
Z Á P I S N I C A
z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Košeckom Podhradí, ktoré sa konalo

dňa 18. 12. 2010 v Kultúrnom dome vo Veľkom Košeckom Podhradí
             _______________________________________________________________
  

Prítomní :   podľa prezenčných listín

Program : 1. Otvorenie
2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie 

osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného 
obecného zastupiteľstva – predseda miestnej volebnej komisie

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
6. Vystúpenie novozvoleného starostu
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
9. Voľba komisií
10. Určenie platu starostu obce v rozsahu úväzku určenom obecným 

zastupiteľstvom
11. Prerokovanie a schválenie kúpno-predajnej zmluvy na pozemok parcela č. 

KN-C 797 v k.ú. Veľké Košecké Podhradie
12. Prerokovanie a schválenie projektu realizácie stavby „Nájomný bytový dom 8 

b.j. s príslušenstvom a inžinierske siete“
13. Diskusia
14. Záver

                                                                                                                                                                                                                                                            
K bodu č. 1
     Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril privítaním všetkých prítomných 
starosta obce Bc. Rastislav Čepák. 

K bodu č. 2
   Starosta obce určil za zapisovateľku Ing. Zuzanu Bartošovú a za overovateľov zápisnice 
Ing. Martu Galbavú a Ing. Zuzanu Kvasnicovú.

K bodu č. 3    
     O výsledku volieb do orgánov samosprávy obce informoval predseda miestnej volebnej 
komisie p. Eduard Bartoš. Správa je písomná a tvorí súčasť zápisnice. 

K bodu č. 4
    Novozvolený starosta obce Bc. Rastislav Čepák prečítal znenie sľubu starostu obce
a následne svojim podpisom pod text sľubu zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce. 
Predseda miestnej volebnej komisie mu odovzdal osvedčenie o výkone funkcie.

K bodu č. 5
    Ing. Marta Galbavá prečítala v mene všetkých novozvolených poslancov obecného 
zastupiteľstva znenie sľubu poslanca a títo svojim podpisom pod text sľubu zložili sľub 
poslanca. Následne im  predseda miestnej volebnej komisie odovzdal osvedčenia o výkone 
funkcie.



K bodu č. 6
    Novozvolený starosta obce Bc. Rastislav Čepák predniesol krátky príhovor, ktorý je 
súčasťou zápisnice. Zároveň odovzdal pamätné plakety bývalým poslancom obecného 
zastupiteľstva

K bodu č. 7
    Program zasadnutia obecného zastupiteľstva prečítal prítomným starosta obce. 
V následnom hlasovaní bol tento jednohlasne schválený.

K bodu č. 8
    Starosta oboznámil prítomných o čo ide pri poverení poslanca oprávneného zvolávať 
obecné zastupiteľstvo, kedy sa uplatňuje toto poverenie a čo všetko poverenie rieši. Za 
poslanca oprávneného zvolávať a viesť obecné zastupiteľstvo navrhol Ing. Zuzanu 
Kvasnicovú. Poslanci 7 hlasmi uvedený návrh schválili, nikto nebol proti a nikto sa nezdržal 
hlasovania.
Starosta obce určil ustanoviť za svojho zástupcu poslankyňu Ing. Martu Galbavú a odporučil
dať to do uznesenia do časti berie na vedomie.

K bodu č. 9
    Starosta obce predložil návrh na zloženie komisií:
- Mandátová komisia: Ing. Zuzana Kvasnicová, Ing. Martin Prostinák, Bc. Peter Púček
   V následnom hlasovaní bolo zloženie komisie poslancami jednohlasne schválené.
- Návrhová komisia: Anna Pagáčová, Ing. Martin Prostinák, Ing. Marcel Živčic
   V následnom hlasovaní bolo zloženie komisie poslancami jednohlasne schválené.
- Volebná komisia: Ing. Marta Galbavá, Martin Krcheň, Ján Suchomel
   V následnom hlasovaní bolo zloženie komisie poslancami jednohlasne schválené.

