Zápisnica
z 20. zasadania Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného dňa 14.08. o 19,00
hod. v zasadačke Obecného úradu v Častkove.

Na 20. zasadaní Obecného zastupiteľstva v Častkove boli prítomní:
• starostka obce: Mgr. Eva Černeková
• hlavný kontrolór: Ing. Róbert Mozolič - ospravedlnený
• poslanci: Ivan Ribárski, Roman Trimel, Ing.Helena Zdravecká,
Peter Jamriška, Mgr.Miroslav Roža, Božena Janšáková
• ospravedlnený: Mgr.Michaela Vojtková
Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie overovateľov
3. Schválenie programu
4. Uznesenia prijaté na 19. riadnom zasadnutí OZ, konanom 12.06.2017
5. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Častkov o určení pravidiel času predaja
v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Častkov
6. Žiadosť Mgr.M.Rožu o odkúpenie pozemku
7. Dotácia na orpavu hasičských zbrojníc
8. Žiadosť o získanie finančného príspevku na asistenta učiteľa
9. Diskusia
10. Záver
K bodu č.1. - Otvorenie
Starostka obce prítomných privítala a otvorila zasadnutie. Privítala poslancov a hostí.
Ospravedlnila sa poslankyňa Mgr.Michaela Vojtková a hlavný kontrolór Ing.Róbert Mozolič.
Starostka obce skonštatovala, že zasadnutie OZ bolo riadne zvolané a je uznášaniaschopné.
K bodu č.2. - Schválenie overovateľov zápisnice
Starostka navrhla overovateľov – Romana Trimla a Ivana Ribárskeho.
K bodu č.3. - Schválenie programu
Starostka dala hlasovať za schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva.
Poslanci jednomyseľne program zasadnutia Obecného zastupiteľstva schválili.
OZ jednomyseľne uznesením č. 111, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice, schvaľuje
program zasadnutia OZ.

K bodu č.4. - Uznesenia prijaté na 19. riadnom zasadnutí OZ, konanom 12.06.2017
Starostka prečítala všetky uznesenia prijaté na predchádzajúcom zasadnutí OZ.
Uznesenia č. 104-110 sú splnené.
K bodu č.5. – Všeobecne záväzné nariadenie Obce Častkov o určení pravidiel času
predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Častkov
Na základe žiadosti zástupkyne obce Ing.H. Zdraveckej, ktorá žiadala o dlhšiu dobu
otváracích hodín, bol vypracovaný návrh VZN Obce Častkov o určení pravidiel času predaja
v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Častkov. VZN bolo vyvesené dňa
24.7.2017. K VZN neboli pripomienky okrem anonymného príspevku od občana Častkova,
ktorý prišiel poštou. Občan Častkova upozornil vo svojom liste na to, aby poslanci veľmi zvážili
rozšírenie otváracích hodín, nakoľko tí, ktorí bývajú v blízkosti baru sú často rušený hlukom
v nočných hodinách. Poslanci navrhli upraviť VZN tak, aby otváracie hodiny boli dlhšie len
počas prázdnin a len cez víkendy, nie cez pracovné dni, treba brať ohľad na tých, ktorí bývajú
v blízkosti baru.
OZ, uznesením č.112, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice, neschvaľuje návrh
Všeobecne záväzného nariadenia Obce Častkov o určení pravidiel času predaja v obchode
a času prevádzky služieb na území Obce Častkov. V platnosti zostáva pôvodne Všeobecne
záväzné nariadenie Obce Častkov 1/2008.
K bodu č.6. – Žiadosť Mgr.M.Rožu o odkúpenie pozemku
Mgr.Miroslava Roža poslal žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parcely registra C
5217/2 zapísaného na liste vlastníctva č.488 vo výmere 691 m2. Na obecné zastupiteľstvo
priniesla rovnakú žiadosť o odkúpenie alebo prenajatie toho istého pozemku Eva Ščepková,
bytom Dojč 313. Daný pozemok chcú využívať ako pastvinu pre kone.
K žiadosti poslanca Mgr.Miroslava Rožu sa písomne vyjadrila poslankyňa
Mgr.Michaela Vojtková, ktorá upozornila na to, že podľa zákona č.138/1991 Zb. o majetku
obci, podľa §9a ods. 6 písm.b) nemôže byť priamym predajom predaný majetok obce
poslancovi obce.
Starostka obce upozornila, že pri každom predaji majetku obce, nielen pri tomto, musí
byť zverejnený zámer predaja, keďže nejde o predaj z dôvodov osobitného zreteľa. Pozemok
parcely registra C5217/2 je zapísaný na liste vlastníctva, ako cesta. V skutočnosti je však cesta
na cudzom pozemku, nie na obecnom, ale na pozemku, ktorý má v prenájme Mgr.M.Roža a Eva
Ščepková. Tento pozemok na parcele č.5217/2 chcú využiť len ako pastvinu pre kone, s tým,
že súčasnú cestu zachovajú. Daný pozemok bol roky nevyužívaný a zarastený malínčim v celej
dĺžke pozemku do výšky cca 2m a neslúžil na účely cesty, tak ako je zapísaný. Poslanci OZ
navrhli, aby bol pozemok daný do užívania, ako pastvina pre kone, pod podmienkou ponechania
súčasnej cesty.
OZ, uznesením č.113, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice, schvaľuje užívanie
pozemku parcely registra C5217/2, zapísaného na liste vlastníctva vo výmere 691 m2. Užívateľ
bude Eva Ščepková, bytom Dojč 313. O tento pozemok sa bude starať, bude ho kosiť
a udržiavať a zároveň sa zaväzuje ponechať súčasnú cestu, ktorá sa nachádza na pozemku
č.1488. Daný pozemok nebude oplotený a bude využívaný na vytvorenie pastviny pre kone.

