Zápisnica
z 5. zasadania Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného dňa 15.06.2015 o 19,00
hod. v zasadačke Obecného úradu v Častkove.
Na 5. zasadaní Obecného zastupiteľstva v Častkove boli prítomní:
• starostka obce: Mgr. Eva Černeková
• poslanci: Ing. Helena Zdravecká, Božena Janšáková, Ivan Ribárski,
Roman Trimel, Bc. Michaela Vojtková, Mgr.Miroslav Roža
• ospravedlnení: Peter Jamriška
• zapisovateľka: Elena Štefková

Program:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu
4. Uznesenia prijaté na 4. riadnom zasadnutí OZ, konanom 08.04.2015
5. Schválenie záverečného účtu obce a výročná správa obce
6. Schválenie Zásad hospodárenia s finančnými operáciami
7. Cenová ponuka na kanalizáciu od firmy Inprokon s.r.o
8. Program rozvoja vidieka – nenávratný finančný príspevok z eurofondov (Grandprojekt,
Premier consulting)
9. Veliteľ DHZ Častkov
10. Dodatok č. 2 k štatútu obce Častkov
11. Sťažnosť na nedodržiavanie otváracích hodín v hostinci
12. Návrh Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce na
prijatie uznesenia.
13. Diskusia
14. Záver
Za overovateľov zápisnice boli schválení Mgr.Miroslav Roža, Božena Janšáková
K bodu č. 1. - Otvorenie
Starostka obce prítomných privítala a otvorila zasadnutie. Starostka obce skonštatovala,
že zasadnutie OZ bolo riadne zvolané a je uznášaniaschopné. Poslanec Peter Jamriška sa vopred
ospravedlnil.
K bodu č. 2 – Určenie overovateľov zápisnice
Zapisovateľka je Elena Štefková. Za overovateľov boli navrhnutí Mgr.Miroslav Roža
a Božena Janšáková. Poslanci jednomyseľne zapisovateľku a overovateľov schválili

K bodu č.3. – Schválenie program
Starostka dala hlasovať o schválení programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva.
Poslanci jednomyseľne program zasadnutia Obecného zastupiteľstva schválili.
K bodu č. 4. – Uznesenia prijaté na 4. riadnom zasadnutí OZ, konanom 13.04.2015
Starostka prečítala uznesenia prijaté na predchádzajúcom zasadnutí OZ. Všetky
uznesenia prijaté na 4. riadnom zasadnutí OZ sú splnené. Z predchádzajúceho obdobia sú tieto
uznesenia, ktoré sú priebežne plnené:
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.
Svetlá EcoLed Solutions, a.s. budú montované v letných mesiacoch, nakoľko ešte prebieha
verejné obstarávanie na koncesiu. Kultúrny dom sa bude riešiť hneď ako vyjde výzva
z Programu rozvoja vidieka.
K bodu č. 5. - Schválenie záverečného účtu obce a výročná správa obce
OZ bol predložený záverečný účet obce, výročná správa obce a správa od nezávislého
audítora o overení účtovnej uzávierky zostavenej k 31.12.2014. Poslanci nemali výhrady
k daným dokumentom, ktoré boli zverejnené na úradnej tabuli dňa 1.6.2015 a zvesené boli
15.6.2015. Starostka obce predniesla poslancom OZ návrh uznesenia:
a) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2014,
b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad,
c) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 11 717,18 EUR,
d) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výročnú správu za rok 2014.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo návrh uznesením č. 26, ktoré je neoddeliteľnou
prílohou tejto zápisnice.
K bodu č. 6. – Schválenie Zásad hospodárenia s finančnými operáciami
Starostka predložila k schváleniu Zásady hospodárenia s finančnými operáciami. Na
chýbajúce zásady hospodárenia upozornila nezávislá audítorka. Zásady boli dňom 1.6.2015
zverejnené na úradnej tabule a tiež zaslané poslancom na preštudovanie.
OZ jednomyseľne schvaľuje Zásady hospodárenia s finančnými operáciami uznesením č. 27,
ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice.
K bodu č.7. - Cenová ponuka na kanalizáciu od firmy Inprokon s.r.o