Starosta obce navrhol zriadiť nasledovné komisie pri obecnom zastupiteľstve:
- Komisia pre ochranu verejného záujmu: predseda Ing. Zuzana Kvasnicová, členovia Martin 
Krcheň, Bc. Peter Púček
V následnom hlasovaní bolo zloženie komisie pre ochranu verejného záujmu jednohlasne 
schválené.
- Komisia pre výstavbu a životné prostredie: predseda Ing. Marta Galbavá, členovia Valéria 
Janíková, Bc. Peter Púček, Ing. Božena Staňová, rod. Tomanová, Cyril Vavrík.  
V následnom hlasovaní bolo zloženie komisie pre výstavbu a životné prostredie jednohlasne 
schválené.
- Finančná komisia: predseda Ing. Martin Prostinák, členovia Ing. Božena Staňová, rod. 
Vranová, Alena Živčicová
V následnom hlasovaní bolo zloženie finančnej komisie jednohlasne schválené.
- Komisia pre kultúru, šport a vzdelávanie: predseda Bc. Peter Púček, členovia Mária 
Gregorová, Marta Šnapková, Ing. Marcel Živčic
V následnom hlasovaní bolo zloženie komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie jednohlasne 
schválené.
- Sociálna a bytová komisia: predseda Ing. Zuzana Kvasnicová, členovia Mária Gregorová, 
Martin Krcheň, Ing. Martin Prostinák, Ing. Marcel Živčic
V následnom hlasovaní bolo zloženie sociálnej a bytovej komisie jednohlasne schválené.
- Komisia na prešetrovanie sťažností na starostu obce a poslancov OZ: predseda Ing. Marta 
Galbavá, členovia Mária Gregorová, Ing. Zuzana Kvasnicová, Martin Krcheň, Bc. Peter 
Púček, I. náhradník Ing. Marcel Živčic, II. náhradník Ing. Martin Prostinák
V následnom hlasovaní bolo zloženie komisie na prešetrovanie sťažností na starostu obce 
a poslancov OZ jednohlasne schválené.
- Komisia pre výberové konanie: predseda Ing. Martin Prostinák, členovia Ing. Marta 
Galbavá, Ing. Zuzana Kvasnicová
V následnom hlasovaní bolo zloženie komisie pre výberové konanie jednohlasne schválené.



K bodu č. 10
    Určenie platu novozvoleného starostu – Ing. Martin Prostinák oboznámil prítomných so 
zákonom číslo 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 
a primátorov miest v znení neskorších predpisov. Podľa §3 odsek 1 uvedeného zákona 
starostovi obce patrí minimálne plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy 
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu 
Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku koeficienta podľa počtu 
obyvateľov podľa § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, čo 
v podmienkach mesta je 2,6 – násobok, a zároveň navrhol navýšiť takto upravený plat na 1,1
– násobok v súlade s § 4 ods. 2 citovaného zákona. Hlasovaním: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0 
poslanci určili mesačný plat starostu vo výške 2,2 násobku priemernej mesačnej mzdy 
zamestnancov v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe ŠÚ SR za predchádzajúci 
kalendárny rok, upravený o koeficient 1,1. 

K bodu č. 11
    Starosta obce predniesol prítomným návrh kúpno-predajnej zmluvy na kúpu pozemku 
parcela č. KN-C 797, v k.ú. Veľké Košecké Podhradie, z dôvodu výstavby nájomného 
bytového domu s 8-mimi bytovými jednotkami. V následnom hlasovaní poslanci jednohlasne 
schválili    kúpno-predajnú zmluvu na pozemok parcelné číslo KN-C 797, v k.ú. Veľké 
Košecké Podhradie a kúpu tohto pozemku do vlastníctva obce za sumu 7,0 EUR (slovom 
sedem eur) za 1m2.

K bodu č. 12
   S návrhom projektu a realizácie stavby „Nájomný bytový dom 8 b.j. s príslušenstvom 
a inžinierske siete“ oboznámil prítomných starosta obce. Po prerokovaní hlasovaním: za – 7, 
proti – 0, zdržal sa – 0, obecné zastupiteľstvo projekt a realizáciu stavby „Nájomný bytový 
dom 8 b.j. s príslušenstvom a inžinierske siete“, schválilo.

K bodu č. 13
    V diskusií vystúpil Bc. Pavol Janík, ktorý sa poďakoval všetkým občanom, ktorí sa 
zúčastnili volieb do orgánov samosprávy obce.

K bodu č. 14
    Predseda návrhovej komisie Ing. Martin Prostinák predložil návrh na uznesenie č. 8/2010 
ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorí vzápätí poslanci jednohlasne 
schválili.
Poďakovaním všetkým prítomným za účasť starosta obce ukončil ustanovujúce zasadnutie 
OZ.     

Košecké Podhradie, 18. decembra 2010

Zapísala : Ing. Zuzana Bartošová

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

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

                                                                                                   ....................................
                                                                                                     Bc. Rastislav Čepák   

                                                                                  starosta obce                                                



Uznesenie  č. 8/2010
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
obce Košecké Podhradie zo dňa 18. decembra 2010                      

_____________________________________________________

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:

1. informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce
2. poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného 

zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia
veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov

3. návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do komisií 
a voľbu predsedov komisií

4. návrh na určenie mesačného platu starostovi obce
5. kúpno – predajnú zmluvu na pozemok parcelné číslo KN-C 797 v k.ú. Veľké Košecké 

Podhradie
6. projekt na realizáciu stavby „Nájomný bytový dom – 8 b.j. s príslušenstvom 

a inžinierske siete“

Uznesenie č. 8.1/2010
Obecné zastupiteľstvo v Košeckom Podhradí

A) berie na vedomie
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. vystúpenie novozvoleného starostu

