
 Z á p i s n i c a 
 

z 8.  zasadania  Obecného   zastupiteľstva   v   Častkove  konaného dňa  14.12.2015 

o  18,00 hod.  v zasadačke Obecného úradu v Častkove. 

 
 
     Na 8. zasadaní Obecného zastupiteľstva v Častkove boli prítomní: 

 

• starostka obce: Mgr. Eva Černeková 

 

• poslanci: Ing. Helena Zdravecká, Mgr.Michaela Vojtková,  Roman Trimel, Mgr.Miroslav    

 

                  Roža, Peter Jamriška, Božena Janšáková 

 

• ospravedlnení: Ivan Ribárski  

 

• zapisovateľka: Valéria Vojtková 

 

P r o g r a m :  

  1. Otvorenie 

  2. Určenie overovateľov zápisnice 

  3. Schválenie programu 

  4. Uznesenia prijaté na 7. riadnom zasadnutí OZ, konanom 09.11.2015 

  5. Návrh rozpočtu na obdobie 2016, 2017, 2018 

  6.VZN Obce Častkov o nakladaní s komunálnymi odpadmi a  

    s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Častkov 

  7. VZN Obce Častkov o miestnom poplatku za komunálne odpady  

     a drobné stavebné odpady  na území obce Častkov 

  8. VZN o zneškodnení odpadových vôd v obci Častkov 

  9. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Častkov 

10. Diskusia 

11. 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. Poslanec Ivan Ribárski sa vopred 

ospravedlnil.  

 

K bodu č.2. - Určenie overovateľov zápisnice 

 

 Za overovateľov boli schválení Mgr.Michaela Vojtková a Mgr.Miroslav Roža.  

 

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 7. riadnom zasadnutí OZ, konanom 31.08.2015 
 

 Starostka prečítala uznesenia prijaté na predchádzajúcom zasadnutí OZ. 

Z predchádzajúceho zasadnutia sú všetky uznesenia splnené.  

 

K bodu č.5. –   Návrh rozpočtu na obdobie 2016, 2017, 2018 
 

 OZ bol predložený návrh rozpočtu na obdobie 2016, 2017 a 2018. OZ k predloženému 

návrhu nemali žiadne výhrady. OZ bol predložený návrh uznesenia: 

OZ 

a.) schvaľuje rozpočet  Obce Častkov na rok 2016, 

b.) berie na vedomie rozpočet  Obce Častkov na roky 2017 a 2018, 

c.) schvaľuje úpravu rozpočtu za rok 2015, rozpočtovým opatrením č.7. 

 

OZ jednomyseľne schválilo návrh uznesenia a to uznesením č.44, ktoré je neoddeliteľnou 

prílohou tejto zápisnice. 

 

K bodu č.6. - VZN Obce Častkov o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Častkov 

 

 OZ bol predložený návrh VZN Obce Častkov o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Častkov. Pôvodne VZN muselo byť zmenené 

vzhľadom k tomu, že je v platnosti nový Zákon č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a o 

doplnení niektorých zákonov o odpadoch. Nové VZN musí riešiť nakladanie s drobnými 

stavebnými odpadmi. Na území obce Častkov nie je miesto, kde by takýto odpad mohol byť 

odovzdaný. Obec nevlastní ani váhu na váženie tohto odpadu. Z toho dôvodu bude občanom 

umožnené voziť tento drobný stavebný odpad do zberného dvora Technických služieb v Senici. 

 

 OZ jednomyseľne schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Častkov č.1/2016 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce 

Častkov uznesením č. 45, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice. 

 

K bodu č.7. –  VZN Obce Častkov o miestnom poplatku za komunálne odpady  a drobné 

stavebné odpady  na území obce Častkov 

 

 OZ bol predložený návrh VZN Obce Častkov o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území obce Častkov. Toto VZN nadväzuje na VZN 

č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území 

obce. Poplatky za komunálne odpady sa nemenia, poplatok za drobné stavebné odpady bude 

každý hradiť v zbernom dvore Technických služieb. 

 

 OZ jednomyseľne schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Častkov č.2/2016 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Častkov 

uznesením č.46, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice. 

 

K bodu č.8. - VZN o zneškodnení odpadových vôd v obci Častkov 
 

 OZ bol predložený návrh VZN Obce Častkov o zneškodnení odpadových vôd v obci 

Častkov, ktorý bol vypracovaný hlavne z dôvodu novelizovaného Zákona č. 364/2004 Z.z. 



o vodách (Vodný zákon). Bol doplnený o spôsob úhrady za likvidáciu odpadových vôd pre 

podnikateľov a pre občanov s iným trvalým alebo prechodným pobytom ako Častkov. 

