Zápisnica
z 23. zasadania Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného dňa 26.03.2018
o 19,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Častkove.

Na 23. zasadaní Obecného zastupiteľstva v Častkove boli prítomní:
• starostka obce: Mgr. Eva Černeková
• hlavný kontrolór: Ing. Róbert Mozolič
• poslanci: Ivan Ribárski, Roman Trimel, Ing.Helena Zdravecká, Mgr.Miroslav Roža
• ospravedlnení: Peter Jamriška,

Mgr.Michaela Vojtková, Božena Janšáková

Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie overovateľov
3. Schválenie programu
4. Uznesenia prijaté na 22. riadnom zasadnutí OZ, konanom 07.12.2017
5. Výzva na rekonštrukciu hasičských zbrojníc
6. Príprava na 7.2. – rekonštrukcia miestnych komunikácii
7. Úprava rozpočtu
8. Komisia pre ochranu verejného záujmu
9. Diskusia
10. Záver
K bodu č.1. - Otvorenie
Starostka obce prítomných privítala a otvorila zasadnutie. Ospravedlnili sa poslanci
Peter Jamriška, Božena Janšáková a Mgr.Michaela Vojtková. Starostka obce skonštatovala, že
zasadnutie OZ bolo riadne zvolané a je uznášaniaschopné.
K bodu č.2. - Schválenie overovateľov zápisnice
Starostka navrhla overovateľov – Roman Trimel a Ivan Ribárski
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. 135, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice,
schvaľuje program zasadnutia OZ.

K bodu č.4. - Uznesenia prijaté na 22. riadnom zasadnutí OZ, konanom 07.12.2017
Starostka prečítala všetky uznesenia prijaté na predchádzajúcom zasadnutí OZ. Všetky
uznesenia sú splnené.
K bodu č.5. – Výzva na rekonštrukciu hasičských zbrojníc
Starostka obce oznámila poslancom, že bola pozvaná na výročnú schôdzu DHZ, zatiaľ
správa za rok 2017 nebola na obec doručená. V novom roku sa začali členovia DHZ aktívne
venovať deťom a zúčastnili sa prvej súťaže – Chodbovica Senica, kde sa umiestnili z 55tímov na 16 mieste. Okrem toho začali s deťmi pravidelne pracovať. Po schôdzi DHZ som
bola pozvaná na rokovanie s členmi DHZ o príprave projektu rekonštrukcie hasičskej
zbrojnice. Oznámili mi, že nemajú finančné prostriedky na realizáciu stavebného projektu
a ani na jeho spolufinancovanie, tak ako sľúbili na zastupiteľstve dňa 20.08.2017. Na základe
ich prísľubu bolo prijaté uznesenie č.115, zo dňa 20.08.2017. Žiadajú tak o pomoc pri
realizácii tohto projektu.
Výzva na rekonštrukcie hasičských zbrojníc je vyhlásená už od februára a posledný
dátum na odovzdanie celého projektu aj s povinnými prílohami je 6.4.2018, týždeň po veľkej
noci. Na spracovanie celej žiadosti je nutné aby projekt rekonštrukcie bol vyhotovený
minimálne ku dňu 29.3.2018. Predseda DHZ oslovil projektanta Ing.Lešku, ktorý poslal
cenovú ponuku na rekonštrukciu. Prvá cenová ponuka za projekt bola vysoká, cca 6000 EUR
za projekt rekonštrukcie a prístavby. Prístavba však nebola odsúhlasená poslancami OZ.
Druhá cenová ponuka Ing.Lešku bola vo výške 3240EUR, ale dátum vyhotovenia projektu by
nestihol. Poslanec I.Ribárski oslovil Ing.Kudláčovú, ktorá by tiež termín odovzdania projektu
nestihla a nechcela sa vyjadriť ani k cene. Starostka obce nezávisle od hasičov oslovila
projektanta Ing.Víteka, ktorý cenovou ponukou bol najlacnejší a stihol by aj termín prípravy
projektu. V projekte rekonštrukcie je na základe požiadavky zo strany hasičov, riešená
nadstavba hasičskej zbrojnice. Pod strechou vznikne nová zasadacia miestnosť na školenie
hasičov a mladých hasičov. Dole sa uvoľní priestor, kde budú vystavané dve toalety.
Rozpočet na celú rekonštrukciu je vo výške cca 46 000 EUR. Povinná spoluúčasť obce
bude približne 2 340 EUR. Ak budeme vo výzve úspešní, dotácia na rekonštrukciu je len vo
výške 30 000 EUR. Obec tak okrem povinnej spoluúčasti musí hradiť rozdiel medzi dotáciou
a nákladmi na rekonštrukciu. Z toho dôvodu, by bolo vhodné, aby časť budovy na prízemí
mohla využívať obec na umiestnenie traktora na kosenie, vozíka, kosačky a iné náradie obce.
Obec nemá v súčasnosti priestory v ktorej by takéto veci skladovala. Pri takej vysokej
spoluúčasti zo strany obce by to bola adekvátna náhrada aj pre obec a ostatných obyvateľov.
Zástupkyňa obce povedala, že keď neplatia nájom, bolo by toto vhodné riešenie aj pre obec.
OZ jednomyseľne uznesením č. 136, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice, ruší
uznesenie č.115 z 20.8.2017.
OZ jednomyseľne uznesením č.137, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice, súhlasí
s tým, že po rekonštrukcii hasičskej zbrojnice č.132, bude využívaná menšia miestnosť na
prízemí zbrojnice, pre potreby obce.
OZ jednomyseľne uznesením č. 138, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice,
schvaľuje:

