Zápisnica
z 15. zasadania Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného dňa 13. 12. 2012
o 19,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Častkove.

Na 15. zasadaní Obecného zastupiteľstva v Častkove boli prítomní:
• starosta: Štefan Juráš,
• poslanci: Pavol Kuba, Pavol Vojtek, Pavol Straka, Oľga Holičová,
Mgr. Anna Praskačová
• ospravedlnení: Mgr. Vladimír Liška, Mgr. Eva Černeková
• zapisovateľka: Elena Štefková

Program:

1. Otvorenie
2. Rozpočet na rok 2013
3. Diskusia
4. Záver

Za overovateľov zápisnice boli schválení p. Pavol Vojtek, Oľga Holičová
za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0

K bodu č. 1. - Otvorenie
Starosta prítomných privítal a otvoril zasadnutie. Prečítal zápisnicu č.14
s uzneseniami. Zo strany obecného zastupiteľstva boli otázky ako pokročilo odkúpenie
pozemkov od Pavla Hulku a Ľudmili Jonášovej. Z odkúpeného pozemku sa má vytvoriť nová
cesta na Záhumeniciach.
K bodu č.2. – Rozpočet na rok 2013
Obecnému zastupiteľstvu bol predložený rozpočet na rok 2013. Príjmová časť
rozpočtu je 246 362 €. Ďalej bol predložený programový rozpočet na rok 2014, kde príjmová
časť je 252 704 € a programový rozpočet na rok 2015, kde príjmová časť je 262 790 €.
– obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje rozpočet na rok 2013
– obecné zastupiteľstvo berie na vedomie programový rozpočet na rok 2014 a 2015
K bodu č. 3. – Diskusia
Starosta obce poinformoval obecné zastupiteľstvo o priebehu vyšetrovania trestného
oznámenia. Uznesením zo dňa 24.10.2012 bolo toto trestné oznámenie zastavené. Tak ako je
uvedené v uznesení, vyšetrovateľka zastavuje vyšetrovanie, lebo nie je tento skutok trestným

činom a nie je dôvod na postúpenie veci. Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam rozhodla tak,
ako je uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.
Máme za to, že nie všetky podania boli vyšetrené, preto dňa 15.11.2012 bol daný Podnet na
preskúmanie vyšetrovateľa. Starosta obce s týmto dokumentom oboznámil obecné
zastupiteľstvo.
Poslanci Pavol Kuba svoju celoročnú poslaneckú odmenu postúpil Základnej škole Častkov.
Pavol Vojtek svoju celoročnú poslaneckú odmenu postúpil Materskej škole Častkov.
Uznesenie č. 43
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje rozpočet na rok 2013.
Uznesenie č. 44
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie programový rozpočet na rok 2014 a 2015.
K bodu č. 4. – Záver
Starosta obce poďakoval všetkým za účasť, zároveň poprial šťastné a veselé sviatky,
hodne zdravia obecnému zastupiteľstvu, ich rodinám ale aj všetkým občanom obce Častkov.
O 21:00 hod. ukončil zastupiteľstvo.

.............................................................
Mgr. Vladimír L i š k a
zástupca starostu

.............................................................
Štefan J u r á š
starosta obce
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..............................................................

Oľga Holičová

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

