
Z á p i s n i c a 
 
z 2.  zasadania  Obecného   zastupiteľstva   v   Častkove  konaného dňa  12.1. 2015 
o 18,30 hod.  v zasadačke Obecného úradu v Častkove. 
 
 
     Na 2. zasadaní Obecného zastupiteľstva v Častkove boli prítomní: 
 
• starostka obce: Mgr. Eva Černeková 
 
• poslanci: Ing. Helena Zdravecká, Peter Jamriška, Božena Janšáková, Ivan Ribarski, 
       Roman Trimel, Bc. Michaela Vojtková, Miroslav Zálešák   
            
• ospravedlnení: 0 
 
 
• zapisovateľka: Elena Štefková 
 
 
P r o g r a m :  
1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie platu starostky obce 
4. Schválenie pravidiel odmeňovania poslancov, predsedov a členov komisií 
5. Zriadenie komisie na ochranu verejného poriadku a komisie pre kultúru a vzdelávanie 
6. Schválenie členov do školskej rady MŠ a do školskej rady ZŠ 
7. Schválenie Dodatku č. 1 Štatútu obce Častkov a Dodatku č. 1 Organizačného poriadku    
Obecného úradu Častkov 
8. Diskusia 
9. Záver 
    
 Za overovateľov zápisnice boli schválení p. Peter Jamriška, Miroslav Zálešák 
 
za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0 
 
 
K bodu č. 1. -  Otvorenie 
  
 Starostka obce prítomných privítala a otvorila zasadnutie. Starostka  dala hlasovať 
o schválení programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva. Poslanci jednomyseľne program 
zasadnutia Obecného zastupiteľstva schválili. 
 
 
K bodu č.2. – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 
 Za zapisovateľku bola navrhnutá Elena Štefková. Za overovateľov boli navrhnutí Peter 
Jamriška a Miroslav Zálešák. Poslanci jednomyseľne zapisovateľku a overovateľov schválili. 
     



K bodu č. 3. – Schválenie platu starostky obce 
 
 Plat starostky upravuje zákon č. 253/94 Z.z o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v  znení neskorších predpisov. Plat je súčinom 
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe 
Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok (824 EUR) a 1,65 násobku podľa § 
4 ods. 1. Pre výpočet platí  824 x  1,65, t.j.  suma 1360,00 EUR.  
OZ schvaľuje plat starostky podľa zákona č. 253/94 Z.z o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.  
Za - 7,  proti - 0,  zdržal sa - 0 
  
   

K bodu č. 4. – Schválenie pravidiel odmeňovania poslancov, predsedov a členov komisii 
– zásada odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Častkove 
 
 Poslancom OZ bol predložený nasledovný návrh starostu na pravidlá odmeňovania 
poslancov predsedov a členov komisií, ktorý bude zakotvený v zásadách odmeňovania 
poslancov obecného zastupiteľstva v Častkove: 

a. ročná  odmena poslancov OZ vo výške 13 EUR + 3 EUR/hod zasadnutia OZ 
b. ročná odmena zástupkyne starostky vo výške 13 EUR + 3 EUR/hod zasadnutia OZ, 

podľa vykonávanej činnosti a podľa potreby bude prejednávaná výška mimoriadnej 
odmeny pre zástupkyňu obce 

c. postih za neospravedlnenú neprítomnosť na zasadnutí OZ, vo výške 6 EUR za 1 
zasadnutie vtedy, keď bude pozvánka doručená 3 pracovné dni pred zasadnutím OZ, 
odmenu za ospravedlnenú neprítomnosť na zasadnutí OZ vo výške 0 EUR za 1 
zasadnutie 

d. za každé zasadnutie komisie odmena predsedovi komisie a jej členom vo výške 3 EUR 
za každú hodinu zasadania komisie 

 
OZ schvaľuje zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva podľa predloženého 
návrhu.  
za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0 
 
 
K bodu č. 5. – Zriadenie komisie na ochranu verejného poriadku a komisie pre kultúru 
a vzdelávanie 
 
Komisia na ochranu verejného poriadku 

Starostka obce navrhla za predsedu Komisie na ochranu verejného poriadku p. Ivana 
Ribárskeho a za členov komisie p. Petra Jamrišku a p. Romana Trimla. Všetci traja poslanci 
funkciu  prijali.  
OZ schvaľuje za predsedu komisie p. Ivana Ribárskeho a za členov komisie p. Romana 
Trimla, p. Petra Jamrišku. 
Za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0 
 
Komisia pre vzdelávanie a kultúru 

 Predseda komisie pre vzdelávanie a kultúru je Mgr. Iveta Fodorová. Členovia sú Ing. 
Maria Fábiková, Mgr. Anna Praskačová, Mgr. Oľga Sadloňová, Elena Štefková, Valeria 
Vojtková, Ľubica Kuricová, Gabriela Lániková, Mgr. Zdenka Jonášová, Ing. Anna 



Marečková. Starostka obce navrhla doplniť komisiu pre kultúru a vzdelávanie o poslancov z 
OZ a to p. Miroslava Zálešáka, p. Boženu Janšákovú a Bc. Michaelu Vojtkovú. Všetci traja 
poslanci funkciu prijali. 