a) predloženie žiadosti o dotáciu na projekt s názvom Častkov č.132-Požiarna zbrojnica,
v rámci výzvy č. VI. P HaZZ 2018 na predkladanie žiadostí o dotácie zo štátneho rozpočtu
prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
b) zabezpečenie povinného spolufinancovania žiadosti o dotáciu vo výške najmenej 5 %
z celkovej výšky výdavkov (v prípade ak výdavky na projekt presiahnu výšku dotácie 30 000
EUR, obec zabezpečí dofinancovanie zvyšných výdavkov z vlastných zdrojov).
K bodu č.6. – Príprava na výzvu 7.2. – rekonštrukcia miestnych komunikácii
Začiatkom leta vyjde výzva 7.2. na rekonštrukciu miestnych komunikácii, chodníkov,
lávok. V obci by bola oprávnená v rámci tejto výzvy miestna komunikácia, ktorá vedie na
cintorín. Ak sa chceme zúčastniť výzvy musíme začať pracovať na projektovej dokumentácii.
Projektant a poradenské služby sú oprávneným nákladom.
OZ jednomyseľne schvaľuje uznesením č. 139, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto
zápisnice, schvaľuje:
a) podanie žiadosti v rámci opatrenia 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania
alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do
energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie – Investície do vytvárania, zlepšovania alebo
rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov
b) poveruje starostku obce k všetkým potrebným úkonom potrebných k podaniu žiadosti.
K bodu č.7. - Úprava rozpočtu
Starostka obce predložila poslancom rozpočtové opatrenie č.1/2018 a rozpočtové
opatrenie č.2/2018. Rozpočtové opatrenia zahrňujú zvýšenie podielových daní, zvýšenie
bežných príjmov v školstve a príjem za asistenta učiteľa.
Obec Častkov dostala na základe rozhodnutia Ministerstva financií SR pokutu vo
výške 6831,35 EUR za porušenie ustanovenia čl.6 ods 3 ústavného zákona č.493/2011 Z.z.
o rozpočtovej zodpovednosti. Porušenie tohto ustanovenia vzniklo ešte v predchádzajúcom
volebnom období, prijatím úveru z r.2008 a úveru z r.2014. Starostka obce na základe
rozhodnutia požiadala Ministerstvo financií o splátkový kalendár. Ministerstvo financií so
splátkovým kalendárom súhlasilo na obdobie 30 mesiacov, vo výške 230 EUR. Posledná
splátka bude za august 2020.
OZ, uznesením č.140, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice:
a) berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením starostky č.1
b) schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2

