
Z á p i s n i c a 
 
z 28.  zasadania  Obecného   zastupiteľstva   v   Častkove  konaného dňa  16.10.2014 
o 19,00 hod.  v zasadačke Obecného úradu v Častkove. 
 
 
 
     Na 28. zasadaní Obecného zastupiteľstva v Častkove boli prítomní: 
 
• starosta: Štefan Juráš 
 
• poslanci: Pavol Vojtek, Pavol Straka, Mgr. Vladimír Liška, 
       Mgr. Anna Praskačová, Oľga Holičová , Mgr. Černeková Eva   
            
• neprítomný: Pavol Kuba - neospravedlnený 
 
• zapisovateľka: Elena Štefková 
 
  
P r o g r a m :   

1. Otvorenie 
2. Schválenie programu 
3. Schválenie organizačného poriadku 
4. Schválenie rokovacieho poriadku 
5. Schválenie pracovného poriadku 
6. Schválenie zásad hospodárenia s majetkom 
7. Schválenie štatútu obce 
8. Úprava Rozpočtu 
9. Zámenná zmluva medzi ECAV a obcou Častkov 
10. Schválenie Dodatku č. 3 k zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu v Senici 
11. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ v školskom roku 2013/2014 
12. Žiadosť o prenájom budovy – Potraviny Lucka v Častkove 
13. Diskusia 
14. Záver 

 
     
 Za overovateľov zápisnice boli schválení p. Oľga Holičová, p. Pavol Vojtek 
za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0 
 
 
K bodu č. 1. -  Otvorenie 
 
 Starosta prítomných privítal a otvoril zasadnutie.  
 
 
 
 



K bodu č. 2. – Schválenie programu 
 
 Starosta obce dal hlasovať o schválení programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva. 
Poslanci jednomyseľne program zasadnutia Obecného zastupiteľstva schválili. 
  
  
 K bodu č. 3. – Schválenie organizačného poriadku 
 
 Starosta obce dal hlasovať za schválenie Organizačného poriadku obce Častkov. 
Poslanci jednomyseľne schválili predložený Organizačný plán obce Častkov. 
 
 
K bodu č. 4. – Schválenie rokovacieho poriadku 

 
 Starosta obce dal hlasovať za schválenie Rokovacieho poriadku. Poslanci 
jednomyseľne schválili predložený Rokovací poriadok. 
 
 
K bodu č. 5. – Schválenie pracovného poriadku 
 
 Starosta obce dal hlasovať za schválenie Pracovného poriadku. Poslanci jednomyseľne 
schválili predložený Pracovný poriadok. 
 
 
K bodu č. 6. – Schválenie zásad hospodárenia s majetkom 
 
 Starosta obce dal hlasovať za schválenie Zásad hospodárenia s majetkom. Poslanci 
jednomyseľne schválili predložený dokument Zásady hospodárenia s majetkom. 
 
 
K bodu č. 7. – Schválenie štatútu obce 
 
 Starosta obce dal hlasovať za schválenie Štatútu obce Častkov. Poslanci jednomyseľne 
schválili predložený dokument Štatút obce Častkov. 
 
 
K bodu č. 8. – Úprava rozpočtu 
 
 Obecnému zastupiteľstvu v Častkove bol predložený návrh zmeny rozpočtu – jedná sa 
o presun rozpočtovaných prostriedkov v položkách v rámci schváleného rozpočtu pričom sa 
nemenia celkové príjmy a celkové výdaje. 
 Obecnému zastupiteľstvu v Častkove bol predložený návrh  na schválenie Zostavenie 
a predkladanie rozpočtu obce na roky 2015, 2016, 2017 bez programovej štruktúry. 
 
 
K bodu č. 9. – Zámenná zmluva medzi ECAV a obcou Častkov 
 
 Obecnému zastupiteľstvu bola zámenná zmluva predložená na prerokovanie ešte 
v roku 2011. Predmetom zmluvy je zamenenie pozemkov na cintoríne a pozemkov pri 
evanjelickom kostole. Parcela na cintoríne č. 265/1, kde majetkový podiel ECAV je 4/5 GP č. 



712/2010 bola vytvorená nová parcela č. 265/4. Majetkový podiel v uvedenej parcele sa 
zámennou zmluvou zamieňa za časť obecnej parcely č. 5299/2 a 5229/1. GP č. 701/2010 sú 
novovytvorené parcely č. 2299/8, 2229/3 a 2229/4 sú predmetom zámeny pozemkov medzi 
obcou Častkov a ECAV Častkov. Zámenná zmluva bola doručená obecnému zastupiteľstvu 
prostredníctvom elektronickej pošty na preštudovanie.  
 Obecné zastupiteľstvo má dve možnosti rozhodnúť. Schváliť alebo neschváliť 
zámennú zmluvu.  
 V prípade schválenia zámennej zmluvy sa vysporiadajú vlastnícke vzťahy 
v uvedených parceliach zápisom na Okresnom úrade Senica odbor katastrálny. 
 V prípade neschválenia zmluvy treba rozhodnúť čo s bremenom v podobe 
rozostavanej stavby domu smútku na cudzej parcele. Navrhnúť riešenia. 
 Po búrlivej rozprave, ktorá sa nie v každom prípade pridržiavala predmetu rokovania, 
požiadal starosta obecné zastupiteľstvo o hlasovanie. Zámenná zmluva je zástupcami ECAV 
v Častkove pánom farárom Mgr. Pavlom Štefkom a zborovou dozorkyňou Vierou Juríčkovou 
podpísaná. Chýba podpis za obec Častkov. Starosta obce na základe skutočnosti predkladá 
zámennú zmluvu na schválenie obecnému zastupiteľstvu.Rokovania sa zúčastnili ako hostia  
PaedDr. Daniš Vladimír a Anna Otrísalová. K rokovaniu bola pripojená zápisnica zo dňa 
11.11.2010 , ktorá bola prečítaná a následne nastala búrlivá diskusia.  
 
