Zápisnica
z 9. zasadania Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného dňa 15.02.2016
o 18,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Častkove.

Na 9. zasadaní Obecného zastupiteľstva v Častkove boli prítomní:
• starostka obce: Mgr. Eva Černeková
• poslanci: Roman Trimel, Mgr.Miroslav Roža, Božena Janšáková, Ivan Ribárski
• ospravedlnení: Ing.Helena Zdravecká, Mgr.Michaela Vojtková, Peter Jamriška
• zapisovateľka: Valéria Vojtková
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu
4. Uznesenia prijaté na 8. riadnom zasadnutí OZ, konanom 14.12.2015
5. VZN Obce Častkov o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Častkov
6. Členstvo v ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska)
7. Zmena dlhodobého prenájmu obecného pozemku
8. Žiadosť rodiny Heldovej
9. VZN o zneškodnení odpadových vôd v obci Častkov
10. Hospodárenie obce za rok 2015
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. Zástupkyňa starostky Ing.Helena
Zdravecká a poslanci Mgr.Michaela Vojtková, Peter Jamriška sa vopred ospravedlnili.
K bodu č.2. - Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov boli schválení Roman Trimel a Ivan Ribárski.
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 8. riadnom zasadnutí OZ, konanom 14.12.2015

Starostka prečítala uznesenia prijaté na predchádzajúcom zasadnutí OZ.
Z predchádzajúceho zasadnutia sú všetky uznesenia splnené a VZN prijaté na tomto zasadnutí
sú právoplatné.
K bodu č.5. – VZN Obce Častkov o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Častkov
OZ bol predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Častkov, ktorý sa týkal
určenia miesta a času zápisu detí, ktoré si začnú plniť povinnú školskú dochádzku. Na podnet
riaditeľky ZŠ Mgr.Ivety Fodorovej, bol deň určenia zápisu zvolený tak, aby bol ešte pred
zápisom v meste Senica. Deň zápisu bol z toho dôvodu určený na druhý štvrtok v mesiaci apríl.
Hodiny zápisu budú vždy od 13,00 h do 18,00 h.
OZ jednomyseľne schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Častkov č. 4/2016 o určení
miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Častkov, uznesením č. 49, ktoré je neoddeliteľnou prílohou
tejto zápisnice.
K bodu č.6. – Členstvo v ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska)
OZ bol predložený návrh na obnovu členstva v ZMOS. Toto členstvo bolo zrušené
v roku 2011. ZMOS navrhlo poslancom OZ aby prehodnotili členstvo v ZMOS. Napriek tomu,
že nie sme ich členmi, pomáhajú s tvorbou našich VZN, smerníc a vnútorných predpisov.
Starostka obce sa nemohla zúčastniť rokovaní, kde sa stretli ostatní starostovia a riešilo sa
verejné obstarávanie a eurofondy. Na rokovanie sú vždy zavolaní len členovia ZMOS. Ďalšou
výhodou členstva je zaplatenie 50 % zo sumy na rôzne školenia. Členstvom v ZMOS sa zníži
aj poplatok za program elektronických služieb, firme DECOM. Poplatok za členstvo v ZMOS
je 0,165 EUR na jedného občana.
Na základe predložených informácii schvaľuje OZ členstvo v ZMOS a ročný príspevok
vo výške 0,165 EUR na jedného občana, uznesením č. 50, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto
zápisnice.
K bodu č.7. – Zmena dlhodobého prenájmu obecného pozemku
Počas roka 2015 bolo riešené vlastníctvo prístavby baru, ktorá je na obecnom pozemku.
Na základe uznesenia č. 47/2004 a na základe ohlásenia drobnej stavby bol stavebníkom Jozef
Perička, nar.05.08.1959. Ak nie je zmluvne preukázané iné vlastníctvo k prístavbe, je stavebník
vlastníkom budovy. Stavebník stavbu ohlásil ako drobnú stavbu. Uznesenie z roku 2004,
ktorým bol odsúhlasený prenájom obecného pozemku vo výmere cca 45m2 nerieši vlastníctvo
stavby ani po uplynutí doby nájmu, t.j. 30 rokov. So stavebníkom bolo na obecnom úrade
stretnutie a na základe rokovania s poslancami OZ pristúpil stavebník k zníženiu zostatkovej
ceny o 1000 EUR. Zostatková cena je vo výške 8066 EUR, vychádza z mesačnej platby
nájomného za tento priestor vo výške 37 EUR a z doby prenájmu, ktorá je do 5.5.2034, t.j. 218
mesiacov x 37 EUR. Doba je rátaná od 5.3.2016. Po znížení o 1000 EUR je zostatková cena
k 5.3.2016 - 7066 EUR (191 mesiacov x 37 EUR, pričom posledná splátka bude 36 EUR).
Doba platenia nájmu sa tak zníži na 191 mesiacov, pri pravidelnom platení je to do 5.2.2032.
Zaplatením celej sumy 7066 EUR prejde vlastníctvo budovy na Obecný úrad. Nájomné
stavebníkovi platí nájomca prístavby k baru.