Kontrolór obce Ing.Mozolič odovzdal správu o kontrolnej činnosti v roku 2017.
OZ uznesením č.141,ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice, jednomyseľne berie na
vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v r.2017.
K bodu č.8 – Komisia pre ochranu verejného záujmu
Starostka obce odovzdala do rúk predsedkyni komisie pre ochranu verejného záujmu
svoje majetkové priznanie. Ročné zúčtovanie dane ešte nebolo na obci spracované, to
starostka obce doloží hneď po jeho spracovaní. Z toho dôvodu bude Komisia pre ochranu
verejného záujmu o tomto bode rokovať až na budúcom OZ, po doručení ročného zúčtovania.
K bodu č.9 - Diskusia
Na obec bola dňa 19.01.2018 doručená sťažnosť A.Goldšmidovej, ktorá sa sťažovala
na „postup obsadzovania miesta asistenta, ktorý nezodpovedal príslušným predpisom
o verejnom obstarávaní, čím bol podľa názoru sťažovateľa porušený zákon“. Žiadala
o prešetrenie postupu. Starostka obce odpovedala na sťažnosť listom zo dňa 29.1.2018.
Vysvetlila v liste, že zákon o verejnom obstarávaní sa netýka obsadzovania pracovných miest.
Obec Častkov bola o mieste asistenta informovaná dňa 19.12.2017. Hneď na druhý deň
starostka obce prezrela zoznam žiadostí o prijatie do pracovného pomeru, ktoré boli k dňu
19.12.2017 na obec doručené. Podmienky vzdelania spĺňali dve osoby – I.Trimelová
a A.Goldšmidová. Obidve boli v škole na vyučovacej hodine, v prítomnosti handicapovaného
dieťaťa. Okrem nich boli oslovené ďalšie dve občianky Častkova, ktoré boli nezamestnané.
Tie však nespĺňali podmienky vzdelania. Pracovné miesto asistenta učiteľa bolo obsadené na
základe odporučenia pedagógov ZŠ v Častkove. Pri obsadzovaní tohto pracovného miesta sa
prihliadalo hlavne na osobitý prístup k handicapovanému dieťaťu a na jeho reakciu voči inej
osobe.
K tejto sťažnosti sa vyjadril poslanec I.Ribárski, ktorý odovzdal k danej veci, do rúk
kontrolóra sťažnosť na konanie obecného úradu pri obsadení tohto pracovného miesta.
Starostku obce obvinil z toho, že nemá ona čo komu volať, ale mala zverejniť na úradnú
tabuľu informáciu o tomto voľnom pracovnom mieste. V rámci infozákona si overoval
správny postup obsadzovania tohto pracovného miesta. Upozornil na plytvanie verejnými
financiami. Starostka obce sa bránila tým, že si telefonicky overovala postup výberového
konania na školskom úrade v Trnave. Z časového hľadiska nebol čas danú vec dávať na
úradnú tabuľu, nakoľko boli na to 4 pracovné dni, aby sa mohol asistent učiteľa prijať.
I.Trimelová s ktorou bola uzavretá pracovná zmluva na miesto asistenta učiteľa, si svoje
povinnosti do dnešného dňa vykonáva poctivo a pracuje aj nad rámec svojich školských
povinností. Pomáha na obecnom úrade a v knižnici.
V diskusii pokračovala starostka obce s informáciou o záväzkoch KAMPA SK
a EUROPROJEKTA voči obci. Na dani z ubytovania je to dlh vo výške 730 EUR a na
dani TKO vo výške 1168,32. Konatelia firiem, ktorí prevádzkujú Hotel Karpaty požiadali
o splátkový kalendár za rok 2017, dlhy za rok 2016 uhradia do 15.4.2018.
V máji 2018 končia niektoré nájomné zmluvy na nájomné byty v bytových domoch č.p.232
a č.p.233. Nájomca M.Jelluš dlží na nájomnom za rok 2017 a 2018 sumu 963,67 EUR. Nová
nájomná zmluva s ním nebude uzatvorená, ak dlžnú sumu neuhradí. Opakovane je vyzývaný
na splatenie dlhu voči obci. Zmluva s ním bude uzatvorená len v prípade uhradenia celého
dlhu.