Hlasovanie: 
za – 1: Mgr. Praskačová 
zdržali sa – 5: Mgr. Černeková, Holičová, Mgr. Liška, Straka, Vojtek 
proti – 0 
 
 Hlasovaním sa rozhodlo, že zámenná zmluva medzi cirkevným zborom ECAV 
v Častkove a obcou Častkov nebola zo strany obce schválená. 
 V prípade neschválenia zámennej zmluvy hľadať ďalšie riešenia. Nakoľko rokovanie 
v tomto bode vyvolalo veľa emócií a napätie sa stupňovalo, táto časť nebola obecným 
zastupiteľstvom doriešená. Bude predmetom rokovania na ďalšom zasadnutí obecného 
zastupiteľstva.  
 
 
K bodu č. 10. – Schválenie Dodatku č. 3 k zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu 
v Senici 
 
 Obecnému zastupiteľstvu bol predložený Dodatok č. 3 k zmluve o zriadení 
Spoločného obecného úradu v Senici. Obecné zastupiteľstvo schválilo dodatok č. 3 
jednomyseľne. 
 
 
K bodu č. 11. – Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ v školskom roku 2013/2014 
 
 Riaditeľka Základnej školy v Častkove, predložila obecnému zastupiteľstvu Správu 
o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ v školskom roku 2013/2014.  
 Obecné zastupiteľstvo berie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ v školskom 
roku 2013/2014 na vedomie. 
 
 
 
 



 
 
K bodu. 12. Žiadosť o prenájom budovy – Potraviny Lucka v Častkove 
 
 Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje prenájom budovy Potraviny Lucka 
(objekt starej požiarnej zbrojnice) v prospech Miroslava Jánošíka, bytom Skalica, Gorkého 
31. Tento prenájom bude realizovaný v tom prípade, že o uvedené priestory neprejaví záujem 
do 15.11.2014 občan obce Častkov. 
 
 
K bodu č. 13. – Diskusia 
 
 Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o súdnom konaní, ktoré riešilo 
novoobjavený majetok po neb. Pavlovi Nemečkovi, čo sú pozemky č. p. 1514/30, 1620/2, 
1620/3, 1620/4, 1770/3, 1770/4, 1770/5, 1770/7, 1770/8 pod ihriskom v obci Častkov. Jedná 
sa o pozemky odčlenené z pôvodnej parcely č. 1770 v k.ú. Častkov. Súd rozhodol v prospech 
neb. Pavla Nemečka. Náhrady súdnych trov sú 99,50 € a trovy právneho zastúpenia sú 
4184,85 €. 
 

Uznesenie č. 85 
 

 Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje dokumenty: 
a/ Štatút obce Častkov 
b/ Organizačný poriadok obce Častkov 
c/ Rokovací poriadok 
d/ Pracovný poriadok 
e/ Zásady hospodárenia s majetkom 
 

 
Uznesenie č. 86 

 
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje zmenu rozpočtu č. 2 rozpočtovým opatrením  
v zmysle ustanovenia §14 odst. 2 písmeno a/ zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
 

Uznesenie č. 87 
 

Schvaľuje jednomyseľne Zostavenie a predkladanie rozpočtu obce na roky 2015, 2016, 2017 
bez programovej štruktúry. 
 
 

Uznesenie č. 88 
 

Obecné zastupiteľstvo neschválilo zámennú zmluvu medzi obcou Častkov a ECAV 
v Častkove. 

 
 
 
 



Uznesenie č. 89 
 

Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje Dodatok č. 3. 
 
 
 
 
 

Uznesenie č. 90 
 

Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje prenájom budovy Potraviny Lucka (objekt 
starej požiarnej zbrojnice) v prospech Miroslava Jánošíka, bytom Skalica, Gorkého 31. Tento 
prenájom bude realizovaný v tom prípade, že o uvedené priestory neprejaví záujem do 
15.11.2014 občan obce Častkov. 
 
K bodu č. 14. – Záver 
 

 
 Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a o 21:00 hod. ukončil zasadnutie 
obecného zastupiteľstva.  
  
 
 
  
 
 
 
 
.............................................................                          ............................................................. 
         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                                              .............................................................. 
 
 
 
 
 