K bodu č.7. - Dotácia na opravu hasičských zbrojníc
Dobrovoľný hasičský zbor obce Častkov bol zaradený do kategórie B v rámci plošného
rozmiestnenia síl záchranného hasičského zboru. Na základe tohto zaradenia dostali dotáciu vo
výške 3000 EUR. Starostka obce upozornila, že túto dotáciu musia minúť do konca augusta.
Starostka obce upozornila, že treba ešte doriešiť zmluvu obce s DHZ, v ktorej budú
určené podmienky nájmu bývalých potravín Lucka. Budovu dostalo do prenájmu DHZ
uznesením č. 101 z 12.4.2017. Dôležité je zvážiť výšku nájomného, platby za energie, dobu
nájmu, nakoľko doba neurčitá nie je pre obec výhodná. V histórii obce sa už stalo, že DHZ
nevyvíjalo žiadnu činnosť niekoľko rokov po sebe. Budova, ktorú mali v užívani, sa
nevyužívala a boli len náklady za energie, ktoré musela obec znášať.
Ivan Ribárski navrhol, aby nájomné DHZ neplatilo, keďže sú nezisková organizácia.
Podobne platby za energie. Platby za energie by sa riešili, ak by po prvom vyúčtovaní bolo
zistené, že odber plynu a elektriny je príliš vysoký. Ďalej navrhol aby doba nájmu bola
minimálne 10 rokov, v prípade dotácie musí byť budova 10 rokov použitá na účel, na aký bola
určená.
Starostka obce upozornila poslancov, že obec nemá priestor na veľkú traktorovú kosačku
a vozík Tera, z toho dôvodu by bolo potrebné, aby tá časť budovy Lucka, kde bol sklad , nebola
prenajatá. Mala by slúžiť potrebám obce. Predseda DHZ upozornil, že potrebujú celý priestor
a ak bude treba tak kosačka sa môže dať aj do novej požiarnej zbrojnice.
OZ, uznesením č.114, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice, poveruje starostku obce
podpísaním nájomnej zmluvy s predsedom DHZ obce Častkov Bc.Janom Vojtkom. V zmluve
budú zakotvené nasledovné podmienky prenájmu:
a) nájomné bude vo výške 0 EUR,
b) platby za energie budú hradené z rozpočtu Obce Častkov,
c) členovia DHZ Častkov budú zodpovední za opravu budovy, jej údržbu a údržbu okolia,
d) v budove vytvoria členovia DHZ priestor pre malých hasičov, ktorým sa začnú aktívne
venovať,
e) doba nájmu bude na 10 rokov,
f) poveruje starostku obce podpísaním zmlúv týkajúcich sa prenájmu budovy č.132.
Ďalej informovala poslancov o výzve Prezídia Hasičského a záchranného zboru 2017 na
predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu. Z toho dôvodu treba
dohodnúť všetky náležitosti, ktoré budú v žiadosti potrebné. Predseda DHZ na zasadnutí OZ
dňa 12.4.2017 tvrdil, že projekt zabezpečí DHZ. Predseda DHZ v tejto veci jednal
s projektantom, ale nevie či bude projekt do konca augusta pripravený. Starostka obce
povedala, že aj napriek tomu treba uznesením vyriešiť všetky ostatné náležitosti potrebné
k výzve, pretože už nebude čas na ďalšie zasadnutie OZ, pretože výzva končí 30.8.2017. Je
potrebné dohodnúť kto bude spolufinancovať projekt, kto bude uvedený v personálnej matici
a ešte je potrebné vybaviť stavebné povolenie, alebo ohlásenie stavebných úprav.
OZ, uznesením č.115, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice,
a) schvaľuje podanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom
rozpočtovej kapitoly ministerstva vnútra slovenskej republiky, v zmysle výzvy Prezídia
Hasičského a záchranného zboru 2017 číslo VII. na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice č.p.132.
b) V prípade schválenia dotácie sa bude DHZ Častkov podieľať na spolufinancovaní projektu
uvedeného v písmene a) vo výške najmenej 5 % z celkových výdavkov
c) projekt a rozpočet pripraví DHZ Častkov.

