Zápisnica
z 20. zasadania Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného dňa 17. 10. 2013
o 19,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Častkove.

Na 20. zasadaní Obecného zastupiteľstva v Častkove boli prítomní:
• starosta: Štefan Juráš
• poslanci: Pavol Kuba, Pavol Vojtek, Pavol Straka, Mgr. Vladimír Liška,
Oľga Holičová, Mgr. Eva Černeková,
• ospravedlnení: Mgr. Anna Praskačová
• zapisovateľka: Elena Štefková

Program:

1. Otvorenie
2. Kolaudácia ČOV
3. Územný plán trnavského samosprávneho kraja
4. Predaj nepotrebného inventáru (babeta)
5. Výrub stromov pri ZŠ
6. BVS – informácia o prepoji vodovodu medzi Senicou a Holíčom
8. Diskusia
9. Záver
7. Na návrh poslanca Kubu je program doplnený o bod vyriešiť opravy
budovy OcÚ.

Za overovateľov zápisnice boli schválení p. Mgr. Eva Černeková, Pavol Kuba
za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu č. 1. - Otvorenie
Starosta prítomných privítal a otvoril zasadnutie.
K bodu č.2. – Kolaudácia ČOV
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o tom, že 1.10.2013 prebehla
kolaudácia ČOV a kanalizácie. Po skončení kolaudácie dňa 2.10.2013 sa prihlásil úrad
bezpečnosti práce, ktorý mal ďalšie administratívne požiadavky. Ich požiadavky sa toho času
plnia a dokladujú tak, aby mohlo byť kolaudačné rozhodnutie vydané. Po správoplatnení
kolaudačného rozhodnutia je kolaudácia ukončená. Ďalej bude nasledovať napájanie
jednotlivých domácností na základe stavebného povolenia o drobnej stavbe, ktoré bude
vydávať Obecný úrad Častkov po predložení žiadosti občanov. Starosta obce navrhuje aby
občania o tomto celom priebehu boli informovaní prostredníctvom verejnej schôdze kde do
programu by mala byť zahrnutá aj likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu. V tomto bode
treba občanov informovať o novele Zákona o odpadoch kde je stanovené, že biologicky

