
Z á p i s n i c a 
 
z 29.  zasadania  Obecného   zastupiteľstva   v   Častkove  konaného dňa  8.12.2014 
o 19,00 hod.  v zasadačke Obecného úradu v Častkove. 
 
 
     Na 29. zasadaní Obecného zastupiteľstva v Častkove boli prítomní: 
 
• starosta: Štefan Juráš 
 
• poslanci: Pavol Vojtek, Pavol Straka, Mgr. Vladimír Liška, Mgr. Černeková Eva   
            
• neprítomní: Pavol Kuba, Oľga Holičová, Mgr. Anna Praskačová 
 
• zapisovateľka: Elena Štefková 
 
P r o g r a m :   

1. Otvorenie 
2. Schválenie programu 
3. Schválenie inventarizačnej komisie 
4. Schválenie návrhu rozpočtu na roky 2015, 2016, 2017 a úprava rozpočtu za rok 2014 
5. Diskusia 
6. Záver 

    
 Za overovateľov zápisnice boli schválení Mgr. Eva Černeková, p. Pavol Straka 
za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0 
 
 
K bodu č. 1. -  Otvorenie 
 
 Starosta prítomných privítal a otvoril zasadnutie.  
 
K bodu č. 2. – Schválenie programu 
 
 Starosta obce dal hlasovať o schválení programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva. 
Poslanci jednomyseľne program zasadnutia Obecného zastupiteľstva schválili. 
 
 K bodu č. 3. – Schválenie inventarizačnej komisie 
 Na návrh starostu obce Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednomyseľne inventarizačnú 
komisiu v zložení: Mgr. Vladimír Liška – predseda, Mgr. Eva Černeková – členka komisie, 
Pavol Straka – člen komisie. 
 
K bodu č. 4. – Schválenie návrhu rozpočtu na roky 2015, 2016, 2017 a úpravu rozpočtu 
za rok 2014 

 Starosta obce dal hlasovať za schválenie návrhu rozpočtu na rok 2015. Návrh rozpočtu 
na roky 2016 a 2017 berie obecné zastupiteľstvo na vedomie. Starosta dal hlasovať za 
poslednú úpravu rozpočtu za rok 2014. 
 



 
K bodu č. 5. – Diskusia 
 
 V diskusii vystúpil starosta obce, kde oboznámil OZ s textom, ktorý bude použitý do 
kroniky obce a zachytáva obdobie rokov 2006-2014. V texte sú uvedené udalosti, ktoré sa 
v uvedenom období odohrávali na obecnom úrade. 
 Starosta obce ďalej informoval obecné zastupiteľstvo o prebiehajúcom rokovaní medzi 
obcou a Trnavským samosprávnym krajom, ktoré sa viedlo za účelom zrekonštruovania 
hlavnej cesty vedenej cez obec novým kobercom. Trnavský samosprávny kraj potvrdil 
rekonštrukciu cesty v dĺžke 2507 m. 
 
 

Uznesenie č. 91 
 

Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje inventarizačnú komisiu v zložení: 
predseda: Mgr. Vladimír Liška 
členka komisie: Mgr. Eva Černeková 
člen komisie: Pavol Straka 
 

Uznesenie č. 92 
 

a/ Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2015. 
b/ Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh rozpočtu na roky 2016 a 2017. 
c/ Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje úpravu rozpočtu za rok 2014 rozpočtovým 
opatrením č. 4. 
 
 
K bodu č. 14. – Záver 
 
 Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a o 20:00 hod. ukončil zasadnutie 
obecného zastupiteľstva.  
  
 
 
 
 
.............................................................                          ............................................................. 
         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 : 
 

           Mgr. Eva Černeková                               .............................................................. 
 
           Pavol Straka                                             .............................................................. 
 
 


