
Z á p i s n i c a 
 
z  22.  zasadania  Obecného   zastupiteľstva   v   Častkove  konaného dňa  6. 3. 2014 
o 19,00 hod.  v zasadačke Obecného úradu v Častkove. 
 
 
 
     Na 22. zasadaní Obecného zastupiteľstva v Častkove boli prítomní: 
 
• starosta: Štefan Juráš 
 
• poslanci: Pavol Vojtek, Pavol Straka, Mgr. Vladimír Liška, 
       Mgr. Eva Černeková, Mgr. Anna Praskačová   
            
• ospravedlnení: Oľga Holičová, Pavol Kuba  
 
• zapisovateľka: Elena Štefková 
 
  
P r o g r a m :     1. Otvorenie 
   2. Poplatky za likvidáciu odpadových vôd  
   3. Slovenská záručná banka – úver 
   4. Uznesenie Okresného súdu Senica 
   5. Listy od pána Ribárskeho 
   6. Diskusia 
   7. Záver 
 
    
  
    
 Za overovateľov zápisnice boli schválení p. Mgr. Eva Černeková, Pavol Vojtek  
za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0 
 
K bodu č. 1. -  Otvorenie 
 Starosta prítomných privítal  a otvoril zasadnutie.  
 
K bodu č.2. – Poplatky za likvidáciu odpadových vôd  
 
 Vyhláška 209/2013 stanovuje poplatky za čistenie odpadových vôd. V tabuľke bytový 
fond uvádza 6 kategórií bytov, kde norma spotreby vody je od 12 do 34 m3 na osobu a rok. 
Toho času je stanovený poplatok za vyčistenie 1 m3 znečistenej vody cca 1,2 €. Kategórie sa 
určujú podľa vybavenia bytu. V obci Častkov 99% rodinných domov podľa vybavenosti by 
pripadalo do poslednej skupiny so spotrebou vody 34 m3 na osobu. Poslankyňa p. Černeková 
predložila VZN obce Sľažany, kde je cena za likvidáciu odpadových vôd 14 € na osobu a rok. 
Ďalšie návrhy boli aby sa pristúpilo k cene 30 € na obyvateľa a rok čo je menej ako stanovuje 
vyhláška pre všetkých občanov obce Častkov. O tomto variante uvažujeme preto, že bol 
predmetom diskusného príspevku na verejnej schôdzi konanej 10.2.2014. Pre občanov bez 



kanalizácie by v tomto prípade likvidáciu odpadových vôd  zabezpečoval  obecný úrad tak, že 
občan by nahlásil potrebu vývozu žumpy a obec by tento vývoz na svoje náklady zrealizovala. 
Ďalšia varianta je, že poplatok 30 € za občana a rok by bol v tých domácnostiach, ktoré budú 
a majú možnosť sa napojiť na kanalizáciu. Pre ostatných by bol tento poplatok znížený ale 
vývoz odpadových vôd by si domácnosť realizovala sama.  
         
K bodu č. 3. –  Slovenská záručná banka – úver 
 
 Obec Častkov má dlhodobo rozpracovaný úver v Slovenskej záručnej banke. 
V prípade úspešnosti získania úveru, bude tento úver použitý na splatenie časti  dlhu firme 
Amazonka. V prípade poskytnutia úveru banka príjme ako protihodnotu úveru založenie 
ČOV. Toto sa môže diať v čase po skolaudovaní ČOV a zápise do katastra nehnuteľností. Pri 
znížení dlhu úverom pre firmu Amazonka od firmy očakávame isté výhody ktoré sú 
rozrokované.  
    
K bodu č. 4. – Uznesenie Okresného súdu Senica 
 
 Obec Častkov obdržala uznesenie od Okresného súdu Senica, kde uznesenie rieši 
majetkové prerozdelenie parcely č. 1770, parcely č. 1620 vrátane podlomení a parcely č. 
1514/30 čo je vlastne futbalové ihrisko obce Častkov. Uznesenie má niekoľko nepresností 
o čom budeme informovať sudkyňu. Toto dáva starosta obce na vedomie obecnému 
zastupiteľstvu.  
  
