Zápisnica
z 3. zasadania Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného dňa 09. 03. 2015
o 19,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Častkove.
Na 3. 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

Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu
4. Uznesenia prijaté na 2. riadnom zasadnutí OZ, konanom 12.1.2015
5. Schválenie VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach . Trhový poriadok Obce Častkov
6. Schválenie VZN o iných poplatkoch Obce Častkov
7. Schválenie komisie na ochranu verejného záujmu podľa ústavného zák. č. 357/2004 Z. z.
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného
zákona č. 545/2005 Z. z.
8. Oznámenie o cene pre verejnú kanalizáciu určenú Úradom pre reguláciu sieťových
odvetví
9. Obnovenie členstva v ZMOS Záhorie
10. Vlastníctvo odpadových šácht do kanalizácie
11. Zámenná zmluva medzi ECAV a obcou Častkov
12. Obnova verejného osvetlenia
13. Dotácie na rekonštrukciu kultúrneho domu
14. Úprava ceny nájomného za obecný byt
15. Žiadosť o dotáciu pre DHZ Častkov a žiadosť Únie žien
16. Diskusia
17. Záver
K bodu č. 1. - Otvorenie
Starostka obce prítomných privítala a otvorila zasadnutie. Starostka
skonštatovala, že zasadnutie OZ bolo riadne zvolané a je uznášaniaschopné.

obce

K bodu č.2. – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku bola navrhnutá Elena Štefková. Za overovateľov boli navrhnuté
Božena Janšáková s Bc. Michaela Vojtková. Poslanci jednomyseľne zapisovateľku
a overovateľov schválili.
K bodu č. 3. – Schválenie programu

Starostka dala hlasovať o schválení programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva.
Poslanci jednomyseľne program zasadnutia Obecného zastupiteľstva schválili.
K bodu č. 4. – Uznesenia prijaté na 2. riadnom zasadnutí OZ, konanom 12.1.2015
Starostka prečítala uznesenia prijaté na predchádzajúcom zasadnutí OZ, všetky
uznesenia sú splnené.
K bodu č. 5. – Schválenie VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach . Trhový poriadok Obce Častkov
Starostka predložila k schváleniu návrh VZN Obce Častkov o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach - Trhový poriadok Obce Častkov.
Tento návrh bol vyvesený na úradných tabuliach v obci Častkov dňa 13.2.2015 a zvesený bol
dňa 9.3.2015. K návrhu sa vyjadril Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom
v Senici, ktorý k danému návrhu nemal námietky ani pripomienky.
OZ jednomyseľne schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Častkov č. 1/2015
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach - Trhový
poriadok Obce Častkov uznesením č.11, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice.
K bodu č. 6. Schválenie VZN o iných poplatkoch Obce Častkov
K schváleniu nového VZN o iných poplatkoch musela obec pristúpiť na základe
nového Trhového poriadku. Z toho dôvodu bol poslancom OZ predložený najskôr návrh na
zrušenie pôvodného VZN č. 4/2013. Po jeho zrušení bolo poslancom OZ predložené na
schválenie nové VZN obce Častkov o iných poplatkoch.
OZ jednomyseľne schvaľuje zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Častkov č.
4/2013 o iných poplatkoch uznesením č.12 dňom nadobudnutia účinnosti VZN č. 2/2015
o iných poplatkoch, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice.
OZ jednomyseľne schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Častkov č. 2/2015 o iných
poplatkoch uznesením č.13, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice.
K bodu č.7. Schválenie komisie na ochranu verejného záujmu podľa Ústavného zák. č.
357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
Starostka obce požiadala poslancov OZ, aby schválili komisiu na ochranu verejného
záujmu. Podľa zákona č. 545/2005 Z. z. musí mať komisia minimálne troch členov. Členom
komisie môže byť iba poslanec OZ. Ak sú v OZ zástupcovia politických strán, politických
hnutí alebo nezávislí poslanci, komisia musí mať zástupcu každej politickej strany a jedného
zástupcu z nezávislých poslancov. Poslanci OZ navrhli za stranu SDKÚ Ing. Helenu
Zdraveckú, za stranu SMER p. Boženu Janšákovú a Bc. Michaelu Vojtkovú za nezávislých
poslancov. Za predsedu komisie si poslanci zvolili Ing. Helenu Zdraveckú. Poslankyne
s funkciou súhlasili.
OZ jednomyseľne schvaľuje za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu Ing. Helenu
Zdraveckú a za členov komisie na ochranu verejného záujmu p. Boženu Janšákovú a Bc.
Michaelu Vojtkovú uznesením č. 14, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice.
Starostka odovzdala predsedníčke komisie obálku s majetkovým priznaním, ktoré bolo na