Starostka obce informovala poslancov o prebiehajúcich prípravách na získanie
eurofondov na výstavbu kanalizácie. K výstavbe potrebuje obec nový realizačný projekt spolu
s rozpočtom. Cenová ponuka od firmy Inprokon s.r.o s ktorou obec spolupracuje od r.1994 je
vystavená na čiastku 10770,- EUR bez DPH. Poslanci navrhli jednanie s konateľom firmy
Inprokon s.r.o, Ing.Mikulášom Várym, o cene ponuky. Obec nemá dostatok financií na takúto
investíciu potrebnú k dostavbe kanalizácie. Starostka obce už s konateľom jednala, napriek
tomu konateľ firmy cenu nechce znížiť. Realizačný projekt je potrebný hlavne z dôvodu toho,
že v r.1994 kedy bol projekt vypracovaný nebola v obci plynofikácia, čím sa podstatne
projektová dokumentácia bude líšiť od pôvodnej. Konateľ firmy bude pozvaný na obecný úrad
o čom budú poslanci informovaní.
K bodu č.8. – Program rozvoja vidieka – nenávratný finančný príspevok z eurofondov
(Grandprojekt, Premier consulting)
Starostka obce informovala poslancov o dvoch firmách, ktoré vypracúvajú žiadosti na
eurofondy a ponúkli našej obci spoluprácu v tejto oblasti. V rámci tejto spolupráce by obec
mohla žiadať dotácie na kanalizáciu a rekonštrukciu kultúrneho domu. Všetkým poslancom
boli preposlané návrhy zmlúv oboch firiem.
Firma Premier Consulting bola zamietnutá poslancami, nakoľko poslanec Ivan Ribárski
poukázal na negatívne recenzie tejto firmy. Zatiaľ poslanci uvažujú o spolupráci s firmou
Grandprojekt. K rozhodnutiu pristúpia až po rokovaní starostky s touto firmou a s Mestom
Senica, ktoré tiež ponúklo pomoc v tejto oblasti.
K bodu č.9. - Veliteľ DHZ Častkov
Starostka obce informovala OZ o novom veliteľovi zásahu Dobrovoľného hasičského
zboru Častkov, ktorým je Miroslav Chropúvka. Veliteľa zásahu si zvolili členovia DHZ
Častkov na výročnej schôdzi.
OZ berie na vedomie rozhodnutie DHZ Častkov o veliteľovi zásahu, uznesením č. 28, ktoré je
neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice.
K bodu č.10. - Dodatok č. 2 k štatútu obce Častkov
Starostka obce predložila OZ na schválenie Dodatok č. 2 k štatútu obce Častkov.
Dodatok č.2 bol vypracovaný z dôvodu vzniku Komisie na ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcií funkcionárov obce. Komisia bola doplnená do štatútu obce Častkov dodatkom.
OZ jednomyseľne schvaľuje Dodatok č.2 k štatútu obce Častkov uznesením č. 29, ktoré je
neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice.
K bodu č. 11. - Sťažnosti na nedodržiavanie otváracích hodín v hostinci
Starostka obce informovala OZ o dvoch sťažnostiach, ktoré boli osobne podané na
Obecnom úrade. Obe sa týkali nedodržiavania otváracích hodín v Pohostinstve Častkov.
Starostka obce majiteľku pohostinstva osobne upozornila na toto porušovanie. V schránke
určenej na pripomienky a sťažnosti občanov, ktorá je umiestnená na Obecnom úrade bola dňa
12.6.2015 vložená sťažnosť týkajúca sa toho istého Pohostinstva. Únia žien v Častkove
upozornila starostku obce na nedodržanie otváracích hodín dňa 23.5.2015, kedy bol touto
organizáciou usporiadaný majáles. OZ poverilo starostku, aby písomne majiteľku pohostinstva

