
 Z á p i s n i c a 
 

zo  7.  zasadania  Obecného   zastupiteľstva   v   Častkove  konaného dňa  09.11.2015 

o 19,00 hod.  v zasadačke Obecného úradu v Častkove. 

 
 
     Na 7. zasadaní Obecného zastupiteľstva v Častkove boli prítomní: 

 

• starostka obce: Mgr. Eva Černeková 

 

• poslanci: Ing. Helena Zdravecká, Ivan Ribárski, Roman Trimel, Mgr.Miroslav Roža,           

                  Peter Jamriška, Božena Janšáková 

 

• ospravedlnení: Mgr.Michaela Vojtková  

 

• zapisovateľka: Valéria Vojtková 

 

 

P r o g r a m :  

  1. Otvorenie 

  2. Určenie overovateľov zápisnice 

  3. Schválenie programu 

  4. Uznesenia prijaté na 6. riadnom zasadnutí OZ, konanom 31.08.2015 

  5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ a MŠ 

  6. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2014-2020 

  7. Dotácie z eurofondov, z programu rozvoja vidieka 

  8. Komisia na ochranu verejného záujmu 

  9. Riešenie žiadosti p.S.Žilínkovej 

10. Nájomná zmluva s p. J.Peričkom  

11. Diskusia 

12. Záver 

 

  

K bodu č.1. -  Otvorenie 

 

 Starostka obce prítomných privítala a otvorila zasadnutie. Starostka obce skonštatovala, 

že zasadnutie OZ bolo riadne zvolané a je uznášaniaschopné. Poslankyňa Mgr.Michaela 

Vojtková sa ospravedlnila. 

 

K bodu č.2. - Určenie overovateľov zápisnice 

 

 Zapisovateľka je stále Valéria  Vojtková. Za overovateľov boli schválení Peter Jamriška 

a Božena Janšáková.  

 

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 6. riadnom zasadnutí OZ, konanom 31.08.2015 
 

 Starostka prečítala uznesenia prijaté na predchádzajúcom zasadnutí OZ. 

Z predchádzajúceho obdobia je priebežne plnené Uznesenie č. 19, týkajúce sa rekonštrukcie 

kultúrneho domu. Bol vypracovaný projekt týkajúci sa celej obecnej budovy, na základe 

ktorého bola vypracovaná žiadosť o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu. Dňa 

6.10.2015 bola zaslaná na Environmentálny fond.  Zo 6. riadneho zasadnutia OZ sú uznesenia 

splnené.   

 Z predchádzajúceho zasadnutia zostáva na riešenie organizácia dopravy na ulici, od č.d. 

93 až po Základnú školu. Zatiaľ budú občania upozornení na správne parkovanie na tejto ulici, 

ak sa problematický stav parkovania nezmení, bude sa o tomto bode rokovať na ďalších 

zasadnutiach OZ. Na Slovenskú poštu bola adresovaná žiadosť o rozšírenie otváracích hodín 

Poštového strediska Častkov, ale do 9.11.2015 sa k tejto žiadosti nevyjadrili. Ďalej sa riešilo 

vrátenie vlečky k malotraktoru, ktorú mala starostka obce vyžiadať od bývalého starostu 

p.Š.Juráša. Vlečka je vrátená a v dobrom stave.  

 

 

K bodu č.5. –   Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ a MŠ 

 

 OZ bola predložená Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy 

v školskom roku 2014/2015 a Správu o výchovno-vyučovacích výsledkoch v školskom roku 

2014/2015 v Materskej škole.  

 OZ jednomyseľne berie na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej 

školy v školskom roku 2014/2015 a Správu o výchovno-vyučovacích výsledkoch v školskom 

roku 2014/2015 v Materskej škole uznesením č. 41, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto 

zápisnice.  

 

K bodu č.6. - Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 2014-2020 

 

 OZ bol predložený dokument – Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 

obce Častkov na roky 2014-2020. Dokument PHSR bude doplnený o báseň Samuela Jurkoviča 

„Slávy navštívení v Sobotišti“. 

 OZ jednomyseľne schvaľuje Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce 

Častkov na roky 2014-2020, uznesením č. 42, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice. 

 

K bodu č.7. - Dotácie z eurofondov, z programu rozvoja vidieka 

 

 Starostka obce informovala poslancov OZ o podaných žiadostiach na Environmentálny 

fond.  Dňa 06.10.2015 bola odoslaná žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na oblasť 

„Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania“, kde 

sme žiadali o dotáciu na zateplenie celej obecnej budovy. Dňa 29.10.2015 bola zaslaná žiadosť 

na podporu formou dotácie na rok 2016 v oblasti „Ochrana a využívanie Vôd – BK5“, na 

rozšírenie existujúcej stokovej siete.  

