
Z á p i s n i c a 
 
z  19.  zasadania  Obecného   zastupiteľstva   v   Častkove  konaného dňa  27. 6. 2013 
o 19,00 hod.  v zasadačke Obecného úradu v Častkove. 
 
 
 
 
     Na 19. zasadaní Obecného zastupiteľstva v Častkove boli prítomní: 
 
• starosta: Štefan Juráš 
 
• poslanci: Pavol Kuba, Pavol Vojtek, Pavol Straka, Mgr. Vladimír Liška, 
       Oľga Holičová  
            
• ospravedlnení: Mgr. Eva Černeková, Mgr. Anna Praskačová 
 
• zapisovateľka: Elena Štefková 
 
  
P r o g r a m :     1. Otvorenie  
   2. Vyhodnotenie auditov za rok 2010, 2011, 2012 
   3. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva  
   4. VZN o poskytovaní dotácií 
   5. Výročná správa obce Častkov za rok 2012 
   6. Záverečný účet obce Častkov za rok 2012 
   7. Úprava limitu pokladne  
   8. Oplotenie Čistiarne odpadových vôd Častkov 
   9. Diskusia 
   10. Záver  
    
 Za overovateľov zápisnice boli schválení p. Oľga Holičová, Pavol Vojtek  
za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0 
 
 
K bodu č. 1. -  Otvorenie 
 Starosta prítomných privítal  a otvoril zasadnutie. Na úvod obecného zastupiteľstva 
starosta obce vyhodnotil dnešný deň venovaný deťom. Za spolupráce rodičov, učiteľov, 
personálu, základnej a materskej školy sa uskutočnil jeden pekný deň pre deti s účasťou 
polície. Bol vytvorený súťažno – poznávací program venovaný na záver školského roka 
a oneskoreného dňa detí. Polícia zo Senice predstavila deťom drezúru so psami, ich výcvik 
a poslušnosť. Deti videli ako sú použité psy pri zadržaní páchateľa. Ďalej mohli vidieť spôsob 
odhaľovania zločinu. Vyskúšali si ako sa odoberajú odtlačky prstov, boli im ukázané zbrane 
ktoré policisti používajú pri výkone služby. Policajti doviezli vozidlá. Najväčší záujem bol zo 
strany detí venovaný policajnej motorke. Tá zaujala všetkých. Podujatie sa po súťažných 
hrách prenieslo na poľovnícku chatu na Kubine, kde sa pokračovalo opekačkou. Deti mali 
úžasné zážitky. Touto cestou chcem poďakovať poslancovi Pavlovi Strakovi a jeho manželke, 
pani Ribárskej, pánovi Petrovi Holičovi, Romanovi Kučerovi s manželkou, učiteľkám 



a školskému personálu za to, že sa obetovali pre dobro detí a venovali im svoj čas. Poďakovať 
sa patrí aj pani Dujkovej a jej sestre Alene, ktoré zo strany polície zabezpečili širokú účasť 
polície. Deti boli obdarované malými potrebnými predmetmi, ktoré im budú slúžiť ako 
reflexné označenie v cestnej premávke. Ďakujem aj Poľovnému združeniu Častkov za 
poskytnutie chaty a okolia. Srdečne ďakujeme všetkým sponzorom ktorí akciu podporili.  
Všetkým zúčastneným nech je aj poďakovaním spokojnosť detí. Tento deň je príkladom ako 
treba pomôcť skutkami. Prázdne sľuby a reči nie sú pomocou.  
 
K bodu č.2. – Vyhodnotenie auditov za rok 2010, 2011, 2012 
 Rokovania OZ sa zúčastnila Ing. Terézia Urbanová audítorka pre Obec Častkov. Za 
posledné obdobie nám vykonala audity za rok 2011, 2010 a 2012. V tomto poradí boli audity 
obce Častkov vykonané. Rok 2010 bol vykonaný po termíne v roku 2013 a to z dôvodu že 
bývalá zamestnankyňa Anna Štefková nedokázala usporiadať účtovné doklady tak, aby sa 
mohol audit uskutočniť. Celý problém v roku 2010 sa ťahal ešte do roku 2009, kde obec za 
rok 2009 nevie preukázať skutočné bežné príjmy za rok 2009. Na základe tejto skutočnosti 
nebolo možné zistiť či obec v roku 2010 dodržala pravidlá používania nenávratných zdrojov 
financovania.  
Audit roka 2010 obsahuje:   
– v oblasti účtovníctva 5 závažných zistení  
– v oblasti rozpočtovníctva 6 závažných zistení 
– celkový stav a vývoj dlhu jedno závažné zistenie   
Audit v roku 2011 nie je ideálny a to z toho dôvodu, že nedostatky z minulých rokov sa 
preťahujú do budúcna. Už audit z roku 2012 je priaznivý, výsledky hospodárenia sú 
podchytené účtovne a pravdivo. Obec sa v tomto smere posunula dopredu. Takto v krátkosti 
zhodnotila uplynulé obdobie audítorka Ing. Terézia Urbanová.  
Na základe týchto zistených skutočností starosta obce nedoporučuje, aby sa pani Anna 
Štefková v budúcnosti vrátila na post účtovníčky obce.  
 