Na obec bola doručená žiadosť P.Daniša s manželkou, v ktorej žiada obec o odkúpenie
priestranstva pred rodinným domom č.88. Ide o časť pozemku pred domom po chodník.
Poslanci OZ namietli, že možno bude tento pozemok potrebný pri budovaní vodovodu v obci.
M.Roža navrhol aby starostka obce zistila, či chodník vedľa ich rodinného domu je vo
vlastníctve obce, ak by nebol tak by bola možná jeho výmena za pozemok o ktorý žiada
P.Daniš. Starostka obce zistí do budúceho zastupiteľstva trasu navrhovaného vodovodu
a vlastníctvo chodníka.
Ďalej informovala rodičov, že rodičia detí MŠ žiadajú o rekonštrukciu kúpeľky a schodov
vedúcich do škôlky. Zatiaľ bude starostka obce vybavovať povolenia na stavebné úpravy
a realizácie rekonštrukcie by mohla byť realizovaná z rezervného fondu.
V.Krč navrhol obci, že by mohol pre obec vykonávať pilčícke práce ak by mu obec preplatila
pilčícky kurz. Zástupkyňa starostky navrhla, aby sa mu tento preukaz nepreplatil a ak bude
obec jeho služby potrebovať, tieto sa mu potom zaplatia. Nedá sa vopred dohodnúť aký
rozsah prác by za preplatený kurz bol ochotný V.Krč urobiť.
R.Trimel sa spýtal či bude tento rok hodová zábava. Starostka odpovedala, že zatiaľ nie je isté
či niekto bude robiť hodovú zábavu. V tomto smere ju oslovil len predseda DHZ s tým, aby
obvolala kapelu Grafic, ktorú by chceli na zábave. Starostka obce povedala, že na základe
zlých reakcií na túto kapelu jej nevolala, aj keď s touto kapelou nebol nikdy problém a cenovo
boli veľmi dostupný. Je na členoch DHZ aby si sami oslovili kapely s ktorými chcú
spolupracovať.
A.Otrísalová požiadala starostku obce o vyhlásenie rozhlasovej relácie v ktorej budú občania
upozornení na to, aby pri venčení svojich psov odstránili po nich exkrementy.
Únia žien pozvala starostku obce na výročnú schôdzu a odovzdala jej správu o činnosti.
Informovala ju hlavne o prípravách na 100.výročie od ukončenia I.svetovej vojny a požiadala
starostku obce o jej spoluprácu pri oslavách tohto výročia.
Starostka obce na záver pozvala všetkých na stavanie mája 27.4. a na váľanie mája 2.6. Ďalej
všetkých pozvala na rozprávkový pochod, ktorý sa bude konať 26.5.2018. Budúce zasadnutie
OZ bude začiatkom júna.
Uznesenie č.135
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OZ.
Uznesenie č.136
Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č.115 z 20.8.2017.
Uznesenie č.137
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s tým, že po rekonštrukcii hasičskej zbrojnice č.132, bude
využívaná menšia miestnosť na prízemí zbrojnice, pre potreby obce.
Uznesenie č.138
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

a) predloženie žiadosti o dotáciu na projekt s názvom Častkov č.132-Požiarna zbrojnica,
v rámci výzvy č. VI. P HaZZ 2018 na predkladanie žiadostí o dotácie zo štátneho rozpočtu
prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
b) zabezpečenie povinného spolufinancovania žiadosti o dotáciu vo výške najmenej 5 %
z celkovej výšky výdavkov (v prípade ak výdavky na projekt presiahnu výšku dotácie 30 000
EUR, obec zabezpečí dofinancovanie zvyšných výdavkov z vlastných zdrojov).
Uznesenie č.139
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
a) podanie žiadosti v rámci opatrenia 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania
alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do
energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie – Investície do vytvárania, zlepšovania alebo
rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov
b) poveruje starostku obce k všetkým potrebným úkonom potrebných k podaniu žiadosti.
Uznesenie č.140
Obecné zastupiteľstvo:
a) berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením starostky č.1
b) schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2
Uznesenie č.141
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
v r.2017.
K bodu č.10. – Záver
Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a o 20:35 h ukončila zasadnutie OZ.