OZ na základe predložených informácii schvaľuje uznesenie č.51, ktorým
a.) mení dobu dlhodobého prenájmu obecného pozemku vo výmere cca 45 m2 vo dvore obecnej
budovy. Nájomníkom je na základe uznesenia č. 47/2004 Jozef Perička, nar. 05.08.1959, bytom
Častkov 86. Doba prenájmu sa mení z doby 30 rokov na 27 rokov a 9 mesiacov, t.j. do 5.2.2032.
b.) schvaľuje zostatkovú hodnotu prístavby baru vo výške 7067 EUR, ktorá bude vyplácaná
majiteľovi tejto prístavby do 5.2.2032, nájomcom mesačne sumou vo výške 37 EUR.
Ponecháva sa možnosť skoršieho vyplatenia. Dňom vyplatenia celej zostatkovej sumy bude
vlastníkom prístavby baru Obec Častkov.
c.) poveruje starostku obce podpísaním dodatku č.1, k nájomnej zmluve o prenájme pozemku,
kde nájomcom je Jozef Perička,nar.05.08.1959, bytom Častkov 86. V dodatku bude uvedená
zmena doby dlhodobého prenájmu, určenie vlastníka budovy po vyplatení zostatkovej ceny
a v dodatku bude ošetrená možnosť skoršieho vyplatenia zostatkovej hodnoty za prístavbu.
Uznesenie č.51 je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice.
K bodu č.8. - Žiadosť rodiny Heldovej
OZ bola predložená žiadosť rodiny Heldovej o odkúpenie pozemku vo výmere 15 m2.
Ide o pozemok v parku vedľa ich rodinného domu. Na toto miesto si chcú presunúť garáž. OZ
berie na vedomie žiadosť, ale k rozhodnutiu o tejto žiadosti pristúpia až po doložení nákresu.
K bodu č.9. – VZN o zneškodnení odpadových vôd v obci Častkov
Starostka obce informovala OZ o výdavkoch a príjmoch, ktoré vznikli prevádzkou na
ČOV. Na základe VZN o zneškodnení odpadových vôd bol príjem z poplatkov za kanalizáciu
12429,65 EUR. Náklady na ČOV boli vo výške 14323,10 EUR, z toho za:
Vývoz žúmp
3601,32 EUR
W-control
3806,88 EUR
Mzda pracovníkovi ČOV
3132,50 EUR
Platby za ele.energiu
3782,40 EUR
Náklady na ČOV boli vo výške cca 1893,45 EUR. Presné náklady budú po vyúčtovaní
bytoviek.
K bodu č.10. - Hospodárenie obce za rok 2015
Starostka obce informovala OZ o hospodárení obce. Za rok 2015 bol splácaný úver
v SZRB, splatená časť istiny za rok 2015 bola vo výške 19800 EUR. Z úveru, ktorý bol čerpaný
z PRIMA banky na výstavbu Domu smútku, sme splatili sumu 11666 EUR. Celkovo sa dlh
obce zo sumy 382443 EUR znížil o 31466 EUR, dlh na dvoch úveroch je tak k 1.1.2016
350977 EUR. Okrem týchto dvoch úverov má obec splátkový kalendár s advokátkou
JUDr.Agátou Džačovskou, ktorej sme za advokátsku činnosť a zastupovanie žalobcov za
prehratý spor (pozemky pod ihriskom a bytovým domom) zaplatili za rok 2015 sumu 2100
EUR. Tú istú sumu ešte dlžíme na splátkovom kalendári za rok 2016.
Z úveru, ktorý bol prijatý na výstavbu Domu smútku, bola použitá iba suma 2764,11
EUR na výstavbu základov pod domom smútku. Zvyšok úveru bol vyčerpaný v rokoch 20092010, na iné účely. Suma 2764,11 EUR je tak zmarenou investíciou, nakoľko výstavba Domu
smútku nebude pokračovať v najbližšom období. Z toho dôvodu bolo prijaté uznesenie č.52,
ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice. Uznesením č.52 OZ schvaľuje sumu 2764,11
EUR, použitú z úveru na Dom smútku, ktorá bola použitá v roku 2010, za zmarenú investíciu.