 OZ bolo informované o možnostiach čerpania dotácii z Programu rozvoja vidieka 

(PRV). K čerpaniu dotácii z PRV pristúpi obec až po zverejnení výsledkov o poskytnutých 

dotáciách z Environmentálneho fondu, kde má obec dve žiadosti, ktoré sa prelínajú s PRV.  

 Ďalšou z možností čerpania dotácii je žiadosť o dotáciu cez MAS Záhorie, ktoré práve 

v tomto období žiada o pridelenie štatútu MAS – Miestnej akčnej skupiny.  

 

K bodu č.8. - Komisia na ochranu verejného záujmu 



 Predsedkyňa Komisie na ochranu verejného záujmu Ing.H.Zdravecká prevzala od 

starostky obálku s majetkovým priznaním bývalého starostu  p.Š.Juráša. Po zasadnutí komisie 

bude jej predsedkyňa informovať OZ o výsledku konania. 

 

K bodu č.9. – Riešenie žiadosti  p.S.Žilínkovej 

 

 Na základe žiadosti p.S.Žilínkovej a rozhodnutia OZ bol dňa 23.10.2015 namontovaný 

elektromer na vodárničku. OZ navrhlo aby náklady, ktoré vzniknú prečerpávaním vody, boli 

na konci roka zúčtované nasledovným spôsobom – 40% nákladov p.S.Žilínková, 40% nákladov 

p.Ing.H.Zdravecká, 10% p.E.Hanzlíčková a 10% Obecný úrad. 

  

K bodu č.10. - Nájomná zmluva s p. J.Peričkom 

 

 P.J.Perička má Nájomnú zmluvu s Obcou Častkov na prenájom obecného pozemku, na 

ktorom je postavená prístavba. OZ navrhlo p.J.Peričkovi vyplatenie zostatkovej hodnoty 

postavenej prístavby, vo výške 2220,- EUR, ktorá by bola vyplatená mesačne vo výške 37,- 

EUR po dobu piatich rokov.  

  

K bodu č.11. -  Diskusia 

 

 Starostka obce informovala OZ o návrhu zmluvy vypracovanej Mestom Senica, ktorý 

sa zaoberá spoluprácou Obce Častkov a MsÚ Senica, v rámci pôsobnosti špeciálneho 

stavebného úradu.  

 OZ jednomyseľne uznesením č.43, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice  

a) schvaľuje návrh zmluvy uzatvorenej podľa § 20a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov o vykonávaní pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu 

pre miestne komunikácie a účelové komunikácie, 

b) poveruje starostku obce podpísaním tejto zmluvy.  

 

 Starostka obce ďalej informovala OZ: 

- o poslednom zasadnutí v tomto roku, ktoré bude v mesiaci december a bude sa zaoberať 

rozpočtom na rok 2016, novým VZN o odpadoch a VZN o zápise detí do ZŠ.  Bolo podaných 

6 projektov o dotácii do rôznych nadácii – Nadácia COOP, Nadácia Renáty Zmajkovičovej, 

Zelené oázy, Nanolife, Dôvera, VÚB. 

 

- čistička odpadových vôd mala technický problém, ktorý bol spôsobený vypúšťaním zvieracích 

exkrementov. Pri zistení vinníka bude tento priestupok riešený pokutou. Zatiaľ nie sú  na 

kanalizáciu pripojené všetky domácnosti, ktoré majú možnosť sa pripojiť. Podľa Novely 

Vodného zákona č.409/2014 je od 15.1.2015 vlastník nehnuteľnosti povinný pripojiť sa na 

vybudovanú verejnú kanalizáciu. Kto nemá možnosť pripojiť sa na vybudovanú verejnú 

kanalizáciu je povinný odpadové vody zo žumpy vyviezť len do čističky odpadových vôd. 

Prevádzkovateľ ČOV tak môže vydať potvrdenie o takomto vývoze žumpy. 

  

- o akciách, ktoré budú v obci do konca roka. V piatok 13.11.2015 je lampiónový sprievod, 

v sobotu  14.11.2015 je Hodová zábava, 27.11.2015 organizuje Únia žien  stretnutie žien na 

ktorom sa naučia robiť vianočné gule, 5.12.2015 bude v kultúrnom dome Mikulášske 

posedenie, organizované Úniou žien a 13.12.2015, v nedeľu, bude oslava 90-teho výročia 

založenia Základnej školy. Slávnostný program na túto oslavu pripravuje riaditeľka ZŠ. 



- cez Mikroregión Branč je možnosť čerpať dotáciu na riešenie bioodpadov a možnosť zakúpiť 

stroj na opravu výtlkov. Tento stroj „TOPAS“ plánuje Mikroregión Branč zakúpiť v rámci tohto 

združenia, spoločný pre všetky obce, ktoré sú v tomto združení. 