upozornila na opakované nedodržiavanie otváracích hodín. V prípade opakovania tejto situácia
bude obec povinná na základe rozhodnutia OZ odstúpiť od nájomnej zmluvy s majiteľkou
pohostinstva.
Za – 5 (Božena Janšáková, Ivan Ribárski, Roman Trimel, Bc. Michaela Vojtková, Mgr.Miroslav
Roža)
Zdržal sa - 1 (Ing.Helena Zdravecká)
K bodu č.12. - Návrh Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
funkcionárov obce na prijatie uznesenia.
Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
zasadala dňa 14.4.2015 na Obecnom úrade. Predsedkyňa komisie Ing. Helena Zdravecká
prevzala doručené oznámenia starostky obce. Majetkové priznanie a ročné zúčtovanie dane boli
odovzdané v termínoch podľa zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov. Na základe rozhodnutia komisie odporučila jej predsedkyňa
OZ prijať návrh uznesenia:
Správa Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce rozhodla,
že Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostky obce za rok 2014
bolo odovzdané v stanovenom termíne, do 30 dní od zloženia sľubu a v súlade s ústavným
zákonom NR SR č. 657/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov.
OZ jednomyseľne schvaľuje návrh uznesenia, uznesením č. 30, ktoré je neoddeliteľnou
prílohou tejto zápisnice.
Predsedkyňa komisie upozornila na chýbajúce oznámenie funkcií, zamestnaní, činností
a majetkových pomerov bývalého starostu obce. Predsedkyňa komisie vyzve bývalého starostu
obce k splneniu tejto povinnosti.
K bodu č.13. - Diskusia
Starostka obce v diskusii informovala OZ:
- predchádzajúci starosta p.Juráš bol vyzvaný aby odovzdal vlečku, ktorá je majetkom
Obecného úradu. P.Juráš sa písomne vyjadril, že vlečku odovzdá po následnej oprave jeho
vlečky. P.Zdravecká navrhla, aby ju osobne priviezol a tak nemala obec náklady s jej dopravou,
- na základe doteraz zaslaných žiadosti o dotácie, bola úspešná ďalšia dotácia vo výške 610,EUR od Nadácie Orange na revitalizáciu parku v obci,
- v obci sa nachádza päť plechových búd, ktoré chce obec odstrániť. Búda pri bytovom dome
bude ponúknutá na predaj. Búdy na školskom ihrisku – jedna bude odovzdaná do zberu a druhá
bude prevezená za cintorín. Dve plechové búdy vo dvoroch budú tiež ponúknuté na odpredaj,
- v bytovom dome sa uvoľňuje trojizbový byt po r. Zahradníkovej. Podľa poradovníka budú
oslovení všetci záujemcovia o byt, v prípade záujmu bude k 1.8.2015 podpísaná nová nájomná
zmluva,
- obec oslovila redaktorka novín, ktorá príde na návštevu do Častkova v súvislosti s výročím
úmrtia spisovateľa Svetozára-Hurbana Vajanského, ktorý v diele „Kotlín“ spomína časť Havran
a Hanzlúvku,
- učiteľka a riaditeľka MŠ pôjdu na materskú dovolenku a z toho dôvodu bude v mesiacoch
november-december výberové konanie na tieto pozície,
- p. Jánošíková Jana požiadala Obecný úrad o prenajatie prevádzky potravín, ktoré má v nájme
jej manžel Miroslav Jánošík. Chce pokračovať v tejto prevádzke na svoju živnosť.
OZ jednomyseľne schválilo uznesením č. 31, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice,