Do rozpočtu obce pribudla dotácia z Nadácie Orange vo výške 600 EUR na obnovu
parku a z Nadácia Allianz dotácia vo výške 1000 EUR na dopravné ihrisko do Materskej školy.
Ostatné žiadosti o dotácie a eurofondy neboli úspešné. Žiadosť o dotáciu na dostavbu
kanalizácie nebola úspešná, ale v tomto roku 2016 budeme o ňu žiadať opätovne.
Počas roka bola ušetrená suma 23 EUR mesačne na zmluve s firmou T-com, cca 30 EUR
mesačne na zmluve s firmou ORANGE, nakoľko si starostka obce nevyužíva žiaden paušál od
obce. Ušetrilo sa cca 230 EUR, ktoré bolo platené za kúrenie v MŠ. V rámci tvorby PHSR obce
Častkov sme ušetrili cca 1000 EUR, nakoľko sme PHSR vypracovali sami.
Na druhej strane boli výdavky za opravy na všetkých budovách Obce Častkov. Boli
vyčistené obecné studne a studňa v ZŠ bola čiastočne prehĺbená. V Materskej škole je havarijný
stav strechy, ktorý musíme v tomto roku riešiť. V rámci školstva v obci Častkov, nám na rok
2016 znížili dotáciu zo štátneho rozpočtu o 10000 EUR, z dôvodu menšieho počtu detí.
Starostka obce s pani riaditeľkou Mgr.Ivetou Fodorovou boli v škôlkach v Lopašove a Rohove,
aby oboznámili rodičov budúcich prvákov o možnosti navštevovať našu ZŠ. V našej základnej
škole sa nachádza knižnica, ktorá sa už nevyužíva, deti si tieto knihy domov nepožičiavajú.
Používajú ich len priamo na hodinách. Z toho dôvodu požiadala riaditeľka ZŠ o zrušenie tejto
knižnice.
OZ uznesením č.53, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice, schválilo zrušenie
školskej knižnice. Hlavným dôvodom je chýbajúci priestor na túto knižnicu a jej malý knižný
fond. Školská knižnica bude presunutá do kabinetných zbierok.
Niektorí občania majú nedoplatky na daniach za odpady, nedoplatky na nájomnom
v bytových domoch v Častkove a nedoplatok na dani za ubytovanie za rok 2014 a 2015. Počty
za ubytovaných hostí boli odovzdané na obecnom úrade za roky 2014 a 2015. Na základe
dohody s dlžníkmi boli vypracované splátkové kalendáre. Zatiaľ sú splátky uhrádzané v zmysle
splátkových kalendárov. Pri nedodržaní splátkového kalendára, niektorého z dlžníkov, pristúpi
obec k exekučnému vymáhaniu pohľadávok. Dlžník Ján Miča, bytom Častkov 233 má dlh na
odpadoch vo výške 25 EUR, odmieta dlh zaplatiť a ani ho nechce odpracovať. Voči nemu
pristúpi obec Častkov k exekučnému vymáhaniu tejto pohľadávky. Z predchádzajúceho
obdobia stále prebieha exekúcia voči Dane Slezákovej, za nedoplatok nájomného.
K bodu č.11. - Diskusia
Na začiatku diskusie si zobrala slovo starostka obce, ktorá informovala OZ o žiadosti
od DHZ Častkov. DHZ Častkov žiada obec Častkov o dotáciu vo výške 500 EUR na údržbu,
resp. opravu hasičskej nádrže, hasičskej zbrojnice a na materiálno-technické zabezpečenie
DHZ. Ekonómka upozornila na to, že takú vysokú dotáciu nemôže obec dať hlavne z dôvodu,
že obec je zaťažená úvermi a rozpočet obce nedovoľuje poskytovať dotácie. Opravu a údržbu
budovy a hasičskej nádrže budeme hradiť z obecného rozpočtu, z bežných výdavkov. Školenia
hasičov tiež budú hradené z obecného rozpočtu. Zostáva tak len dokúpiť uniformy pre členov
DHZ. OZ na základe týchto informácii potom zvážilo výšku dotácie a navrhli sumu 250 EUR.
OZ jednomyseľne schvaľuje dotáciu pre DHZ v Častkove vo výške 250 EUR, ktorá bude
použitá na nákup uniforiem, a to uznesením č.54, ktoré je neoddeliteľnou prílohou zápisnice.
Ďalej informovala OZ o tom, že sa budú maľovať toalety a chodba pri vstupe do sále. Z toho
dôvodu treba zvážiť nájomné za toalety a chodbu, nakoľko sú doteraz bezodplatne dané do