rozložiteľný odpad sa musí likvidovať samostatne od ostatného odpadu. Tento proces by
spôsobil to, že poplatky za likvidáciu odpadu pre obyvateľov by vzrástli minimálne o 100%.
Ďalším takým východiskom zo zákona je, že občania budú vykonávať na svojich pozemkoch
likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu kompostovaním. Na tento úkon sa musia občania
zmluvne zaviazať.
K bodu č. 3. – Územný plán Trnavského samosprávneho kraja
Trnavský samosprávny kraj sekcia hospodárskej stratégia nám listom dňa 3.9.2013
oznámili, že naše požiadavky zapracovávajú do Územného plánu vyššieho územného celku
Trnavského samosprávneho kraja. Žiadali sme, aby bol do územného plánu zapracovaný
suchý polder na hone Padelky a Doliny.
a) Oznámili nám, že navrhovaný suchý polder je zapracovaný záväznej časti v kapitole
o verejnoprospešných stavbách v oblasti vodné plochy a vodné toky, ktorá bude v obci
Častkov riešiť protipovodňovú ochranu.
b) Žiadali sme, aby navrhovaná cyklotrasa, ktorá vedie zo Sobotišťa do obce Častkov,
do osady Havran ďalej pokračuje poľnou cestou a napája sa na cestu III/50023 odtiaľ
pokračuje do obce Chvojnica ďalej na Vrbovce a z Vrboviec do Sobotišťa. Druhá možnosť je
z cesty III/50023 odbočiť doprava smer Sobotište. Listom nám bolo oznámené, že uvedená
cyklotrasa bude zapracovaná do Regionálneho systému cyklotrás na území TTSK v časti
cestovný ruch.
Starosta obce požiadal obecné zastupiteľstvo ale týmto aj občanov, ak by mali
akékoľvek návrhy, ktoré by boli predmetom územného plánu a boli by prospešné obci
Častkov, aby ich predložili na obecný úrad. Ich návrhy budú písomne rozpracované
a predložené na Trnavský samosprávny kraj. Ešte stále je termín kedy je možné jednotlivé
návrhy zapracovať do Územného plánu Trnavského samosprávneho kraja.
K bodu č. 4. – Predaj nepotrebného inventáru (babeta)
Obec vlastní malý motocykel (babetu) ktorá je už dlhodobo nepoužívaná a má určité
technické nedostatky. Starosta obce doporučuje aby tento motocykel bol odpredaný za cenu
50 €.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje odpredaj malého motocykla.
K bodu č. 5. – Výrub stromov pri ZŠ a dome č. 93
Okolo uvedených domov ale aj v iných častiach obce sa nachádzajú ihličnaté stromy
ktoré z estetického hľadiska už neplnia funkciu, naopak škodia svojim koreňovým systémom
budovám a zbytočne zatieňujú.
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s výrubom stromov: za-4, zdržali sa- 2, proti- 0
K bodu č. 6. - BVS – informácia o prepoji vodovodu medzi Senicou a Holíčom
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o líniových investičných akciách BVS
Bratislava, ktoré budú prechádzať aj naším katastrom. Na mimoriadnom valnom zhromaždení
spoločnosti BVS konaného dňa 27.9.2013 boli schválené investičné akcie prepojenia
vodovodu Senica – Holíč druhá etapa Radošovce – Senica, kde v tomto roku malo byť
preinvestovaných 1 000 000 €. Na dotaz prečo sa v tomto roku nezačalo bolo odpovedané z dôvodu prieťahu verejných obstarávaní. Celá akcia ostáva v pláne a bude sa realizovať.
Investičný plán predpokladá na rok 2014 investovať do tejto akcie 3 300 000 € z úverových
zdrojov a 3 000 000 € z vlastných zdrojov BVS. Je predpoklad, že keď bude úspešne
ukončené verejné obstarávania na túto akciu, tak v roku 2014 bude prepoj vykonaný. Po
tomto termíne sa môže uvažovať o napájaní obce Častkov na verejný vodovod BVS
Bratislava.

K bodu č. 7. - Oprava budovy OcÚ
Poslanec Pavol Kuba požiadal o uskutočnenie opráv na budove obecného úradu a to
konkrétne vchodové schody a okapové ríny s prednej a zadnej časti.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne túto opravu schválilo avšak v rámci rozpravy nikto
nepodal návrh odkiaľ uvedenú opravu financovať. Nadmerné poškodenie schodov je
z dôvodu solenia schodov v zimnom období.
Vyjadrenie poslanca Kubu k bodu č.7.

K bodu č. 8. - Diskusia
V rámci diskusie poslankyňa Oľga Holičová mala dotaz kto učí v materskej škole. Na
dotaz jej bolo odpovedané, že riaditeľku vykonáva Ľubica Kuricová a učiteľku Bc. Daša
Hromková. Po tomto oznámení sa rozpútala bezvýznamná diskusia o tom, prečo obecné
zastupiteľstvo neschvaľovalo obsadenie materskej školy. Týmto chcem pripomenúť, že
riaditeľka školy je v kompetencii školskej rady a starostu obce a učiteľka je v kompetencii
riaditeľky a starostu obce. Je to v zmysle zákona 369/1990 o Obecnom zriadení kde v §11 v
bode k sú vymedzené kompetencie obecného zastupiteľstva a v §13 v bode 5 sú vymedzené
kompetencie starostu obce.

Uznesenie č. 63
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje odpredaj malého motocykla za cenu 50 €.
Uznesenie č. 64
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s výrubom stromov: za-4, zdržali sa- 2, proti- 0.
Uznesenie č. 65
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje opravu vchodových schodov a okapových rín
na prednej a zadnej časti budovy obecného úradu.
K bodu č. 9. – Záver
Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a o 20:30 hod. ukončil zastupiteľstvo.

.............................................................
Mgr. Vladimír L i š k a
zástupca starostu

.............................................................
Štefan J u r á š
starosta obce

Overovatelia:
Mgr. Eva Černeková

..............................................................

Pavol Kuba

..............................................................