obec doručené 26.1.2015. Komisiu informovala o tom, že do 31.3.2015 odovzdá Ing. Helene
Zdraveckej ročné zúčtovanie preddavkov na daň.
K bodu č.8. Oznámenie o cene pre verejnú kanalizáciu určenú Úradom pre reguláciu
sieťových odvetví
Starostka obce oznámila OZ maximálnu cenu pre verejnú kanalizáciu určenú Úradom
pre reguláciu sieťových odvetví, ktorá je 1,0581 EUR/m3. Starostka požiadala poslancov, aby
navrhli ako riešiť platenie právnických osôb za kanalizáciu. Boli navrhnuté dva návrhy, jeden
by riešil túto situáciu podľa počtu osôb zamestnaných u právnických osôb. Druhý návrh bol
postavený na základe skutočného vyvezeného odpadu zo žumpy do kanalizácie. Poslanci OZ
sa zhodli na druhom spôsobe platenia právnických osôb a poslanec p. Ivan Ribárski prerátal
sumu podľa platného VZN č. 1/2014 o zneškodnení odpadových vôd v obci Častkov a podľa
objemu odpadovej vody, ktorý je definovaný v smerných číslach spotreby. Suma po prerátaní
je 0,58 EUR/m3.
OZ jednomyseľne schvaľuje sumu 0,58 EUR/m3 pri vývoze splaškových odpadových vôd
právnickými osobami na prečistenie v čističke odpadových vôd uznesením č. 15, ktoré je
neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice.
K bodu č.9. Obnovenie členstva v ZMOS Záhorie
V roku 2012 obec pozastavilo Uznesením č. 36/2012 členstvo v organizácii ZMOS –
Združenie miest a obcí Slovenska. Predseda ZMOS Záhore Ing. Peter Pobuda požiadal
starostku obce, aby zvážila spolu s poslancami obnovenie tohto členstva.
OZ jednomyseľne schválilo zrušenie Uznesenia č. 36/2012 z 25.6.2012 Uznesením č. 16,
ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice.
OZ jednomyseľne schválilo obnovenie členstva v ZMOS Uznesením č.17, ktoré je
neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice.
K bodu č.10. Vlastníctvo odpadových šácht do kanalizácie
Na základe podnetu poslanca Ivana Ribárskeho a aj iných občanov, starostka obce
informovala poslancov o tom, že občania požadujú informáciu o tom kto je vlastníkom
odpadových šácht do kanalizácie. Občania, ktorí majú možnosť napojiť sa na verejnú
kanalizáciu budú postupne podpisovať zmluvu o odvádzaní splaškových vôd. V zmluve je
zakotvené aj vlastníctvo šácht, ktoré sú vo vlastníctve producentov odpadovej vody, t. j. vo
vlastníctve občanov alebo firiem. Vlastníctvo šácht je vyriešené aj v čl.5 platného VZN č.
1/2014 o likvidácii odpadových vôd v obci Častkov.
K bodu č.11. Zámenná zmluva medzi ECAV a obcou Častkov
Starostka obce informovala poslancov OZ o rozostavanej stavbe domu smútku
v Častkove. Pozemok pod stavbou nie je vo vlastníctve Obecného úradu, ale vlastníkmi sú
Evanjelická cirkev augsburského vyznania, v podiele 4/5 a katolícka cirkev v podiele 1/5.
ECAV navrhla zámenu pozemkov, pozemok na cintoríne za pozemok pri evanjelickom
kostole. Poslanci OZ sa rozhodli, že pristúpia k hlasovaniu o zámennej zmluve len v tom
prípade, keď geometrický plán vyrieši aj zámenu pozemkov pod príjazdovou cestou k stavbe
domu smútku.
K bodu č.12. Obnova verejného osvetlenia