užívania. V kultúrnom dome bude potrebné vymeniť okná, sú už značne poškodené.
V dotáciách sme neboli úspešní, tak musíme okná vymeniť z vlastných zdrojov.
OZ jednomyseľne schvaľuje výmenu okien v sále kultúrneho domu, uznesením č.55, ktoré je
neoddeliteľnou prílohou zápisnice. Zmluva o dielo sa podpíše s dodávateľom, ktorý bude podľa
prieskumu trhu najlacnejší.
Na detskom ihrisku sú uskladnené dlažobné kocky z chodníka, sú značne poškodené
a treba ich odviezť alebo predať. OZ súhlasilo s ich predajom, ak ich nebude mať kde obec
využiť.
Roman Trimel sa v diskusii spýtal na to, či už bola Obec Rohov informovaná o možnosti
vývozu splaškov do ČOV v našej obci. Starostka obce zatiaľ oficiálne neinformovala o tejto
možnosti priamo starostu. Keďže je problém sa s ním telefonicky spojiť, nakoľko má len
polovičný pracovný úväzok, bude ho informovať na najbližšom klube starostov.
Ivan Ribárski informoval ostatných členov OZ o schôdzi DHZ Častkov, ktorá sa bude
konať 20.2.2016 v svadobke. Na túto schôdzu pozval zástupcov strany SMER-SD.
Uznesenie č.49
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Častkov č. 4/2016
o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Častkov.
Uznesenie č.50
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje členstvo obce Častkov v Združení miest a obcí Slovenska
(ZMOS) a ročný príspevok vo výške 0,165 EUR na jedného občana.
Uznesenie č.51
Obecné zastupiteľstvo
a.) mení dobu dlhodobého prenájmu obecného pozemku vo výmere cca 45 m2 vo dvore obecnej
budovy. Nájomníkom je na základe uznesenia č. 47/2004 Jozef Perička, nar. 05.08.1959, bytom
Častkov 86. Doba prenájmu sa mení z doby 30 rokov na 27 rokov a 9 mesiacov, t.j. do 5.2.2032.
b.) schvaľuje zostatkovú hodnotu prístavby baru vo výške 7067 EUR, ktorá bude vyplácaná
majiteľovi tejto prístavby do 5.2.2032, nájomcom mesačne sumou vo výške 37 EUR. Dňom
vyplatenia celej zostatkovej sumy bude vlastníkom prístavby baru Obec Častkov.
c.) poveruje starostku obce podpísaním dodatku č.1, k nájomnej zmluve o prenájme pozemku,
kde nájomcom je Jozef Perička,nar.05.08.1959, bytom Častkov 86. V dodatku bude uvedená
zmena doby dlhodobého prenájmu, určenie vlastníka budovy po vyplatení zostatkovej ceny
a v dodatku bude ošetrená možnosť skoršieho vyplatenia zostatkovej hodnoty za prístavbu.
Uznesenie č.52
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje sumu 2764,11 EUR, ktorá bola v roku 2010 použitá z úveru
na Dom smútku, za zmarenú investíciu.
Uznesenie č.53

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zrušenie školskej knižnice. Hlavným dôvodom je chýbajúci
priestor na túto knižnicu a jej malý knižný fond. Školská knižnica bude presunutá do
kabinetných zbierok.
Uznesenie č.54
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu pre DHZ v Častkove vo výške 250 EUR, ktorá bude
použitá na nákup uniforiem.
Uznesenie č.55
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výmenu okien v sále kultúrneho domu. Zmluva o dielo sa
podpíše s dodávateľom, ktorý bude podľa prieskumu trhu najlacnejší.
K bodu č.12. – Záver
Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a o 19,30 h ukončila zasadnutie OZ.

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

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

Overovatelia:

Roman Trimel

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

Ivan Ribárski

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

Uznesenie č. 49/2016/ObZ z 9. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove
konaného 15.02.2016 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Obce Častkov

Uznesenie č. 49
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Častkov č. 4/2016
o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Častkov.

Hlasovanie: prítomných 4
Za uznesenie hlasovali: Roman Trimel, Mgr. Miroslav Roža, Božena Janšáková, Ivan Ribárski
Neprítomní: 3 – Ing.Helena Zdravecká, Mgr.Michaela Vojtková, Peter Jamriška
Za – 4
Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr.Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č. 50/2016/ObZ z 9. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove
konaného 15.02.2016 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Obce Častkov

Uznesenie č. 50
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje členstvo obce Častkov v Združení miest a obcí Slovenska
(ZMOS) a ročný príspevok vo výške 0,165 EUR na jedného občana.

