
Z á p i s n i c a 
 
z  14.  zasadania  Obecného   zastupiteľstva   v   Častkove  konaného dňa  18. 10. 2012 
o 19,00 hod.  v zasadačke Obecného úradu v Častkove. 
 
 
 
 
     Na 14. zasadaní Obecného zastupiteľstva v Častkove boli prítomní: 
 
• starosta: Štefan Juráš, 
 
• poslanci:  Mgr. Liška Vladimír, Pavol Kuba, Pavol Vojtek, Pavol Straka,  
        Mgr. Eva Černeková 
 
• ospravedlnení: Mgr. Anna Praskačová, Oľga Holičová 
 
• hostia: Milan Held, Veronika Heldová, Pavol Hulka 
 
• zapisovateľka: Elena Štefková 
 
  
      
P r o g r a m :     1. Otvorenie  
   2. Odkúpenie pozemku obcou od rodiny Hulkových 
   3. Cenové porovnanie k ponuke na odber elektr. energie 
   4. Členstvo v Združení obcí záhorských oblastí  
   5. MAS Záhorie  
   6. Drobná cezhraničná spolupráca 
   7. Diskusia  
   8. Záver 
                                    
 Za overovateľov zápisnice boli schválení p. Pavol Kuba, Pavol Straka  
za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0 
 
 
K bodu č. 1. -  Otvorenie 
 Starosta prítomných privítal a otvoril zasadnutie.  
 
K bodu č.2. – Odkúpenie pozemku obcou od rodiny Hulkových 
 Záhumenice na Vŕšku sú v rámci územného plánu zaradené pre výstavbu rodinných 
domov. Rodina Heldová si v tejto lokalite odkúpila pozemok za účelom stavby rodinného 
domu. Po spracovaní geometrického plánu a vytýčení pozemku sa zistilo, že jestvujúca cesta 
v tejto lokalite v celej šírke zasahuje do ich pozemku. Tento stav je z dôvodu, že záhrady 
náprotivných vlastníkov zasahujú do obecných pozemkov a jestvujúci stav je taký, že na cestu 
ostáva šírka 1,5 m. Táto šírka nespĺňa požiadavky miestnej komunikácie. Z tohto dôvodu 
a v záujme rýchleho riešenia je potrebné na jestvujúcu cestu odkúpiť pozemky od rodiny 
Hulkových a od ďalších vlastníkov tak, aby sa vytvorila cesta o šírke 6 m. Takýmto spôsobom 



sa vytvorí prístupová cesta k pozemku 1375/3, ktorý je stavebným pozemkom. Jednanie bolo 
zamerané na to, aby sa dohodla cena za ktorú sa pozemok odkúpi. Navrhovaná cena pri 
predchádzajúcom jednaní s rodinou Hulkovou bola 20,- € za m2. Na základe prieskumu 
v okolitých obciach sme zistili, že podobné pozemky sa predávajú za 6,7 až 8 € čo by bola 
prijateľná cena aj v prípade odkúpenia pozemkov na Záhumeniciach na Vŕšku.   
 
Obecné zastupiteľstvo sa jednomyseľne zhoduje, že prijateľná cena pre obec je do 8,- €.    
 
 
K bodu č. 3. – Cenové porovnanie k ponuke na odber elektr. energie 
 Na odber elektrickej energie má obec k dispozícii 2 cenové ponuky. Jedna cenová 
ponuka je od V-elektra Slovakia, kde je vypracovaná ponuka na základe predchádzajúceho 
obdobia s úsporou 450,- €. Ďalší dodávateľ ktorý nám poskytol cenovú ponuku je Energie2, 
ktorý za rovnaké predchádzajúce obdobie ponúka úsporu 380,- €.  
 
Obecné zastupiteľstvo sa znovu nevyjadrilo k zmene dodávateľa elektriky, ale doporučilo aby 
s cenovými ponukami boli oboznámené elektrárne za účelom dosiahnutia zľavy od nich. 
 