prenájom budovy Potraviny Lucka, č. 132 (objekt starej požiarnej zbrojnice) v prospech Jany
Jánošíkovej, bytom Skalica, Gorkého 31.
Na záver svojej diskusie starostka obce poďakovala poslancom Bc. Michaely Vojtkovej,
Ivanovi Ribárskemu a Romanovi Trimlovi za pomoc pri organizovaní prvého ročníka
turisticko-rozprávkového pochodu.
Do diskusie sa prihlásil p. Ivan Ribárski, ktorý sa spýtal na prebiehajúce ROEP. Starostka obce
oznámila, že ROEP bol ukončený, následné pozemkové úpravy prebehnú až na základe
pozemkového úradu, ktorý v súčasnosti čaká na dotácie z eurofondov. Spýtal sa aj na kanál pri
dome r.Huťovej, či obec bude riešiť situáciu, ktorá tam vzniká pri väčšom daždi. Starostka obce
odpovedala, že p.Huťa si už dal žiadosť o úpravu časti parku, kde bude žľabom odvedená voda
mimo chodníka. Tejto žiadosti bolo vyhovené a ak bude prebiehať kanalizácia smerom
k r.Huťovej bude sa riešiť táto situácia napojením trúb cez park, ak to bude možné v rámci
majetkových pomerov. P.Ribárski navrhol zmeniť areál pred obecným úradom. vzhľad vstupu
do obecného úradu, napr. vysadením zelene do nádob. Pridali sa aj ostatní poslanci OZ, vchod
do budovy nie je dôstojný obecného úradu a tak navrhli dať bránu preč.
p.Janšáková navrhla či by mohli byť rozšírené hodiny pre občanov na pošte v Častkove, občania
by privítali keby bola pošta otvorená celý deň aspoň jedenkrát do týždňa.
p.Trimel upozornil na prehnutú strešnú krytinu na škole a na nevhodné parkovanie v časti
„kružku“. Autá tu stoja po oboch stranách aj napriek tomu, že každý obyvateľ na krúžku má
vlastný vjazd k domu.
p.Zdravecká upozornila na neporiadok na Havrane, pri dome p. Zemanoviča. Starostka obce
povedala, že s ním už jednala osobne aj s p. Ribárskim. Bude mu zaslaná aj písomná výzva.
P.Zdravecká sa spýtala ako pokračuje jednanie s p.Peričkovou. P.Peričková zatiaľ doklady
k stavbe – sklad pri bare, nedoložila. V tomto smere sa bude jednať na budúcom obecnom
zastupiteľstve.
p.Roža a aj ostatní poslanci sa spýtali či nie je možné označiť jednosmernú ulicu smerom od
parkoviska pri Obecnom úrade k rodine Heldovej a smerom k Základnej škole. Parkujú tu autá
na oboch stranách a niekedy nie je možné prejsť cestu. Starostka obce v tejto veci osloví
Dopravný odbor OR PZ v Senici.
Uznesenie č. 26
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 26 :
a) berie na vedomie správu audítora za rok 2014,
b) schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad,
c) schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo
výške 11 717,18 EUR,
d) schvaľuje výročnú správu za rok 2014.
Uznesenie č. 27
OZ jednomyseľne schvaľuje Zásady hospodárenia s finančnými operáciami.
Uznesenie č. 28
OZ berie na vedomie rozhodnutie členov Dobrovoľného hasičského zboru Častkov, ktoré
zvolilo za veliteľa zásahu Miroslava Chropúvku.

Uznesenie č. 29
OZ schvaľuje Dodatok č.2 k štatútu obce Častkov.
Uznesenie č. 30
OZ schvaľuje správu Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov
obce, ktorá rozhodla, že Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
starostky obce za rok 2014 bolo odovzdané v stanovenom termíne, do 30 dní od zloženia sľubu
a v súlade s ústavným zákonom NR SR č. 657/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov.
Uznesenie č. 31
OZ schvaľuje prenájom budovy Potraviny Lucka, č. 132 (objekt starej požiarnej zbrojnice) v
prospech Jany Jánošíkovej, bytom Skalica, Gorkého 31.
K bodu č.14. - Záver
Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a o 21:00 hod. ukončila zasadnutie
obecného zastupiteľstva.

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

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

Overovatelia:

Mgr.Miroslav Roža

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

Božena Janšáková

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