Starostka obce informovala, že na základe prieskumu trhu dali tri firmy ponuku na
obnovu verejného osvetlenia. Cenové ponuky sú prílohou tejto zápisnice. Pre obec bola
jedinou možnou alternatívou obnovy verejného osvetlenia ponuka od firmy EcoLed Solutions
a.s., so sídlom v Bratislave. Na základe ich ponuky nepotrebuje obec žiadne počiatočné
investície. Obnova verejného osvetlenia by sa riešila koncesnou zmluvou, na základe ktorej
by obec nehradila náklady na túto obnovu, ale firme EcoLed by hradila faktúry za elektrickú
energiu po dobu 13 rokov a po ukončení tohto obdobia bude verejné osvetlenie prevedené do
vlastníctva obce.
OZ jednomyseľne schválilo predloženú cenovú ponuku firmy EcoLed Uznesením č.18, ktoré
je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice.
K bodu č.13. Dotácie na rekonštrukciu kultúrneho domu
Starostka obce informovala poslancov OZ o novom programe rozvoja vidieka na nové
obdobie 2014-2020. Jednou z výziev bude výzva na rekonštrukcie a prístavby kultúrnych
domov. Keďže v tomto období nemá obec ešte vypracovaný nový plán hospodárskeho
a sociálneho rozvoja musí sa OZ rozhodnúť či začneme s prípravou rekonštrukcie alebo
prístavby kultúrneho domu. Ohľadom dotácií nás oslovila firma Premier Consulting, spol.
s.r.o., ktorá by s nami spolupracovala pri vypracovaní projektu na dotáciu. Poslankyňa Bc.
Michaela Vojtková prisľúbila, že prejedná spoluprácu s Ing. Martinom Lidajom, zástupcom
primátora Senica, ktorý by nám s projektom pomohol.
OZ jednomyseľne schválilo rekonštrukciu a prístavbu kultúrneho domu Uznesením č. 19,
ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice.
K bodu č.14. Úprava ceny nájomného za obecný byt
Na predchádzajúcom zasadnutí OZ bol prijatý návrh poslanca p. Ivana Ribárskeho,
ktorý sa zaoberal úpravou nájomného za obecný byt. Nájomné za obecný byt bol prepočítaný
na sumu 120,00 EUR. Mgr. Oľga Sadloňová podala námietku proti tomuto zvýšeniu
nájomného, zdôvodnila to tým, že byt bol v zlom stave a museli zainvestovať do jeho
rekonštrukcie a vybavenia. Navrhla zvýšenie nájomného na sumu 80,00 EUR. Poslanci tento
návrh neakceptovali. Zástupkyňa starostky navrhla, aby sa výdavky spojené s nevyhnutnou
investíciou do obecného bytu adekvátne zohľadnili. Ďalej Mgr. Oľga Sadloňová informovala
OZ, že zmluva je viazaná na pracovný pomer a v zmluve je byt definovaný ako služobný.
Poslanci OZ sa zhodli na tom, že byt je obecný a nebude jeho užívanie podmienené
pracovnou zmluvou.
OZ schvaľuje Uznesením č. 20, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice, nájomné za
obecný byt v sume 120,00 EUR a nájomné za garáž 10,00 EUR. Z nového nájomného budú
odpočítané nevyhnutne vynaložené náklady na opravu obecného bytu.
Za – 5, proti – 0, zdržal sa – 2 /p. Ivan Ribárski, Bc. Michaela Vojtková/
K bodu č.15. Žiadosť o dotáciu pre DHZ Častkov a žiadosť Únie žien
Obecný úrad prijal žiadosť od Dobrovoľného hasičského zboru o dotáciu a žiadosť od
Únie žien o preplatenie obrusov, ktoré boli zakúpené do svadobky a budú zdarma
poskytované obyvateľom, ktorí prejavia záujem o ich zapožičanie. Únii žien bude
pokladničný blok za zakúpené obrusy preplatený.
OZ jednomyseľne schvaľuje dotáciu pre DHZ Častkov vo výške 150,00 EUR na prevádzkové
náklady uznesením č. 21, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice.