d) personálnu maticu vypracuje predseda DHZ Častkov.
e) v prípade schválenia dotácie poveruje starostku obce k podpísaniu čestného vyhlásenia , že
stavba v bode a) nezmení vlastnícke právo k nehnuteľnosti po dobu desiatich rokov odo dňa
odovzdania stavby a bude sa užívať na účel, na ktorý mu bola dotáciu poskytnutá najmenej po
dobu desiatich rokov od dokončenia stavby – rekonštrukcie stavby.
f) poveruje starostku obce k vybaveniu ohlásenia stavebných úprav na rekonštrukcii budovy
č.p.132.
g) poveruje starostku obce k realizácii všetkých potrebných krokov smerujúcich k podaniu
žiadosti a získaniu dotácie v zmysle predchádzajúcich odsekov.
K bodu č.8 – Žiadosť o získanie finančného príspevku na asistenta učiteľa
V základnej škole bude od nového školského roka žiak, ktorý na základe pedagogickopsychologického posúdenia potrebuje asistenta učiteľa. Obec žiadala finančný príspevok od
Krajského školského úradu. Z dôvodu nedostatku financií na Krajskom školskom úrade sme na
asistenta učiteľa nedostali financie. Z toho dôvodu bude nutné poslať žiadosť o nenávratný
príspevok v rámci dotácii z eurofondov.
Obecné zastupiteľstvo, uznesením č.116, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice:
a) schvaľuje podane žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na zvýšenie
inkluzívnosti vzdelávania, týkajúci sa pracovného miesta asistenta učiteľa,
b) poveruje starostku obce k realizácii všetkých potrebných krokov smerujúcich k podaniu
žiadosti a získaniu nenávratného finančného príspevku v zmysle predchádzajúce odseku.
K bodu č.9 - Diskusia
Niektorí občania sa chodia na obecný úrad informovať, či bude niekedy v obci vodovod.
Bohužiaľ na vybudovanie vodovodu nemá obec v žiadnom prípade financie, pretože je
zaťažená úverom kvôli výstavbe ČOV a kanalizácie. Obec nevlastní ani projekt na vybudovanie
vodovodu. Projekt je vyhotovený, ale je vlastníctvom BVS, ktorá bude postupne realizovať
vodovody na trase Senica-Holíč, medzi ktorými je aj obec Častkov.
Na základnej škole bola urobená strecha. Zostal materiál, ktorý sa použil na opravu
strechy nad bufetom, v športových kabínach. Zostali ešte drevené laty, ktoré sa na budúci rok
použijú na výmenu krytiny na toaletách v škole.
V kultúrnom dome pribudol gumolit a sála sa začína pomaly obsadzovať svadbami.
Strecha na bytovke bude riešená na jeseň. V tomto čase sa opravujú balkónové dvere
L.Mišánka, ktoré vypadli.
Z Nadácie Orange bola vybavená dotácia vo výške 1500 EUR, ktorá bude použitá
v osade Havran.
Z minulých zasadnutí zostala nedoriešená žiadosť M.Peričkovej, ktorá chcela predať
obci svoj majetok, ktorý zdedila spolu s ostatnými dedičmi po nebohom Nemečkovi. Ide
o pozemky pod bytovým domom 233 a pod ihriskom. M.Peričková si zatiaľ predaj rozmyslela
a nechce predávať tento pozemok. I.Ribárski navrhol spoločné stretnutie vlastníkov pozemkov
futbalového ihriska, s ktorými by sa mala dohodnúť nájomná zmluva na prenájom ihriska.
Poslanec Mgr.M.Roža navrhol, aby sa v obci dali tabule o Zákaze sypania smetí.
Starostka upozornila, že tento problém sa už v minulosti riešil, tabule už v obci boli, ale vždy
boli odcudzené. Poslanci upozornili na neupravenú dolnú zástavku. Požiadali starostku obce,
aby požiadala rodinu, ktorá dom vlastní, aby si pred domom upratali.

