
Z á p i s n i c a 
 
z  23.  zasadania  Obecného   zastupiteľstva   v   Častkove  konaného dňa  24. 4. 2014 
o 19,00 hod.  v zasadačke Obecného úradu v Častkove. 
 
 
 
     Na 23. zasadaní Obecného zastupiteľstva v Častkove boli prítomní: 
 
• starosta: Štefan Juráš 
 
• poslanci: Pavol Vojtek, Pavol Straka, Mgr. Vladimír Liška, 
       Mgr. Eva Černeková, Oľga Holičová 
            
• ospravedlnení: Pavol Kuba, Mgr. Anna Praskačová   
 
• zapisovateľka: Elena Štefková 
 
  
P r o g r a m :     1. Otvorenie 
   2. Návrh VZN o zneškodnení odpadových vôd v obci Častkov 
   3. Verejné osvetlenie - ponuka 
   4. Diskusia 
   5. Záver 
 
   
 Za overovateľov zápisnice boli schválení p. Oľga Holičová, Pavol Straka  
za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0 
 
K bodu č. 1. -  Otvorenie 
 
 Starosta prítomných privítal  a otvoril zasadnutie.   
 
K bodu č.2. – Návrh VZN o zneškodnení odpadových vôd v obci Častkov  
  
 Obec Častkov má vybudovanú ČOV a prívodné potrubie cca 2,3 km. Obec 
zabezpečuje čistenie odpadových vôd už z napojených domov a tiež zvezené znečistené vody 
zo žúmp. Za čistenie odpadových vôd obec stanovuje poplatok. Po vzájomnej dohode 
zastupiteľstva je stanovený a schválený poplatok: 
– 20 € na občana a rok 
– 4 € na občana a rok ktorý žije mimo obce alebo je v zahraničí ale má trvalý pobyt v obci 
– 20 € za domy slúžiace ako chalupa (jednotný poplatok 20 € za nehnuteľnosť) 
Nehnuteľnosti ktoré sa nemôžu napojiť na kanalizáciu z dôvodu, že v tej časti obce nie je 
vybudovaná, bude sa vývoz žúmp realizovať prostredníctvom obecného úradu. Občan si 
nahlási potrebu vývozu a obec bude vývoz realizovať ale aj korigovať, aby nedochádzalo 
k preplachovaniu ČOV. 
  
    
 
 
 



     
K bodu č. 3. –  Verejné osvetlenie – ponuka 
 
 Firma ECOLED ponúkla rekonštrukciu a obnovu verejného osvetlenia. Na základe 
tejto ponuky sme dali vypracovať cenovú ponuku ktorá rieši obnovu verejného osvetlenia 
v obci Častkov. Celá ponuka je zameraná na dlhodobý prenájom osvetlenia kde obec Častkov 
podľa vstupných informácií by mala po dobu 13 rokov uhrádzať dohodnutú čiastku vo výške 
spotrebovanej energie. Prepočet však túto čiastku nepotvrdil a náklady na osvetlenie sa tým 
zvyšujú o 1000 € ročne. S tohto dôvodu obecné zastupiteľstvo nepodporilo akciu obnovy 
verejného osvetlenia.  
 
K bodu č. 4. – Diskusia 
 
 V rámci diskusie mal dotaz poslanec Pavol Straka ktorý sa pýtal koľko domov je 
v tomto čase napojených na verejnú kanalizáciu. Odpoveď je, že v tomto čase je napojených 
cca 10 domov a sú stále nové a nové požiadavky na napojenie. 
  
 V rámci diskusie starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo, že v bytovke č. 233 
sa uvoľňuje byt k 1.6.2014. Jedná sa o byt ktorý mal prenajatý Jozef Goldšmid s manželkou. 
Záujemcom sa táto skutočnosť oznamuje podľa poradovníka.  
 
 Rodina Sládková, ktorá ide v obci Častkov stavať nový rodinný dom pri meraní zistili, 
že stavba im bude zasahovať do obecného pozemku. Aby sa nekomplikovala celá záležitosť 
obec Častkov po predložení geometrického plánu časť pozemku odpredá žiadateľom.  
 
 Obsadenie funkciu učiteľky v materskej škole. O toto miesto sa uchádzali Hana 
Vojtková, Oľga Sadloňová a Katarína Jediná. Pri obsadzovaní učiteľského miesta v materskej 
škole bola okrem kvalifikačných predpokladov podmienka obsadiť služobný byt. Týmto 
podmienkam vyhovela Oľga Sadloňová a od 1.9.2014 bude prijatá do materskej školy ako  
učiteľka. 
 
Uznesenie č. 73   
 Obecné zastupiteľstvo neprijalo ponuku od firmy ECOLED.  
         
K bodu č. 5. – Záver 
 
 Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a o 21:00 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 : 
 

        Oľga Holičová    .............................................................. 
 
 Pavol Straka     .............................................................. 


