
Z á p i s n i c a 
 
z  21.  zasadania  Obecného   zastupiteľstva   v   Častkove  konaného dňa  12. 12. 2013 
o 19,00 hod.  v zasadačke Obecného úradu v Častkove. 
 
 
 
     Na 21. 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, Mgr. Anna Praskačová   
            
• ospravedlnení:  
 
• zapisovateľka: Elena Štefková 
 
  
P r o g r a m :     1. Otvorenie 
   2. VZN č. 4/2013 o iných poplatkoch  
   3. VZN č. 5/2013 o dani za ubytovanie  
   4. Rozpočet obce na rok 2014 
   5. Diskusia 
   6. Záver 
 
    
  
    
 Za overovateľov zápisnice boli schválení p. Mgr. Anna Praskačová, Pavol Straka  
za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0 
 
K bodu č. 1. -  Otvorenie 
 Starosta prítomných privítal  a otvoril zasadnutie.  
 
K bodu č.2. – VZN č. 4/2013 o iných poplatkoch 
 Starosta obce obecnému zastupiteľstvu predložil návrh VZN obce Častkov o iných 
poplatkoch.  
 Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje VZN č. 4/2013 o iných poplatkoch.  
   
K bodu č. 3. – VZN č. 5/2013 o dani za ubytovanie  
 Starosta obce obecnému zastupiteľstvu predložil návrh VZN obce Častkov o dani za 
ubytovanie.  
 Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje VZN č. 5/2013 o dani za ubytovanie.  
  
 
 
   



K bodu č. 4. – Rozpočet obce na rok 2014 
 Obecnému zastupiteľstvu bol predložený rozpočet obce Častkov na rok 2014. Obecné 
zastupiteľstvo rozpočet obce na rok 2014 schvaľuje: za – 6, zdržal sa : p. Kuba. 
 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočet obce na rok 2015, 2016. 
 
Zmena rozpočtu na rok 2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu na rok 2013: za 6, zdržal sa: p. Kuba. 
 
Programový rozpočet obce do 2000 obyvateľov 
 V zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v  
§ 4 bolo schválené, že obecné zastupiteľstvo obce s počtom obyvateľom do 2000 rozhodne 
o uplatňovaní programu obce. Na základe uvedeného zákona starosta obce navrhuje, aby naša 
obec neuplatňovala programovú štruktúru v rozpočte obce.  
 Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje zostavenie a predkladanie rozpočtu 
obce bez programovej štruktúry.  
 
Rezervný fond  
 Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 72/2013 schvaľuje použitie prostriedkov 
rezervného fondu vo výške 10 045,64 € na obstaranie dlhodobého majetku – oplotenie ČOV 
(3 377,80 €) a splátku úveru v zmysle ustanovenia § 10 odsek 8 zákona č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov.  
    
 
K bodu č. 5. – Diskusia 
 V rámci diskusie starosta obce poukázal na neporiadok za plotom cintorína, ktorý 
vnikol po pamiatke zosnulých, keď sa ľudia zbavovali odkvitnutých kvetov. Podľa stavu aký 
sme tam našli je zrejmé, že ľudom bolo zaťažko prísť k miestu kontajnera a všetkých týchto 
doslúžených vecí sa zbavovali hodením za plot. Starosta obce poprosil členov obecného 
zastupiteľstva aby každý vo svojej pôsobnosti vplýval na občanov tak, aby občania obci 
pomohli. Stav ktorý sme našli za plotom cintorína po pamiatke zosnulých je nežiaduci a sami 
občania ho kritizujú aj keď tento stav sami vytvárajú.   
 
Odpady 
 V zmysle nového zákona o odpadoch občania budú musieť triediť ďalšiu komoditu t.j. 
biologicky rozložiteľný komunálny odpad (BRKO). Aby sme nezvyšovali pre občanov 
poplatky je možné likvidáciu odpadu v zmysle zákona riešiť tak, že každá domácnosť sa 
zmluvne zaviaže vytroviť si na svojom pozemku kompostovisko. Takýmto spôsobom 
nemusíme zriadiť nádoby na odvoz takéhoto odpadu a zároveň nám odpadnú značné 
poplatky. 
 
ČOV a kanalizácia obce Častkov   
 Je toho času skolaudovaná. Termín správoplatnenia rozhodnutia o kolaudácii je 
12.12.2013. Po tomto termíne nastúpi už samotné sprevádzkovanie čistiarne čím bude nutné, 
aby občania ktorý majú prípojku sa na čistiareň aj pripájali. Poplatky za čistenie odpadových 
vôd budú riešené na budúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 
 
Starosta obce poskytol informáciu, že od 1.2.2014 je voľný dvojizbový byt v nájomnom 
bytovom dome č. 233. Toho času z obce rozposielame oznámenia žiadateľom o byt. Doposiaľ 
ani jeden z oslovených o tento byt neprejavil záujem.  



    
Uznesenie č. 66 
 Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje VZN č. 4/2013 o iných poplatkoch. 
 
Uznesenie č. 67 
 Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje VZN č. 5/2013 o dani za ubytovanie. 
 
Uznesenie č. 68 
 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce na rok 2014.  
 za – 6, zdržal sa : p. Kuba. 
 

Rozpočet na rok 2014 v € 

Príjmy spolu 253766 

Bežné príjmy 253766 

Kapitálové príjmy  

Finančné operácie príjmové  

Výdavky spolu 253766 

Bežné výdavky 213806 

Kapitálové výdavky 15220 

Finančné operácie výdavkové 24740 

Hospodárenie obce 0 

 
Uznesenie č. 69 
 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočet obce na rok 2015, 2016. 
 
 Rozpočet na rok 2015 v € Rozpočet na rok 2016 v € 

Príjmy spolu 253766 253766 

Bežné príjmy 253766 253766 

Kapitálové príjmy   

Finančné operácie príjmové   

Výdavky spolu 253766 253766 

Bežné výdavky 203806 201806 

Kapitálové výdavky 15220 15220 

Finančné operácie 
výdavkové 

34740 36740 

Hospodárenie obce 0 0 

 
 
 
 
 



Uznesenie č. 70 
 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu na rok 2013. 
 za 6, zdržal sa: p. Kuba 
 
Uznesenie č. 71 
 Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje zostavenie a predkladanie rozpočtu 
obce bez programovej štruktúry. 
 
Uznesenie č. 72 
 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške  
10 045,64 € na obstaranie dlhodobého majetku – oplotenie ČOV (3 377,80 €) a splátku úveru. 
 
 
    
K bodu č. 6. – 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 : 
 

        Mgr. Anna Praskačová   .............................................................. 
 
 Pavol Straka     .............................................................. 
 