Hlasovanie: prítomných 4
Za uznesenie hlasovali: Roman Trimel, Mgr. Miroslav Roža, Božena Janšáková, Ivan Ribárski
Neprítomní: 3 – Ing.Helena Zdravecká, Mgr.Michaela Vojtková, Peter Jamriška
Za – 4
Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr.Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č. 51/2016/ObZ z 9. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove
konaného 15.02.2016 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Obce Častkov

Uznesenie č. 51
Obecné zastupiteľstvo
a.) mení dobu dlhodobého prenájmu obecného pozemku vo výmere cca 45 m2 vo dvore obecnej
budovy. Nájomníkom je na základe uznesenia č. 47/2004 Jozef Perička, nar. 05.08.1959, bytom
Častkov 86. Doba prenájmu sa mení z doby 30 rokov na 27 rokov a 9 mesiacov.
b.) schvaľuje zostatkovú hodnotu prístavby baru vo výške 7067 EUR, ktorá bude vyplácaná
majiteľovi tejto prístavby do 5.2.2032, nájomcom mesačne sumou vo výške 37 EUR. Dňom
vyplatenia celej zostatkovej sumy bude vlastníkom prístavby baru Obec Častkov.
c.) poveruje starostku obce podpísaním dodatku č.1, k nájomnej zmluve o prenájme pozemku,
kde nájomcom je Jozef Perička,nar.05.08.1959, bytom Častkov 86. V dodatku bude uvedená
zmena doby dlhodobého prenájmu, určenie vlastníka budovy po vyplatení zostatkovej ceny
a v dodatku bude ošetrená možnosť skoršieho vyplatenia zostatkovej hodnoty za prístavbu.

Hlasovanie: prítomných 4
Za uznesenie hlasovali: Roman Trimel, Mgr. Miroslav Roža, Božena Janšáková, Ivan Ribárski
Neprítomní: 3 – Ing.Helena Zdravecká, Mgr.Michaela Vojtková, Peter Jamriška
Za – 4
Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr.Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č. 52/2016/ObZ z 9. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove
konaného 15.02.2016 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Obce Častkov

Uznesenie č. 52
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje sumu 2764,11 EUR, ktorá bola v roku 2010 použitá z úveru
na Dom smútku, za zmarenú investíciu.

Hlasovanie: prítomných 4
Za uznesenie hlasovali: Roman Trimel, Mgr. Miroslav Roža, Božena Janšáková, Ivan Ribárski
Neprítomní: 3 – Ing.Helena Zdravecká, Mgr.Michaela Vojtková, Peter Jamriška
Za – 4
Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr.Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č. 53/2016/ObZ z 9. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove
konaného 15.02.2016 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Obce Častkov

Uznesenie č. 53

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zrušenie školskej knižnice. Hlavným dôvodom je chýbajúci
priestor na túto knižnicu a jej malý knižný fond. Školská knižnica bude presunutá do
kabinetných zbierok.

Hlasovanie: prítomných 4
Za uznesenie hlasovali: Roman Trimel, Mgr. Miroslav Roža, Božena Janšáková, Ivan Ribárski
Neprítomní: 3 – Ing.Helena Zdravecká, Mgr.Michaela Vojtková, Peter Jamriška
Za – 4
Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr.Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č. 54/2016/ObZ z 9. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove
konaného 15.02.2016 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Obce Častkov

Uznesenie č. 54
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu pre DHZ v Častkove vo výške 250 EUR, ktorá bude
použitá na nákup uniforiem.

Hlasovanie: prítomných 4
Za uznesenie hlasovali: Roman Trimel, Mgr. Miroslav Roža, Božena Janšáková, Ivan Ribárski
Neprítomní: 3 – Ing.Helena Zdravecká, Mgr.Michaela Vojtková, Peter Jamriška
Za – 4
Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr.Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č. 55/2016/ObZ z 9. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove
konaného 15.02.2016 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Obce Častkov

Uznesenie č. 55
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výmenu okien v sále kultúrneho domu. Zmluva o dielo sa
podpíše s dodávateľom, ktorý bude podľa prieskumu trhu najlacnejší.

Hlasovanie: prítomných 4
Za uznesenie hlasovali: Roman Trimel, Mgr. Miroslav Roža, Božena Janšáková, Ivan Ribárski
Neprítomní: 3 – Ing.Helena Zdravecká, Mgr.Michaela Vojtková, Peter Jamriška
Za – 4
Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr.Eva Černeková
starostka obce Častkov