K bodu č.16. Diskusia
Starostka obce začala diskusiu so zmenou rozpočtu. Informovala zastupiteľstvo
o zmene rozpočtových opatrení, kde sa zvýšili bežné príjmy zo ŠR, informovala ich
o nevyčerpaných prostriedkoch rezervného fondu z roku 2014.
OZ uznesením č. 22, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice, jednomyseľne berie na
vedomie zmenu rozpočtových pravidiel, schvaľuje zmenu rozpočtu a schvaľuje použitie
nevyčerpaných prostriedkov rezervného fondu.
Ďalej starostka pokračovala v diskusii :
- firma Toma Otrokovice dala ponuku na odkúpenie čističky za sumu 100.000,00
EUR, v tejto veci však nebudeme konať, poslanci OZ sa zhodli, že suma je veľmi
nízka;
- rozhodnutie súdu ohľadom futbalového ihriska je stále v riešení, v tomto čase je
rozhodnutie vrátené z katastrálneho úradu späť na Okresný súd v Senici;
- v schránke určenej na pripomienky a sťažnosti občanov bola jedna pripomienka od
občanov, ktorí žiadali aby sa potraviny pre školskú jedáleň nakupovali striedavo
v obidvoch obchodoch. Od 1.2.2015 sa nakupuje striedavo v oboch predajniach
a tak je táto pripomienka už neadekvátna;
- na minulom zasadnutí bol predložený návrh od p. Ivana Ribárskeho na smernicu
pri verejnom obstarávaní, smernicu na obecnom úrade spracujeme a využijeme, ale
nemusí prejsť cez zasadnutie OZ. Smernicu po spracovaní dáme na vedomie
poslancom OZ;
- 23.5.2015 bude Úniou žien usporiadaný „Majáles“;
- firma ČEZ dala ponuku na dodávku elektriny, ktorá by bola lacnejšia ako teraz od
zmluvného partnera ZSE. Poslanec Roman Trimel navrhol, že zistí ponuku od
ZSE. Až po porovnaní ponúk sa k firme ČEZ môžeme vrátiť na budúcom OZ.
Do diskusie sa prihlásil p. Miroslav Zálešák upozornil na to, aby sa do kanalizácie
neodvádzala dažďová voda.
P. Ivan Ribárski mal viacero príspevkov do diskusie:
- navrhol aby sa zriadila komisia mladých ľudí na sledovanie výziev,
- upozornil na stránku obce Nemecká, kde treba sledovať majetok, ktorý štát vyraďuje a bude
možný dať obciam do používania,
- požiadal židovskú obec o podporu pri obnove židovského cintorína, ktorý sa nachádza za
bytovými domami,
- informoval sa na prebehnutie inventarizácie a predanie funkcie, starostka sa vyjadrila, že
inventarizácia už prebehla, chýba len vozík s výklopnou vlečkou, namiesto ktorej je v obci
vozík domácej výroby,
- poďakoval p. Kadlečíkovi, že v Materskej škôlke pomohol odstrániť závady. Starostka sa
pripojila a tiež poďakovala p. Vitkovi, p. Černekovi, ktorý bez nároku na mzdu urobili
omietky a dlažbu na chlapčenských toaletách na Základnej škole, p. Pavlovi Vojtkovi
poďakovala za obkladačky, ktoré zdarma podaroval Základnej škole a p.Zálešákovi
poďakovala za vykonané opravy na Základnej škole.

Uznesenie č. 11
OZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Častkov č. 1/2015 o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach - Trhový poriadok Obce Častkov

Uznesenie č.12
OZ schvaľuje zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Častkov č. 4/2013 o iných
poplatkoch dňom nadobudnutia účinnosti VZN č. 2/2015 o iných poplatkoch.
Uznesenie č. 13
OZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Častkov č. 2/2015 o iných poplatkoch.
Uznesenie č. 14
OZ schvaľuje za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu Ing.Helenu Zdraveckú a za
členov komisie na ochranu verejného záujmu p.Boženu Janšákovú a Bc.Michaelu Vojtkovú.
Uznesenie č. 15
OZ schvaľuje sumu 0,58 EUR/m3 pri vývoze splaškových odpadových vôd právnickými
osobami na prečistenie v čističke odpadových vôd.
Uznesenie č. 16
OZ schválilo zrušenie Uznesenia OZ č. 36/2012 z 25.6.2012.
Uznesenie č. 17
OZ schválilo obnovenie členstva v ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska).
Uznesenie č. 18
OZ schválilo predloženú cenovú ponuku firmy EcoLed Solutions,a.s. a poveruje starostku
obce podpísaním zmluvy, ale až po jej preverení právnikom.
Uznesenie č. 19
OZ schválilo rekonštrukciu a prístavbu kultúrneho domu.
Uznesenie č. 20
OZ schvaľuje nájomné za obecný byt v sume 120,00 EUR za mesiac, nájomné za garáž 10,00
EUR za mesiac. Z nového nájomného budú odpočítané nevyhnutne vynaložené náklady na
opravu obecného bytu.

Uznesenie č. 21
OZ schvaľuje dotáciu pre DHZ Častkov vo výške 150,00 EUR na prevádzkové náklady.
Uznesenie č. 22

K bodu č.17. Záver
Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a o 22:00 hod. ukončila zasadnutie
obecného zastupiteľstva.

.............................................................
Ing. Helena Zdravecká
zástupkyňa starostky

.............................................................
Mgr. Eva Černeková
starostka obce

Overovatelia:

Božena Janšáková

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

Bc. Michaela Vojtková

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

