kultúrne služby;  

b) schvaľuje zmenu položky kultúrne služby z 11.411,- €  na 11.611,- €. 

 

Uznesenie č. 86/9/2015 

OZ:  

a) prerokovalo poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2016 pre TJ SLOVAN Košecké 

Podhradie; 

b) schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2016 pre TJ SLOVAN Košecké 

Podhradie vo výške 2.500,- € (slovom: Dvetisícpäťsto EUR). 

 

Uznesenie č. 87/9/2015 

OZ:  

a) prerokovalo poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2016 pre ZO Slovenského zväzu 

zdravotne postihnutých Košecké Podhradie; 

b) schvaľuje zmenu položky výkonné a zákonodarné orgány – bežné transfery z 515,- € na 

615,- €; 

c) schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2016 pre ZO Slovenského zväzu 

zdravotne postihnutých Košecké Podhradie vo výške 200,- € (slovom: Dvesto EUR). 

 

Uznesenie č. 88/9/2015 

OZ berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce  Košecké 

Podhradie na rok 2016 a k návrhu  viacročného rozpočtu obce Košecké Podhradie na roky 

2017-2018. 

 

Následne OZ uznesením č. 89/9/2015 schvaľuje rozpočet obce na rok 2016 s výhľadom na 

roky 2017 – 2018 bez programovej štruktúry. 

 

Uznesenie č. 90/9/2015 

OZ schvaľuje dodatok č. 4/2015 k VZN č. 3/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení zriadených na území obce 

Košecké Podhradie. 



 

 

 

Uznesenie č. 91/9/2015 

OZ: 

a) prerokovalo navýšenie dane z pozemkov a dane zo stavieb; 

b) schvaľuje navýšenie dane z pozemkov a dane zo stavieb; 

c) schvaľuje VZN č. 1/2015 o miestnych daniach. 

 

Uznesenie č. 92/9/2015 

OZ berie na vedomie vytvorenie internej smernice č. 1/2015 Bezpečnostná smernica 

o používaní kamerového systému na území obce Košecké Podhradie. 

 

Uznesenie č. 93/9/2015 

OZ berie na vedomie správu komisie pre výberové konanie z vyhodnotenia výzvy na 

predkladanie ponúk na „Svetelno-technické meranie – Rekonštrukcia verejného osvetlenia 

v obci Košecké Podhradie“. 

 

Uznesenie č. 94/9/2015 

OZ berie na vedomie informáciu, že nasledujúce zasadnutie OZ sa uskutoční 15.02.2016. 

 

 

 

Košecké Podhradie, 14. decembra 2015 

                

 

 

Zapísala :   Ing. Zuzana Bartošová 
 

 

 

 

 

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

 

 

 
 

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

                                                    

 

 

     

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

                                                                                                             Bc. Rastislav Čepák    

                                                                                                                   starosta obce    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


