
Z á p i s n i c a 
 
z 24.  zasadania  Obecného   zastupiteľstva   v   Častkove  konaného dňa  2. 6. 2014 

o 19,00 hod.  v zasadačke Obecného úradu v Častkove. 

 

 

 

     Na 24. zasadaní Obecného zastupiteľstva v Častkove boli prítomní: 

 

• starosta: Štefan Juráš 

 

• poslanci: Pavol Vojtek, Pavol Straka, Mgr. Vladimír Liška, 

       Mgr. Anna Praskačová, Oľga Holičová    

            

• ospravedlnení: Mgr. Eva Černeková, Pavol Kuba  

 

• zapisovateľka: Elena Štefková 

 

  

P r o g r a m :  1. Otvorenie 

  2. Schválenie VZN o zneškodnení odpadových vôd v obci Častkov 

  3. Odpredaj – časť parcely  č. 5227 manželom Sládkovým vo výmere 40m
2
 

  4. Diskusia 

  5. Záver 

 

     

 Za overovateľov zápisnice boli schválení p. Mgr. Anna Praskačová, Pavol Vojtek  

za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

K bodu č. 1. -  Otvorenie 

 

 Starosta prítomných privítal a otvoril zasadnutie.  

 

K bodu č.2. – Schválenie VZN o zneškodnení odpadových vôd v obci Častkov 

 

 Dňa 6.3.2014 obecné zastupiteľstvo prejednávalo postup zavedenia poplatku za 

čistenie odpadových vôd. Dňa 24.4.2014 na zasadnutí obecného zastupiteľstva bol 

vypracovaný návrh všeobecne záväzného nariadenia o zneškodňovaní odpadových vôd v obci 

Častkov. Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na úradných tabuliach v obci 

Častkov po dobu 15. dní (od 29.4.2014-15.5.2014) a tiež na internetovej stránke obce 

Častkov. Do 2.6.2014 t.j. do dnešného zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vznesený jeden 

pozmeňujúci návrh článku 6 bod 3. Obecné zastupiteľstvo uvedený bod upravuje podľa 

pozmeňujúceho návrhu.  

Obecné zastupiteľstvo všeobecne záväzné nariadenie o zneškodňovaní odpadových vôd 

v obci Častkov schvaľuje: 

za   - 3     

zdržali sa  -  p. Holičová, Vojtek     

proti -  0  



 

  

     

K bodu č. 3. – Odpredaj – časť parcely  č. 5227 manželom Sládkovým vo výmere 40m
2
 

 

 Manželia Radovan Sládek a Jana Sládková rod. Ivácková , Podbranč č. 366 stavajú na 

parcele č. 115 v k.ú. Častkov rodinný dom. Za týmto účelom bola odstránená stará stavba, 

rodinný dom súpisné číslo 89. Pri osadení novej stavby bolo vykonané geodetické zameranie, 

kde sa zistilo, že časť pôvodného domu stála na parcele č. 5227. Za týmto účelom bol 

vypravovaný geometrický plán a bola vytvorená nová parcela 5227/10 o výmere 40m
2
 . Aby 

sa dodržala stavebná čiara a umožnila sa výstavba nového rodinného domu, starosta obce 

doporučuje obecnému zastupiteľstvu , aby bol uvedený pozemok odpredaný stavebníkom. 

  

Obecné zastupiteľstvo:  

 

a) schvaľuje jednomyseľne odpredaj časti pozemku č. 5227/10 vo výmere 40m
2
 v k.ú. 

Častkov žiadateľom Radovanovi Sládkovi a manželke Jane Sládkovej rod. Iváckovej, 

Podbranč 366 za cenu 2€ za m
2
 . 

 

b) schvaľuje prevod nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/91 zbierky o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov § 9a odstavec 8 písmeno E/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodlo jednomyseľne. Dôvodom hodným osobitného 

zreteľa je skutočnosť, že novovytvorený pozemok bol aj v minulosti zastavaný stavbou – 

rodinným domom č. 89. V záujme dodržania stavebnej čiary je nevyhnutné uvedený pozemok 

žiadateľom odpredať. 

  

Zároveň obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce k podpísaniu kúpnopredajnej zmluvy. 
 

  

K bodu č. 4. – Diskusia 

 

 V rámci diskusie starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo, že v rámci 

študentskej praxe bola prijatá na obecný úrad Nečasová Erika od 2.6 - 6.6. 2014.  

 

 Dňa 2.6.2014 sa dostavila na obecný úrad pani Zonová Ľudmila s požiadavkou 

obnoviť podnik padlých s 1. sv. vojny. Informovala starostu obce, že na túto činnosť 

oferovala určitú čiastku a zároveň informovala o tom, že pri tejto akcii by sa jednak podieľali 

občania, cirkev a osobným jednaním požiadala starostu obce o spolufinancovanie.  Pani 

Zonová ešte vyslovila požiadavku odstrániť smreky, ktoré sú z jednej aj druhej strany 

pomníka.  

 

Uznesenie č. 74 

   

 Obecné zastupiteľstvo všeobecne záväzné nariadenie o zneškodňovaní odpadových 

vôd v obci Častkov schvaľuje: za   - 3 / zdržali sa  -  p. Holičová, Vojtek / proti -  0 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 75 

 

 a) obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne odpredaj časti pozemku č. 5227/10 

vo výmere 40m
2
 v k.ú. Častkov žiadateľom Radovanovi Sládkovi a manželke Jane Sládkovej 

rod. Iváckovej, Podbranč 366 za cenu 2€ za m
2
 . 

 

 b) obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/91 

zbierky o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odstavec 8 písmeno E/ z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodlo jednomyseľne. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že novovytvorený pozemok bol aj 

v minulosti zastavaný stavbou – rodinným domom č. 89. V záujme dodržania stavebnej čiary 

je nevyhnutné uvedený pozemok žiadateľom odpredať.  

    

K bodu č. 5. – Záver 

 

 Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a o 20:30 hod. ukončil zastupiteľstvo.  

  

 

 

  

 

 

 

 

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

         Mgr. Vladimír   L i š k a     Štefan   J u r á š 

      zástupca starostu                                                                  starosta obce                                                                      

 

 

 

 

O v e r o v a t e l i a : 

 

        Mgr. Anna Praskačová   .............................................................. 

 

 Pavol Vojtek     .............................................................. 

 