 
K bodu č. 4. – Členstvo v Združení obcí záhorských oblastí 
 Dňa 9.10.2012 sme zo Združenia miest a obcí záhorskej oblasti dostali list, v ktorom 
nás žiadajú o úhradu členského príspevku za roky 2011,2012. Nakoľko sme už v roku 2011 
žiadali o pozastavenie členstva, ale naša žiadosť nebola akceptovaná. Na základe 
telefonického dohovoru bolo oznámené, že treba prijať uznesenie obecného zastupiteľstva 
o zrušení členstva.  
 
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne súhlasí so zrušením členstva v ZOZO. 
 
 
K bodu č. 5. – MAS Záhorie 
 MAS Záhorie je organizácia ktorá má združovať minimálne 10 000 obyvateľov aby 
mohla vzniknúť miestna akčná skupina (MAS). Komisia MAS by mala byť 9 členná, ktorá sa 
bude skladať z členov občianskeho združenia do ktorého budú patriť aj obce. Vyčlenené 
územie ktoré má zastrešovať 10 000 obyvateľov musí byť celistvé. Vstupujúce obce sú 
Sobotište, Častkov, Dojč, Koválov, Podbranč, Rohov, Rovensko, Rybky, Smrdáky, Šajdíkove 
Humence, Štefanov, Hlboké. Tieto obce majú spolu 10 220 obyvateľov. Aby sa táto iniciatíva 
podporila, musí sa stať členom každá z uvedených obcí inak sa naruší celistvosť územia. Do 
budúcna sa plánujú rozvojové aktivity obcí cez miestne akčné skupiny, ktoré budú 
rozhodovať o jednotlivých projektoch. Preto je aj v záujme samotných obcí aby boli členmi 
tohto združenia.  
 
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje členstvo v MAS Záhorie o.z. 
 
K bodu č. 6. – Drobná cezhraničná spolupráca 
 Pán Ľubomír Fábik ponúkol obci, aby sa cez operačný program cezhraničnej 
spolupráce SR – ČR uchádzala o grand, ktorý by mal byť financovaný z mikroprojektov do 
výšky 30 000,- €. Sú tu však podmienky 5% spoluúčasti a preinvestovanie prisľúbenej čiastky 
v plnej výške. To znamená, že dielo sa musí najskôr vykonať z finančných prostriedkov obce, 
až potom po zúčtovaní sa môže táto čiastka zrefundovať. Preplatenie takýchto projektov býva 
dlhodobá záležitosť, ktorá trvá rok a niekedy aj dlhšie obdobie.  



Z finančných dôvodov obce obecné zastupiteľstvo nedoporučuje aby sa do takéhoto projektu 
vstupovalo. 
 
 
K bodu č. 7. – Diskusia 
 V rámci diskusie poslanec pán Pavol Straka predniesol požiadavku riaditeľky školy 
Mgr. Fodorovej, ktorá žiada vyhotoviť ľahký prístrešok nad vchodové dvere. Starosta obce 
doplnil, že je dôležité riešiť aj vchodové dvere do sociálnych zariadení. Drevené latkové 
dvere už neplnia funkciu lebo hlavne v zimnom období cez ne uniká značné množstvo tepla.   
 
Uznesenie č. 41 
 Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje zrušenie členstva v organizácii ZOZO 
(Združenie obcí záhorských oblastí) na dobu neurčitú.  
 
Uznesenie č. 42 
 Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje členstvo obce Častkov v MAS 
Záhorie, o.z.  
  
 
 
K bodu č. 8. – Záver 
 Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a o 21:30 hod. ukončil zastupiteľstvo. 
 
 
 
  
 
          
 
 
 
.............................................................                          ............................................................. 
         Mgr. Vladimír   L i š k a     Štefan   J u r á š 
      zástupca starostu                                                                 starosta obce                                                                      
 
 
 

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

 
            Pavol Straka   .............................................................. 

 
 Pavol Kuba      .............................................................. 

 