 

 OZ jednomyseľne schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Častkov č.3/2016 

o zneškodnení odpadových vôd v obci Častkov uznesením č.47, ktoré je neoddeliteľnou 

prílohou tejto zápisnice. 

 

K bodu č.9. – Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Častkov 

 

 Na základe zmien v účtovníctve sa v Zásadách hospodárenia s finančnými 

prostriedkami Obce Častkov zmenil §10, ods.1, písm. b, kde sa zmenila doba odovzdania 

upraveného rozpočtu. Pôvodne mal byť upravený rozpočet odoslaný do RIS.SAM do 20. 

kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca, v nových zásadách je tento termín do 30. 

kalendárneho dňa v mesiaci, s tým, že upravený rozpočet v mesiaci december bude nahlásený 

najneskôr do 5. februára nasledujúceho rozpočtového obdobia. Ďalšia zmena je v §13, ods.6, 

kde sa mení slovo „výstavba“ na slovo „obstaranie“. 

 

 OZ jednomyseľne schvaľuje Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce 

Častkov uznesením č.48, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice. 

  

K bodu č.10. -  Diskusia 

 

 Starostka obce informovala OZ o zakúpení žalúzii do svadobky, o zakúpení nových 

okien na budovu, kde má sídlo pošta a o zakúpení nových okien do Materskej školy.  

 Ďalej informovala poslancov o nedeľňajšej vianočnej akcii, kedy bude v Kultúrnom 

dome vystupovať dychová hudba Križovianka a po jej vystúpení sa bude podávať občanom 

vianočné varené vínko. Týmto požiadala poslancov, ktorí môžu prísť, aby v nedeľu prišli 

pomôcť pri tejto akcii.  

 Za poistnú udalosť, ktorá vznikla koncom leta v Materskej škole, sme prijali sumu 

487,35 EUR. 

 

Nakoniec poslancov informovala o plánovaných podujatiach na rok 2016: 

30.01.2016  Karneval pre deti aj dospelých 

06.02.2016  Fašiangový sprievod a posedenie pri hudbe 

20.03.2016  Privítanie jari – akcia pre deti 

21.05.2016  Retro Majáles 

28.05. alebo 4.6.2016  Rozprávkový pochod   

17.06. alebo 24.6.2016  Súťaž vo varení guláša 

02.07.2016  Hodová zábava 

27.08.2016  Stretnutie 50-ročných jubilantov 

31.08.2016  Ukončenie prázdnin  

03.10.2016        Mesiac úcty starším – posedenie so staršími obyvateľmi 

03.12.2016      Stretnutie so Sv.Mikulášom  

Pred Vianocami budú  vianočné trhy MŠ a ZŠ. 

 

 V rámci diskusie vystúpila Ing.H.Zdravecká, predsedkyňa  Komisie na ochranu 

verejného záujmu, ktorá oznámila OZ, že bývalý starosta p.Š.Juráš odovzdal majetkové 

priznanie za rok 2014. Majetkové priznanie nespĺňa formu a nezahŕňa roky 2013, 2012 a 2011, 

ktoré mali byť uvedené v majetkovom priznaní. Napriek tomu berie na vedomie odovzdanie 

tohto majetkového priznania. 



 

Uznesenie č.44 

 

Obecné zastupiteľstvo 

a.) schvaľuje rozpočet Obce Častkov na rok 2016, 

b.) berie na vedomie rozpočet Obce Častkov na roky 2017 a 2018, 

c.) schvaľuje úpravu rozpočtu za rok 2015, rozpočtovým opatrením č.7. 

 

Uznesenie č.45 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Častkov č.1/2016 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce 

Častkov. 

 

Uznesenie č.46 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Častkov č.2/2016 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Častkov.  

 

Uznesenie č.47 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Častkov č.3/2016 

o zneškodnení odpadových vôd v obci Častkov.   

 

Uznesenie č.48 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce 

Častkov. 

 

K bodu č.12. – Záver 

 

 Starostka obce poďakovala všetkým za účasť. Všetkým poďakovala za spoluprácu 

v roku 2015. Zapriala všetkým krásne a požehnané Vianoce a o 19:15 h. 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 : 

 

 

 

Mgr.Michaela Vojtková     ........................................................................ 

 

 

Mgr.Miroslav Roža     ........................................................................    



 
 

 

 

 



 

 