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

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

Overovatelia:
Roman Trimel

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

Ivan Ribárski

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

Uznesenie č.135/2018/ObZ z 23. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove
Konaného 26.03.2018 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Obce Častkov

Uznesenie č.135

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OZ.
Hlasovanie: prítomných 4
Za uznesenie hlasovali: Ivan Ribárski, Roman Trimel, Ing.Helena Zdravecká,
Mgr.Miroslav Roža

Za – 4
Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr.Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č.136/2018/ObZ z 23. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove
Konaného 26.03.2018 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Obce Častkov

Uznesenie č.136
Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č.115 z 20.8.2017.

Hlasovanie: prítomných 4
Za uznesenie hlasovali: Ivan Ribárski, Roman Trimel, Ing.Helena Zdravecká,
Mgr.Miroslav Roža

Za – 4
Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr.Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č.137/2018/ObZ z 23. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove
Konaného 26.03.2018 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Obce Častkov

Uznesenie č.137
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s tým, že po rekonštrukcii hasičskej zbrojnice č.132, bude
využívaná menšia miestnosť na prízemí zbrojnice, pre potreby obce.
Hlasovanie: prítomných 4
Za uznesenie hlasovali: Ivan Ribárski, Roman Trimel, Ing.Helena Zdravecká,
Mgr.Miroslav Roža

Za – 4
Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr.Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č.138/2018/ObZ z 23. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove
Konaného 26.03.2018 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Obce Častkov

Uznesenie č.138
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
a) predloženie žiadosti o dotáciu na projekt s názvom Častkov č.132-Požiarna zbrojnica,
v rámci výzvy č. VI. P HaZZ 2018 na predkladanie žiadostí o dotácie zo štátneho rozpočtu
prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
b) zabezpečenie povinného spolufinancovania žiadosti o dotáciu vo výške najmenej 5 %
z celkovej výšky výdavkov (v prípade ak výdavky na projekt presiahnu výšku dotácie 30 000
EUR, obec zabezpečí dofinancovanie zvyšných výdavkov z vlastných zdrojov).

Hlasovanie: prítomných 4
Za uznesenie hlasovali: Ivan Ribárski, Roman Trimel, Ing.Helena Zdravecká,
Mgr.Miroslav Roža

Za – 4
Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr.Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č.139/2018/ObZ z 23. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove
Konaného 26.03.2018 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Obce Častkov

Uznesenie č.139
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
a) podanie žiadosti v rámci opatrenia 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania
alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do
energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie – Investície do vytvárania, zlepšovania alebo
rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov
b) poveruje starostku obce k všetkým potrebným úkonom potrebných k podaniu žiadosti.

Hlasovanie: prítomných 4
Za uznesenie hlasovali: Ivan Ribárski, Roman Trimel, Ing.Helena Zdravecká,
Mgr.Miroslav Roža

Za – 4
Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr.Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č.140/2018/ObZ z 23. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove
Konaného 26.03.2018 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Obce Častkov

Uznesenie č.140
Obecné zastupiteľstvo:
a) berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením starostky č.1
b) schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2

Hlasovanie: prítomných 4
Za uznesenie hlasovali: Ivan Ribárski, Roman Trimel, Ing.Helena Zdravecká,
Mgr.Miroslav Roža

Za – 4
Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr.Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č.141/2018/ObZ z 23. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove
Konaného 26.03.2018 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Obce Častkov

Uznesenie č.141
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
v r.2017.

Hlasovanie: prítomných 4
Za uznesenie hlasovali: Ivan Ribárski, Roman Trimel, Ing.Helena Zdravecká,
Mgr.Miroslav Roža

Za – 4
Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr.Eva Černeková
starostka obce Častkov

