Zápisnica
z 13. zasadania Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného dňa 6. 9. 2012
o 19,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Častkove.

Na 13. zasadaní Obecného zastupiteľstva v Častkove boli prítomní:
• starosta: Štefan Juráš,
• poslanci: Mgr. Liška Vladimír, Pavol Kuba, Holičová Oľga, Pavol Vojtek,
Mgr. Praskačová Anna, Pavol Straka,
• ospravedlnení: Mgr. Eva Černeková,
• hostia:

Program:

1. Otvorenie
2. List z BVS
a) Dokončenie ČOV
b) Požiadavka firmy Amazonka na dofinancovanie dostavby ČOV
c) Valné zhromaždenie BVS Bratislava
3. Záver

Za overovateľov zápisnice boli schválení pp. Oľga Holičová, Pavol Vojtek
za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0

K bodu č. 1. - Otvorenie

K bodu č.2. – List z BVS ( Bratislavská vodárenská spoločnosť )
List z BVS v ktorom nám oznamujú, že našej ponuke zo dňa 16.2.2012 na odkúpenie
ČOV a kanalizačných rozvodov nie je možné nám toho času vyhovieť. Zároveň oznámili, že
nemajú záujem prevádzkovať ČOV – Častkov. Rokovanie z BVS v mesiaci február 2012 bolo
začaté z dôvodu získania finančných prostriedkov predajom ČOV a kanalizačných rozvodov.
V prípade uskutočneného predaja získané finančné prostriedky mali byť použité na
vyrovnanie dlhov.

a) Dokončenie ČOV
Pri kompletizácii dokladov z ČOV ktoré je potrebné predložiť na kolaudačné jednanie
bolo zistené, že projektová časť nesúhlasí so skutočnosťou. Celý projekt je toho času
prepracovaný na daný stav. Prepracovanie vykonala firma Inprokon Bratislava.
V danom čase chýba dobudovanie 3. stupňa čistenia. Až po zrealizovaní tejto časti môže byť
zahájené kolaudačné jednanie.
b) Požiadavka firmy Amazonka na dofinancovanie dostavby ČOV
Celé dobudovanie 3. stupňa čistenia predpokladá náklad cca. 20 000 €. Firma
Amazonka požaduje vyrovnanie dlhu aby mohla zahájiť dostavbu 3. stupňa čistenia.
c) Valné zhromaždenie BVS Bratislava
Bratislavská vodárenská spoločnosť pozvánkou pozvala obec Častkov na valné
zhromaždenie ktoré sa má konať 26.9.2012 Devínska cesta Bratislava. Obecné zastupiteľstvo
doporučuje starostovi obce zúčastniť sa na rokovaní valného zhromaždenia.
Starosta obce zvolal obecné zastupiteľstvo za účelom spoločnej porady a hľadania
východísk. Prvý sa k danej problematike vyjadril poslanec Pavol Kuba. Z jeho strany neboli
predložené žiadne riešenia, len vyslovené pochybnosti. To nie je cesta aby sme dosiahli cieľ.
Zo spoločného rokovania bolo navrhnuté riešenie. Kontaktovať sa na predsedu družstva Ing.
Jána Tomana s požiadavkou poskytnutia finančných prostriedkov z daní nehnuteľností na rok
2012 za Roľnícke družstvo Častkov.
Predaj akcií BVS nebol ani v tomto prípade podporený.
V rámci diskusie poslankyňa Oľga Holičová požiadala riešiť zastávku na rannom
autobusovom spoji, ktorý odchádza z Častkova o 5:00 hod. Na základe predchádzajúcich
rokovaní v SAD Senica je možné zriadiť zastávku pri obecnom úrade, ktorá bude zavedená do
cestovného poriadku. Treba vyžiadať súhlas od polície a osadiť zastávku - označník pre
autobusovú dopravu. Na ceste vykresliť vodorovnú dopravnú značku pre zastávku autobusu.

K bodu č. 3 - Záver:
Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a o 20:30 hod. ukončil zastupiteľstvo.

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

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

Overovatelia:

Oľga Holičová

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

Pavol Vojtek

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