B) konštatuje, že 
1. novozvolený starosta obce Bc. Rastislav Čepák zložil zákonom predpísaný sľub 

starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub 

poslanca obecného zastupiteľstva:
- Ing. Marta Galbavá 
- Mária Gregorová
- Martin Krcheň
- Ing. Zuzana Kvasnicová
- Ing. Martin Prostinák
- Bc. Peter Puček
- Ing. Marcel Živčic

Uznesenie č. 8.2/2010
Obecné zastupiteľstvo v Košeckom Podhradí    p o v e r u j e   poslanca Ing. Zuzanu 
Kvasnicovú zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 
ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Uznesenie č. 8.3/2010
Obecné zastupiteľstvo v Košeckom Podhradí

A) zriaďuje komisie a to:
- Komisia pre ochranu verejného záujmu
- Komisia pre výstavbu a životné prostredie
- Finančná komisia
- Komisia pre kultúru, šport a vzdelávanie
- Sociálna a bytová komisia



- Komisia na prešetrovanie sťažností na starostu obce a poslancov obecného 
zastupiteľstva

- Komisia pre výberové konanie

B) volí:
1a)  predsedu Komisie pre ochranu verejného záujmu, Ing. Zuzanu Kvasnicovú
1b) členov komisie: Bc. Peter Puček a Martin Krcheň

2a) predsedu Komisie pre výstavbu a životné prostredie, Ing. Martu Galbavú
2b) členov komisie: Bc. Peter Puček, Ing. Božena Staňová, rod. Tomanová, Cyril Vavrík, 

Valéria Janíková

3a) predsedu finančnej komisie, Ing. Martina Prostináka
3b) členov komisie: Alena Živčicová, Ing. Božena Staňová, rod. Vranová

4a) predsedu Komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie, Bc. Petra Pučeka
4b) členov komisie: Mária Gregorová, Ing. Marcel Živčic, Marta Šnapková

5a) predsedu Sociálnej a bytovej komisie, Ing. Zuzanu Kvasnicovú.
5b) členov komisie: Martin Krcheň, Ing. Marcel Živčic, Mária Gregorová, Ing. Martin 

Prostinák

6a) predsedu Komisie na prešetrovanie sťažností na starostu obce a poslancov obecného 
zastupiteľstva, Ing. Martu Galbavú

6b) členov komisie: Martin Krcheň, Bc. Peter Puček, Ing. Zuzana Kvasnicová, Mária 
Gregorová

6c) prvého náhradníka komisie, Ing. Marcel Živčic a druhého náhradníka komisie, Ing. 
Martin Prostinák

7a) predsedu Komisie pre výberové konanie, Ing. Martina Prostináka
7b) členov komisie: Ing. Marta Galbavá, Ing. Zuzana Kvasnicová.

Uznesenie č. 8.4/2010
Obecné zastupiteľstvo v Košeckom Podhradí    u r č u j e     v súlade so zákonom NRSR č. 
253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 
v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní 
pred voľbami mesačný plat starostu vo výške 2,2 násobku priemernej mesačnej mzdy 
zamestnancov v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe ŠÚ SR za predchádzajúci 
kalendárny rok, upravený o koeficient 1,1.

Uznesenie č. 8.5/2010
A) Obecné zastupiteľstvo v Košeckom Podhradí    p r e r o k o v a l o  návrh kúpno-

predajnej zmluvy na pozemok parcelné číslo KN-C 797, v k.ú. Veľké Košecké 
Podhradie

B) Obecné zastupiteľstvo v Košeckom Podhradí   s c h v á l i l o    kúpno-predajnú 
zmluvu na pozemok parcelné číslo KN-C 797, v k.ú. Veľké Košecké Podhradie a kúpu 
tohto pozemku do vlastníctva obce za sumu 7,0 EUR (slovom sedem eur) za 1m2. 

Uznesenie č. 8.6/2010
A) Obecné zastupiteľstvo v Košeckom Podhradí   p r e r o k o v a l o   návrh projektu 

a realizácie stavby „Nájomný bytový dom 8 b.j. s príslušenstvom a inžinierske siete.
B) Obecné zastupiteľstvo v Košeckom Podhradí    s c h v á l i l o    projekt a realizáciu 

stavby „Nájomný bytový dom 8 b.j. s príslušenstvom a inžinierske siete“ 



Uznesenie č. 8.7/2010
A) Starosta obce, Bc. Rastislav Čepák, podľa zákona o obecnom zriadení    u r č u j e   

za svojho zástupcu poslanca obecného zastupiteľstva, Ing. Martu Galbavú. 
B) Obecné zastupiteľstvo v Košeckom Podhradí    b e r i e   n a  v e d o m i e, že za 

zástupcu starostu obce je určená Ing. Marta Galbavá. 

V Košeckom Podhradí, dňa 18. decembra 2010 

Zapísala : Ing. Zuzana Bartošová

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

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

                                                                                                   ....................................
                                                                                                     Bc. Rastislav Čepák   

                                                                                  starosta obce                                                