K bodu č. 3. – Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 
 Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje zásady odmeňovania poslancov 
Obecného zastupiteľstva v Častkove pre budúce obdobie.  
   
K bodu č. 4. – VZN o poskytovaní dotácií 
  Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje VZN č. 3/2013 o poskytovaní dotácií.  
 
K bodu č. 5. – Výročná správa obce Častkov za rok 2012 
 Obecné zastupiteľstvo tento materiál dostalo na preštudovanie v dostatočnom 
predstihu. Každý člen OZ sa mal možnosť s materiálom oboznámiť.   
 Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje Výročnú správu obce za rok 2012 bez 
výhrad.  
 
K bodu č. 6. -  Záverečný účet obce Častkov za rok 2012 
 Obecné zastupiteľstvo záverečný účet obce za rok 2012 obdržalo v dostatočnom 
predstihu na preštudovanie.  
  Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje záverečný účet obce a celoročné 
hospodárenie bez výhrad.  
 Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje použitie prebytku 10 079,64 €, 
zisteného podľa § 10 odst. 3 písmena a, b zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
na tvorbu rezervného fondu v pnej výške prebytku.  



K bodu č. 7. -  Úprava limitu pokladne  
 Starosta obce požiadal obecné zastupiteľstvo o úpravu limitu pokladne v mesiacoch 
marec až september na výšku limitu 8 000 €. V mesiacoch január, február, október, november, 
december na výšku limitu 5 000 €.  
 Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje limit pokladne.  
 
K bodu č. 8. -  Oplotenie Čistiarne odpadových vôd Častkov 
 Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje úhradu za zrealizované oplotenie 
ČOV.  
 
K bodu č. 9. -  Diskusia  
 Starostu obce kontaktovala firma Strecha Holding s.r.o. za účelom výstavby 
nájomných bytov. Oproti minulosti bola vykonaná zákonná úprava, ktorá zjednodušuje proces 
výstavby hlavne pre obce čo sa týka financovania. Starosta obce predložil materiály od tejto 
firmy obecnému zastupiteľstvu, kde ponúkajú spoluprácu na výstavbe nájomných bytov. 
Máme vytvorené ešte jedno miesto pre jeden bytový dom. Z ich ponuky je možné si vybrať 
11 bytovú jednotku v ktorej sa nachádzajú 3 jednoizbové byty a 8 dvojizbových alebo bytový 
jednotku kde sú 4 byty jednoizbové a 4 byty trojizbové. Táto bytová jednotka má celkový 
počet 8 bytov.  
  
 Na obecný úrad prišla ponuka protipovodňových samoplniacich vriec 
AQUAHOLDER. Občania, ktorí sú v záplavových častiach obce a mali by o ne záujem sa 
môžu informovať na obecnom úrade.  
 
 Na návrh Pavla Straku a Mgr. Vladimíra Lišku obecné zastupiteľstvo schvaľuje 100 € 
odmenu riaditeľke materskej školy Anne Jurášovej pri príležitosti odchodu do dôchodku.   
 
Uznesenie č. 54 
 Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje zásady odmeňovania poslancov 
Obecného zastupiteľstva v Častkove pre budúce obdobie. 
 
Uznesenie č. 55 
 Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne ruší uznesenia č. 2/2011 a č. 4/2011. 
 
Uznesenie č. 56 
 Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje VZN č. 3/2013 o poskytovaní dotácií. 
 
Uznesenie č. 57 
 Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje Výročnú správu obce za rok 2012 bez 
výhrad.   
 
Uznesenie č. 58 
 Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje záverečný účet obce a celoročné 
hospodárenie bez výhrad.  
 
Uznesenie č. 59 
 Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje použitie prebytku 10 079,64 €, 
zisteného podľa § 10 odst. 3 písmena a, b zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
na tvorbu rezervného fondu v pnej výške prebytku.  



Uznesenie č. 60 
 Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje limit pokladne v mesiacoch marec až 
september na výšku limitu 8 000 €. V mesiacoch január, február, október, november, 
december na výšku limitu 5 000 €.  
 
Uznesenie č. 61 
 Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje úhradu za zrealizované oplotenie 
ČOV.  
 
Uznesenie č. 62 
 Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje 100 € odmenu riaditeľke materskej 
školy Anne Jurášovej pri príležitosti odchodu do dôchodku.  
   
K bodu č. 10. – Záver 
 Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a o 21:30 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 : 
 

        Oľga Holičová    .............................................................. 
 
 Pavol Vojtek     .............................................................. 
 