B.Janšáková upozornila, že niektorí občania z krúžka sa sťažujú, že v noci behajú po
obci psy.
V.Krčová upozornila na tuje a stromy, ktoré zavadzajú pri chôdzi po obecných
chodníkoch.
Uznesenie č.111
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OZ.
Uznesenie č.112
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Častkov
o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Častkov.
V platnosti zostáva pôvodne Všeobecne záväzné nariadenie Obce Častkov 1/2008.
Uznesenie č.113
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje užívanie pozemku parcely registra C5217/2, zapísaného na
liste vlastníctva vo výmere 691 m2. Užívateľ bude Eva Ščepková, bytom Dojč 313. O tento
pozemok sa bude starať, bude ho kosiť a udržiavať a zároveň sa zaväzuje ponechať súčasnú
cestu, ktorá sa nachádza na pozemku č.1488. Daný pozemok nebude oplotený a bude využívaný
na vytvorenie pastviny pre kone.
Uznesenie č.114
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku obce podpísaním nájomnej zmluvy s predsedom
DHZ obce Častkov Bc.Janom Vojtkom. V zmluve budú zakotvené nasledovné podmienky
prenájmu:
a) nájomné bude vo výške 0 EUR,
b) platby za energie budú hradené z rozpočtu Obce Častkov,
c) členovia DHZ Častkov budú zodpovední za opravu budovy, jej údržbu a údržbu okolia,
d) v budove vytvoria členovia DHZ priestor pre malých hasičov, ktorým sa začnú aktívne
venovať,
e) doba nájmu bude na 10 rokov,
f) poveruje starostku obce podpísaním zmlúv týkajúcich sa prenájmu budovy č.132.
Uznesenie č.115
Obecné zastupiteľstvo
a) schvaľuje podanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom
rozpočtovej kapitoly ministerstva vnútra slovenskej republiky, v zmysle výzvy Prezídia
Hasičského a záchranného zboru 2017 číslo VII. na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice č.p.132.
b) V prípade schválenia dotácie sa bude DHZ Častkov podieľať na spolufinancovaní projektu
uvedeného v písmene a) vo výške najmenej 5 % z celkových výdavkov
c) projekt a rozpočet pripraví DHZ Častkov.
d) personálnu maticu vypracuje predseda DHZ Častkov.

e) v prípade schválenia dotácie poveruje starostku obce k podpísaniu čestného vyhlásenia , že
stavba v bode a) nezmení vlastnícke právo k nehnuteľnosti po dobu desiatich rokov odo dňa
odovzdania stavby a bude sa užívať na účel, na ktorý mu bola dotáciu poskytnutá najmenej po
dobu desiatich rokov od dokončenia stavby – rekonštrukcie stavby.
f) poveruje starostku obce k vybaveniu ohlásenia stavebných úprav na rekonštrukcii budovy
č.p.132.
g) poveruje starostku obce k realizácii všetkých potrebných krokov smerujúcich k podaniu
žiadosti a získaniu dotácie v zmysle predchádzajúcich odsekov.
Uznesenie č.116
Obecné zastupiteľstvo
a) schvaľuje podane žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na zvýšenie
inkluzívnosti vzdelávania, týkajúci sa pracovného miesta asistenta učiteľa,
b) poveruje starostku obce k realizácii všetkých potrebných krokov smerujúcich k podaniu
žiadosti a získaniu nenávratného finančného príspevku v zmysle predchádzajúce odseku.
K bodu č.10. – Záver
Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a o 20:45 h ukončila zasadnutie OZ.

.............................................................
Ing. Helena Zdravecká
zástupkyňa starostky

.............................................................
Mgr. Eva Černeková
starostka obce

Overovatelia:

Roman Trimel

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

Ivan Ribárski

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

Uznesenie č.111/2017/ObZ z 20. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove
konaného 14.08.2017 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Obce Častkov

Uznesenie č.111

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OZ.

Hlasovanie: prítomných 6
Za uznesenie hlasovali: Ivan Ribárski, Peter Jamriška, Božena Janšáková
Ing.Miroslav Roža, Roman Trimel, Ing.Helena Zdravecká
Za – 6
Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr.Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č.112/2017/ObZ z 20. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove
konaného 14.08.2017 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Obce Častkov

Uznesenie č.112
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Častkov
o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Častkov.
V platnosti zostáva pôvodne Všeobecne záväzné nariadenie Obce Častkov 1/2008.

