
Z á p i s n i c a 
 
z  16.  zasadania  Obecného   zastupiteľstva   v   Častkove  konaného dňa  28. 2. 2013 
o 19,00 hod.  v zasadačke Obecného úradu v Častkove. 
 
 
 
 
     Na 16. zasadaní Obecného zastupiteľstva v Častkove boli prítomní: 
 
• starosta: Štefan Juráš 
 
• poslanci: Pavol Kuba, Pavol Vojtek, Pavol Straka, Mgr. Vladimír Liška, 
       Mgr. Eva Černeková  
          
• ospravedlnení: Oľga Holičová, Mgr. Anna Praskačová 
 
• zapisovateľka: Elena Štefková 
 
  
P r o g r a m :     1. Otvorenie  
   2. List od p. Ivana Ribárskeho 
   3. Informácia – ČOV 
   4. Poplatok za triedenie odpadov  
   5. Diskusia 
   6. Záver  
    
 Za overovateľov zápisnice boli schválení p. Mgr. Eva Černeková, Pavol Kuba  
za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0 
 
 
K bodu č. 1. -  Otvorenie 
 Starosta prítomných privítal  a otvoril zasadnutie. 
 
K bodu č.2. – List od p. Ivana Ribárskeho  
 Pán Ivan Ribárski začiatkom mesiaca februára rozposlal starostovi a obecnému 
zastupiteľstvu list /list je súčasťou zápisnice/ v ktorom uvádza svoje predstavy o fungovaní 
samosprávy, dáva podnety na zmeny, rieši finančnú situáciu obce pomocou eurofondov a 
dotácií a zároveň kritizuje prácu starostu a obecného zastupiteľstva. Je to už druhý list. Prvý 
v poradí starosta obce s pánom Ribárskim osobne prekonzultoval. V tomto prípade sa jednalo 
o list pre viaceré osoby a z toho dôvodu bolo o liste rokované na obecnom zastupiteľstve. 
OZ sa nadpolovičnou väčšinou dohodlo, že tento list musí byť prerokovaný aj za účasti pána 
Ribárského. Starosta informoval, že túto možnosť už s menovaným konzultoval. Pán Ribárski 
nám má oznámiť, kedy sa bude nachádzať na Slovensku, aby som v dostatočnom predstihu 
mohol zvolať obecné zastupiteľstvo.       
 
 
 



K bodu č. 3. – Informácia - ČOV 
 Čistiareň odpadových vôd bola v priebehu mesiaca október, november,december/2012 
doplnená o tretí stupeň čistenia. V januári 2013 bola vykonaná revízia dokončenej časti. Dňa 
5. 2. 2013 vykonali kontrolu z Povodia Dunaja a projektant. Kontrola dokončenú technológiu 
odobrila a bolo prisľúbené súhlasné stanovisko. Po obdržaní súhlasného vyjadrenia sa môže 
začať s prípravami na kolaudáciu ČOV.   
 
K bodu č. 4. – Poplatok za triedenie odpadov v kultúrnom dome a svadobke. 
 Pri prenajatí priestorov kultúrneho domu a svadobky po skončení akcií v týchto 
priestoroch vznikajú odpady. Tieto z pohľadu zákona je nutné triediť, aby sa čo najväčšie 
množstvo zhodnotilo ako druhotná surovina a len zvyšok bol posunutý ako komunálny odpad 
na skládku.  
Nájomca  prenajaté priestory odovzdá upratané a odpad, ktorý vznikol počas akcie musí byť 
roztriedený.  
Samostatne roztriediť plasty, papier, sklo a kovy. Tieto odpady uložiť do plastových vriec, 
ktoré si nájomca vyzdvihne na obecnom úrade. Ostatný komunálny odpad bude uložený do 
plastovej nádoby. 
Aby sa s odpadom nenakladalo inak, nájomca pri podpise zmluvy zloží  zálohu 30 €.-
svadobka a 50 €.- sála kultúrneho domu. Záloha bude nájomcovi vrátená  v tom prípade, že 
odpad z akcie bude roztriedený.  
Ak nedôjde k triedeniu odpadu, záloha bude použitá na pretriedenie odpadu inou osobou.  
 
K bodu č. 5. – Diskusia 
 V rámci diskusie starosta obce oznámil, že v máji končí mandát hlavnej kontrolórky. 
Zároveň vyzval obecné zastupiteľstvo, aby navrhli prípadných kandidátov pre budúce 
obdobie. Najlepšia alternatíva by bola, keby nový kontrolór pre budúce 6 ročné obdobie bol 
kandidát z občanov obce.   
 
   
K bodu č. 6. – Záver 
 Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a o 20:30 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 : 
 

        Mgr. Eva Černeková    .............................................................. 
 
 Pavol Kuba     .............................................................. 



 