K bodu č. 5. – Listy od pána Ribárskeho 
 
 Pán Ribárski, žijúci toho času v Nórsku, nám prostredníctvom mailov posiela listy, 
kde žiada informácie o obecných záležitostiach t.j. prešetrenie a použitie finančných 
prostriedkov obce, sťažnosť na nezákonný postup a žiadosť na navodenie zákonného stavu. 
Listy boli rozposlané p. Ribárskim aj členom obecného zastupiteľstva. Pri rokovaní sa zistilo, 
že obecné zastupiteľstvo dostalo o list viacej. 
  
A, Žiadosť o prešetrenie použitia finančných prostriedkov obce  
1. Technická skúška kanalizácie. Starosta obce požiadal stavebný dozor aby sa k tejto 
problematike vyjadril. Ing. Váry sa skontaktoval s dodávateľskou firmou technológie a na 
základe prešetrenia poskytol odbornú odpoveď na túto časť.  
2. Zmluva o bytovom priestore. Svoje vyjadrenie prečítala Anna Jurášová ktorá má nájomnú 
zmluvu na byt a vyjadrenie bude zaslané p. Ribárskemu. 
  
B, Sťažnosť na nezákonný postup  
FP na úhradu FA na oplotenie boli čerpané z bežných výdavkov. Faktúra bola splatná 
3.9.2013 uhradená bola 10.9.2013. Oplotenie ČOV po zhotovení a prebraní stavby starostom 
bola riadne zaradené do evidencie majetku obce dňa 18.6.2013. Po úprave rozpočtu 
schváleného OZ 12.12.2013 boli BV preúčtované z rezervného fondu v zmysle ustanovenia 
§10 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z. rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.   
 
C, Žiadosť na navodenie zákonného stavu 
Pán Ribárski neprestajne napáda umiestnenie úradnej tabule obce vo dvore obecného úradu. 
Táto tabuľa tam bola osadená z dôvodu vykonávania pozemkových úprav v obci Častkov. Do 
tejto obecnej tabule sú od samého začiatku umiestňované len informácie z uvedenej oblasti. 



Pánovi Ribárskemu vadí, že táto tabuľa tak ako zákon káže nie je dostupná nepretržite. Ak má 
ešte niekto z občanov okrem pána Ribárskeho tento problém, treba sa prihlásiť na obecnom 
úrade alebo svoje výhrady dať prostredníctvom svojho poslanca na vedomie obecnému úradu. 
Ďalej uvádzam, že VZN č. 4  a VZN č. 5 boli vyvesené 25.11.2013 a zvesené 10.12.2013 
a v zastupiteľstve prejednávané 12.12.2013. V tomto prípade má pán Ribárski mylné 
informácie, lebo boli dodržané všetky zákonné termíny a VZN boli aj na internetovej stránke 
obce Častkov.    
  
K bodu č. 6. – Diskusia 
 
 V rámci diskusie starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o Zmluve o dielo č. 
276/14 na vypracovanie manipulačného poriadku ČOV Častkov. OZ sa k danej zmluve 
vyjadrilo tak, že treba vypracovanie manipulačného poriadku prekonzultovať ešte z ďalším 
odborným pracovníkom.  
 
 Ďalej informoval o tom, že riaditeľke Mgr. Fodorovej v januári vypršal mandát na post 
riaditeľky ZŠ. Starosta obce v zmysle zákona jej predĺžil mandát do konca školského roku. 
Do tohto termínu musí prebehnúť nová voľba riaditeľky ZŠ. 
  
 Budova MŠ disponuje služobným bytom a preto bude záujem zo strany obce prijať 
učiteľku, ktorá bude v materskej škole učiť a zároveň obsadí služobný byt.  
 
 Verejné osvetlenie – dnes nás navštívila firma QSC Trade Systems s.r.o.. Firma nám 
ponúka rekonštrukciu verejného osvetlenia za podmienok, že preberú celé osvetlenie na dobu 
13 rokov s tým, že ak im  výjde prepočet, obec bude splácať počas uvedeného obdobia 
splátky vo výške mesačných splátok za spotrebovanú energiu vo verejnom osvetlení.   
       
K bodu č. 7. – Záver 
 Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a o 22:00 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. Eva Černeková    .............................................................. 
 
 Pavol Vojtek     .............................................................. 
 