 

- z Úradu práce a sociálnych vecí a rodiny v Senici čerpáme dotáciu na zamestnanie na dvoch 

pracovníkov, a to p.M.Rožovú, na plný úväzok a p.M.Krištofa, na polovičný úväzok. Milan 

Miča má zatiaľ podpísanú pracovnú zmluvu na skrátený úväzok a na deväť mesiacov.  

 

- Únia žien pripravuje stretnutie päťdesiatnikov, ktoré bude budúci rok 23.8.2016. 

 

-  v Materskej škole budú od 1.12.2015 zamestnané dve nové učiteľky, ktoré budú prijaté na 

dobu zástupu materských dovoleniek Mgr.O.Lakatošovej a Mgr.Ľ.Kuricovej. Mgr.B.Martišová 

bude poverená zastupovaním riaditeľky a na miesto učiteľky bude prijatá Mgr.M.Horváthová. 

Obe spĺňali podmienky prijatia na tieto miesta.  

 

 Ďalej sa v diskusii p.B.Janšáková pýtala na to ako sa vykonáva vývoz žúmp, pretože sa 

niektorí občania sťažovali, že na vývoz čakali dlhšie ako mesiac. Starostka informovala OZ 

o tom, že takýchto prípadov nebolo veľa, išlo o sedem rodín, kde bolo meškanie. Bohužiaľ dobu 

vývozu nevie ObÚ ovplyvniť. Pri vývoze spolupracuje ObÚ  s RD Častkovom, p.Kočárikom 

z Radošoviec a p.Praskačom.   

 

 p.I.Ribárski upozornil na nesprávne, opakované parkovanie na cestách, občania by mali 

parkovať vo svojich vjazdoch, ak im to miesto dovolí. Navrhol, aby bolo v obecnom rozhlase 

vyhlásené upozornenie o správnom parkovaní v obci. Poslanec R.Trimel situáciu s parkovaním 

spomínal na predchádzajúcom OZ a pripomenul parkovanie pri bytových domoch, kde býva 

parkovisko prázdne a nájomníci parkujú na ceste. P.I.Ribárski informoval ostatných poslancov 

o tom, že v ZŠ chýba nad schodišťom prístrešok. Dal vypracovať cenový návrh na tento 

prístrešok, ktorého cena by bola 500 EUR. Poslanci navrhli, aby sa tento prístrešok dal vyrobiť 

na mieru, s menšími nákladmi na výrobu. V ZŠ chýba miesto na sklad a tak navrhol vyprázdniť 

miestnosť vedľa WC, ktorú by škola mohla využívať.  Informoval OZ o tom, že  p.S.Žilínková 

sa sťažovala, že na toaletách, ktoré má v prenájme, sú vypálené žiarovky a v miestnosti sú 

elektrické káble, ktoré nie sú zabezpečené. Starostka upozornila na to, že toalety má v prenájme 

zadarmo a za čistotu a prevádzku zodpovedá nájomca. Káble budú odstránené ObÚ. Upozornil 

aj s poslancom R.Trimlom  na osvetlenie pri p.Marečkovi, ktoré svieti slabšie, pretože je 

umiestnené za vysokým stromom, ktorý treba  obrezať.  

 

 p.R.Trimel sa spýtal ako je vyriešené zimné obdobie. Navrhol dohodnúť zimnú údržbu 

s RD Častkovom. Ďalej navrhol zmenu zasadnutia OZ, z 19,00 h na 18,00 hod. 

 

 p.M.Roža spomenul, že pri prechádzke v osade Havran  našiel starú studičku, na ktorú 

sa zabudlo a bolo by vhodné dať ju do poriadku.  

 

 

 

 

Uznesenie č. 41 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej 

školy v školskom roku 2014/2015 a Správu o výchovno-vyučovacích výsledkoch v školskom 

roku 2014/2015 v Materskej škole. 



 

Uznesenie č. 42 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce 

Častkov na roky 2014-2020. 

 

Uznesenie č. 43 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

a) schvaľuje návrh Zmluvy uzatvorenej podľa § 20a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov o vykonávaní pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu 

pre miestne komunikácie a účelové komunikácie, 

b) poveruje starostku obce podpísaním tejto zmluvy.  

 

 

 

 

K bodu č.15. – Záver 

 

 Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a o 20:30 hod. ukončila zasadnutie 

obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

 

 

 

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

       Ing. Helena Zdravecká         Mgr. Eva Černeková 

        zástupkyňa starostky       starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

Božena Janšáková     ........................................................................ 

 

 

Peter Jamriška    ........................................................................    

 