OZ schvaľuje doplnenie komisie o p. Miroslava Zálešáka, p. Boženu Janšákovú a Bc. 
Michaelu Vojtkovú.                                                                                                                                     
Za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0 

    
K bodu č. 6. – Schválenie členov do školskej rady MŠ a do školskej rady ZŠ 
 
 Školská rada MŠ a ZŠ v Častkove pracovala aj v minulých volebných obdobiach. Za 
zriaďovateľa boli vždy v každej školskej rade dvaja poslanci z OZ.  
Starostka navrhla do školskej rady MŠ p. Romana Trimla a p. Boženu Janšákovú. Obaja 
s funkciou súhlasili. 
OZ schvaľuje do školskej rady MŠ, za zriaďovateľa, poslancov p. Romana Trimla a p. 
Boženu  Janšákovú. 
Za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0 
 
Starostka navrhla do školskej rady ZŠ p. Ivana Ribárskeho. Poslanci navrhli za druhého člena 
Bc. Michaelu Vojtkovú. Obaja s funkciou súhlasili. 
OZ schvaľuje do školskej rady ZŠ,  za zriaďovateľa, poslancov p. Ivana Ribárskeho a Bc. 
Michaelu Vojtkovú. 
Za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0 
 
 
K bodu č. 7. –  Schválenie Dodatku č. 1 k Štatútu obce Častkov a Dodatku č. 1 k 
Organizačnému poriadku Obecného úradu Častkov 
 

 Starostka obce predložila na schválenie Dodatok č. 1 k Štatútu obce Častkov, kde bude 
zmena v § 6 bod 3 a v Prílohe č. 2 Štruktúra orgánov a organizačných jednotiek Obce 
Častkov. V pôvodnom texte sa používala skratka ZPOZ (Zbor pre občianske záležitosti)  
a zároveň aj Komisia pre kultúru a vzdelávanie. Zjednotil sa názov na Komisiu pre a kultúru a 
vzdelávanie. 
OZ schvaľuje Dodatok č. 1 k Štatútu obce Častkov. 
Za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0 
 
 Starostka obce predložila na schválenie Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku 
Obecného úradu Častkov. Mení sa čl.7, v pôvodnom je uvedené, že súčasťou poriadku je 
organizačná schéma s menami pracovníkov Obecného úradu. V novom čl. 7 nebude súčasťou 
Organizačného priadku táto organizačná schéma, nakoľko tu prichádza k častým zmenám. 
OZ schvaľuje Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku Obecného úradu Častkov. 
Za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0 
 
 
K bodu č. 8 – Diskusia  
 
Diskusiu začala starostka obce, ktorá mala viac diskusných príspevkov:  
- Ponuka školenia pre poslancov. Na školenie sa prihlásili poslanci: p. Ribárski, Bc. Vojtková, 
p. Trimel a starostka obce. 



 
- Termíny zasadnutia obecného zastupiteľstva sa stanovili na pondelky o 19:00 hod. 
 
- Všetci poslanci súhlasili so zverejnením svojich kontaktných údajov na internetovej stránke 
obce. 
 
- Obec stále nemá hlavnú kontrolórku, nakoľko nikto neprejavil záujem o túto funkciu. 
Naďalej sa bude hľadať riešenie. 
 
- Za kronikárku obce starostka navrhla Bc. Alenu Strakovú, ktorú poslanci jednomyseľne 
schválili. 
 
- Zmena podpisového vzoru v Prima banke Slovensko, a. s. bola jednomyseľne schválená pre: 
Mgr. Eva Černeková, Ing. Helena Zdravecká, Ivan Ribárski, Valeria Vojtková. 
 
- Starostka informovala o nákladoch na ČOV. Za rok 2014 boli náklady vo výške 20.966,00 
EUR. Predpokladané náklady na rok 2015 sú 10.337,02 EUR. Zároveň upozornila na VZN 
č.1/2014 o zneškodnení odpadových vôd v obci Častkov, ktorým sa určujú poplatky pre 
občanov. Pán Kadlečík sa vyjadril, že podľa jeho názoru majú za kanalizáciu platiť všetci.  
 
- Starostka oznámila, že obec čaká ďalší výdavok v sume 4.184,85 EUR ako náhradu trov 
právneho zastúpenia vo veci prejednania pozemkov pod ihriskom a v okolí ihriska.  
 