Hlasovanie: prítomných 6
Za uznesenie hlasovali: Ivan Ribárski, Peter Jamriška, Božena Janšáková
Ing.Miroslav Roža, Roman Trimel
Za – 5
Proti – 0
Zdržal sa – Ing.Helena Zdravecká

Mgr.Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č.113/2017/ObZ z 20. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove
konaného 14.08.2017 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Obce Častkov

Uznesenie č.113

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje užívanie pozemku parcely registra C5217/2, zapísaného na
liste vlastníctva vo výmere 691 m2. Užívateľ bude Eva Ščepková, bytom Dojč 313. O tento
pozemok sa bude starať, bude ho kosiť a udržiavať a zároveň sa zaväzuje ponechať súčasnú
cestu, ktorá sa nachádza na pozemku č.1488. Daný pozemok nebude oplotený a bude využívaný
na vytvorenie pastviny pre kone.

Hlasovanie: prítomných 6
Za uznesenie hlasovali: Ivan Ribárski, Peter Jamriška, Božena Janšáková
Ing.Miroslav Roža, Roman Trimel, Ing.Helena Zdravecká
Za – 6
Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr.Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č.114/2017/ObZ z 20. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove
konaného 14.08.2017 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Obce Častkov

Uznesenie č.114
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku obce podpísaním nájomnej zmluvy s predsedom
DHZ obce Častkov Bc.Janom Vojtkom. V zmluve budú zakotvené nasledovné podmienky
prenájmu:
a) nájomné bude vo výške 0 EUR,
b) platby za energie budú hradené z rozpočtu Obce Častkov,
c) členovia DHZ Častkov budú zodpovední za opravu budovy, jej údržbu a údržbu okolia,
d) v budove vytvoria členovia DHZ priestor pre malých hasičov, ktorým sa začnú aktívne
venovať,
e) doba nájmu bude na 10 rokov,
f) poveruje starostku obce podpísaním zmlúv týkajúcich sa prenájmu budovy č.132.

Hlasovanie: prítomných 6
Za uznesenie hlasovali: Ivan Ribárski, Peter Jamriška, Božena Janšáková
Ing.Miroslav Roža, Roman Trimel, Ing.Helena Zdravecká
Za – 6
Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr.Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č.115/2017/ObZ z 20. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove
konaného 14.08.2017 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Obce Častkov
Uznesenie č.115
Obecné zastupiteľstvo
a) schvaľuje podanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom
rozpočtovej kapitoly ministerstva vnútra slovenskej republiky, v zmysle výzvy Prezídia
Hasičského a záchranného zboru 2017 číslo VII. na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice č.p.132.
b) V prípade schválenia dotácie sa bude DHZ Častkov podieľať na spolufinancovaní projektu
uvedeného v písmene a) vo výške najmenej 5 % z celkových výdavkov
c) projekt a rozpočet pripraví DHZ Častkov.
d) personálnu maticu vypracuje predseda DHZ Častkov.
e) v prípade schválenia dotácie poveruje starostku obce k podpísaniu čestného vyhlásenia , že
stavba v bode a) nezmení vlastnícke právo k nehnuteľnosti po dobu desiatich rokov odo dňa
odovzdania stavby a bude sa užívať na účel, na ktorý mu bola dotáciu poskytnutá najmenej po
dobu desiatich rokov od dokončenia stavby – rekonštrukcie stavby.
f) poveruje starostku obce k vybaveniu ohlásenia stavebných úprav na rekonštrukcii budovy
č.p.132.
g) poveruje starostku obce k realizácii všetkých potrebných krokov smerujúcich k podaniu
žiadosti a získaniu dotácie v zmysle predchádzajúcich odsekov.

Hlasovanie: prítomných 6
Za uznesenie hlasovali: Ivan Ribárski, Peter Jamriška, Božena Janšáková
Ing.Miroslav Roža, Roman Trimel, Ing.Helena Zdravecká
Za – 6
Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr.Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č.116/2017/ObZ z 20. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove
konaného 14.08.2017 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Obce Častkov

Uznesenie č.116

Obecné zastupiteľstvo
a) schvaľuje podane žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na zvýšenie
inkluzívnosti vzdelávania, týkajúci sa pracovného miesta asistenta učiteľa,
b) poveruje starostku obce k realizácii všetkých potrebných krokov smerujúcich k podaniu
žiadosti a získaniu nenávratného finančného príspevku v zmysle predchádzajúce odseku.

Hlasovanie: prítomných 6
Za uznesenie hlasovali: Ivan Ribárski, Peter Jamriška, Božena Janšáková
Ing.Miroslav Roža, Roman Trimel, Ing.Helena Zdravecká
Za – 6
Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr.Eva Černeková
starostka obce Častkov