- Starostka ďalej informovala o organizáciách, ktoré v obci vyvíjajú svoju činnosť: 
Dobrovoľný hasičský zbor Častkov má momentálne 21 členov. Za predsedu bol zvolený Bc 
Ján Vojtek, stávajúci predseda Zdenek Strož sa funkcie vzdal. Podpredseda - Miroslav 
Chorpúvka, tajomník – Peter Praskač, referent pre mládež – Ján Praskač, strojník – Viliam 
Krč, revízor – Vladimír Dermíšek, pokladník – Stanislav Papp. Minulý rok bola zboru 
poskytnutá dotácia zo štátu vo výške 2.594,00 EUR, teraz zažiadali o novú dotáciu vo výške 
700,00 EUR (na školenie a oblečenie). Bc. Ján Vojtek požiadal listom za DOZ Častkov 
o dotáciu OcÚ Častkov o sumu 30,00 EUR ako vklad na založenie účtu pre zbor. OZ 
schválilo jednomyseľne príspevok Dobrovoľnému hasičskému zboru v Častkove vo výške 
30,00 EUR na založenie účtu. 
Starostka ďalej referovala o ďalších organizáciách, ktoré v obci fungujú a to: Únia žien, FK 
Častkov, HK Častkov, Občianske združenie Kvietok. 
 
Do diskusie sa prihlásil p. Ivan Ribárski, ktorý sa informoval ohľadom schváleného rozpočtu 
na roky 2015, 2016, 2017, ďalej ohľadom splácania pôžičiek a VZN č. 1/2014. Tiež sa 
zaujímal, či bola obec oslovená BVS, a. s. ohľadom pripojenia k vodovodnej sieti. Podľa 
návrhu p. Trimla by bolo vhodné rokovať s BVS, a. s. v tejto veci a zároveň i o nevyplatených 
dividendách. Pán Ribárski podal 3 písomné návrhy, ktoré sú priložené k zápisnici. V podaní č. 
1 navrhuje „úpravu ceny nájomného za obecný byt a na kontrolu a doplnenie novej zmluvy“. 
Jedná sa o služobný byt č.p. 96, umiestnený nad MŠ.V podaní č. 2 pán Ribárski navrhuje 
„prejednanie postupov a činností spojených s fungovaním ČOV“. V podaní č. 3 navrhuje 
„smernicu o jednotnom postupe vykonávania verejného obstarávania pri zadávaní zákaziek na 
dodávanie tovaru, poskytovania služieb a uskutočňovanie stavebných prác s predpokladanou 
hodnotou nižšou ako sú stanovené v § 4 finančné limity pre podlimitné zákazky, v súlade so 
zákonom 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov“. 
 



Uznesenie č. 2 
 

OZ schvaľuje plat starostky podľa zákona č. 253/94 Z.z o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov vo výške 1360,00 
EUR. 
 
 

Uznesenie č. 3 
 

OZ zrušuje Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 54 zo dňa 27.06.2013. 
 
 

Uznesenie č. 4 
 
OZ schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva a komisií v Častkove. 
 
 

Uznesenie č. 5 
 
OZ schvaľuje za predsedu komisie na ochranu verejného poriadku p. Ivana Ribárskeho a za 
členov komisie na ochranu verejného poriadku p. Petra Jamrišku a p. Romana Trimla.  
OZ schvaľuje za členov komisie pre kultúru a vzdelávanie p. Miroslava Zálešáka, p. Boženu 
Janšákovú a Bc. Michaelu Vojtkovú. 
 
 

Uznesenie č. 6 
 
a/ OZ schvaľuje členov Školskej rady MŠ p. Boženu Janšákovú a p. Romana Trimla, ktorí 
budú zastupovať zriaďovateľa. 
b/ OZ schvaľuje členov Školskej rady ZŠ p. Ivana Ribárskeho a Bc. Michaelu Vojtkovú, ktorí 
budú zastupovať zriaďovateľa. 
 
 

Uznesenie č. 7 
 
OZ schvaľuje Dodatok č. 1 k Štatútu obce Častkov a Dodatku č.1 k Organizačnému poriadku 
Obecného úradu Častkov. 
 
 

Uznesenie č. 8 
 
OZ schvaľuje za kronikárku obce Bc. Alenu Strakovú. 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 9 
 
OZ schvaľuje podpisový vzor do banky pre: Mgr. Eva Černeková, Ing. Helena Zdravecká, 
Ivan Ribárski,  Valeria Vojtková. 
 
 

Uznesenie č. 10 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu pre DHZ Častkov vo výške 30,00 EUR. 
 
 
K bodu č. 9 – Záver 
 
 Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a o 20:30 hod. ukončila zastupiteľstvo. 
 
  
    
 
 
  
 
 
 
.............................................................                          ............................................................. 
               Ing. Helena Zdravecká             Mgr. Eva Černeková 
      zástupkyňa starostky                                                            starostka obce                                                                     
 
 
 
 

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

           Miroslav Zálešák                                  .............................................................. 
 
 
           Peter Jamriška                              .............................................................. 
 
 


