Zápisnica
z 24. zasadania Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného dňa 11.06.2018
o 19,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Častkove.

Na 24. zasadaní Obecného zastupiteľstva v Častkove boli prítomní:
• starostka obce: Mgr. Eva Černeková
• hlavný kontrolór: Ing. Róbert Mozolič
• poslanci: Ivan Ribárski, Roman Trimel, Mgr.Miroslav Roža, Božena Janšáková,
Peter Jamriška
• ospravedlnení: Mgr.Michaela Vojtková, Ing.Helena Zdravecká

Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie overovateľov
3. Schválenie programu
4. Uznesenia prijaté na 23. riadnom zasadnutí OZ, konanom 26.03.2018
5. Výročná správa a záverečný účet
6. Úprava rozpočtu
7. Vyhodnotenie výzvy Ministerstva ŽP SR – predchádzanie biologicky
Rozložiteľných komunálnych odpadov
8. Možnosti vysporiadania pozemkov v obci
9. Schválenie úväzku starostu a počtu poslancov pre nové volebné obdobie
10. Komisia pre ochranu verejného záujmu
11. Diskusia
12. Záver
K bodu č.1. - Otvorenie
Starostka obce prítomných privítala a otvorila zasadnutie.
Ospravedlnili sa
poslankyňa Mgr.M. Vojtková a zástupkyňa starostky Ing.H. Zdravecká. Starostka obce
skonštatovala, že zasadnutie OZ bolo riadne zvolané a je uznášaniaschopné.
K bodu č.2. - Schválenie overovateľov zápisnice
Starostka navrhla overovateľov – Peter Jamriška a Božena Janšáková
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. 142, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice,
schvaľuje program zasadnutia OZ.
K bodu č.4. - Uznesenia prijaté na 23. riadnom zasadnutí OZ, konanom 26.03.2018
Starostka prečítala všetky uznesenia prijaté na predchádzajúcom zasadnutí OZ. Všetky
uznesenia sú splnené.
K bodu č.5. – Výročná správa a záverečný účet
V mesiaci máj prebehol audit na obecnom úrade, na základe ktorého bola zverejnená
Výročná správa a Záverečný účet obce. Na základe kontroly audítorky bol doručený výrok
audítora, ktorý znie: „Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona
o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších
predpisov konštatujeme, že obec Častkov konala v súlade s požiadavkami zákona
o rozpočtových pravidlách, okrem nasledovného: Obec Častkov porušila § 17 ods. 6 písm a)
zákona o rozpočtových pravidlách. Do dátumu vydania tejto správy obec nezosúladila prijatie
návratných zdrojov financovania so zákonom o rozpočtových pravidlách“.
Na základe výsledkov hospodárenia vznikol prebytok vo výške 23370,53 EUR, ktorý
sa použije na tvorbu rezervného fondu.
K Záverečnému účtu obce sa vyjadril hlavný kontrolór obce Ing.R.Mozolič, ktorý
zaslal na obec písomné stanovisko a odporúča schváliť Záverečný účet bez výhrad.
OZ jednomyseľne, uznesením č. 143, ktoré je neoddeliteľnou prílohou:
a) berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok
2017,
b) berie na vedomie správu audítora za rok 2017,
c) schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad,
d) schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo
výške 23 370,53 EUR,
e) schvaľuje Výročnú správu za rok 2017.
K bodu č.6. – Úprava rozpočtu
Úprava rozpočtu zahŕňa sumu 23370,53 EUR, čo je prebytok z hospodárenia za rok
2017. Tento prebytok bude použitý na vytvorenie rezervného fondu. Suma bude rozdelená na
dve časti. Časť bude na kapitálové výdavky a časť na finančné operácie. Na kapitálové
výdavky pôjde suma 8556,53 EUR a zvyšok sumy 14814 EUR na splatenie úverov – na
finančné operácie výdavkové.
OZ jednomyseľne schvaľuje návrh úpravy rozpočtu, uznesením č.144, ktoré je neoddeliteľnou
prílohou tejto zápisnice. (návrh úpravy rozpočtu je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice).
Starostka obce upozornila na problémy v obci spojené s budovami obce a inými problémami.
Stále sú veľkým problémom chodníky a cesty, ktoré sa už riešia vypracovaním projektov.
Pribudli preto náklady spojené s týmito projektami a s projektom na hasičskú zbrojnicu,
spolu s geometrickými plánmi, potrebnými k projektom. Ďalším problémom je oplotenie
cintorína, ktoré na niektorých miestach môže spadnúť, chodníky pri r.Patinkovej sú v zlom
stave, podobne rína na budove obecného úradu potrebuje nutnú opravu. Rodičia detí v MŠ

žiadajú o rekonštrukciu kúpeľne. Zatiaľ boli v tejto veci oslovení viacerí murári a niektoré
firmy. Keďže ide o malú zákazku nemá žiadna firma záujem o túto prácu, z oslovených troch
murárov, dal ponuku J.Jediný. Orientačné náklady na rekonštrukciu sú vo výške 5-6000 EUR.
Ďalej treba dokončiť rekonštrukciu na ihrisku, ktorá sa začala ešte minulý rok a na mieste po
prístavbe sa postaví drobná stavba – prístrešok. Ďalším veľkým problémom je nedostatok
vody na cintoríne. Ten by sa mohol riešiť vrtom, alebo prehĺbením studne, tak aby sa
zabezpečila voda na cintoríne. Vŕtanie studne by stálo cca 50EUR/1m, podľa odhadu firmy,
ktorá sa zaoberá týmto prehlbovaním, by mali byť náklady do výšky cca 3000 EUR. Poslanec
P.Jamriška upozornil na to, že studňu nemožno vrtom prehlbovať, môže byť len nový vrt.
Poslanec I.Ribárski upozornil na to, že studňa na cintoríne nie je prioritou v obci a treba
najskôr zistiť stav vody v škole a škôlke. Starostka obce zistí do ďalšieho zasadnutia stav
vody v škôlke a škole, aj napriek tomu že v škole nebol problém už od 1.9.2017, kedy bola
studňa v škole prehlbovaná. Odvtedy tam je vody dosť. Bol problém s elektrikou pri
vodárničke, ale nie s vodou. Voda na cintoríne je v obci potrebná, nielen pre obyvateľov,
ktorý ju potrebujú na polievanie kvetov na hroboch, ale problém je hlavne v tom, keď sa
betónujú pomníky. I.Ribárski navrhol, že vodu budú voziť hasiči, a problém by sa tým
vyriešil.
OZ uznesením č.145, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice, jednomyseľne
a) schvaľuje rekonštrukciu kúpeľne v Materskej škole
b) poveruje starostku ku všetkým potrebným úkonom súvisiacich s rekonštrukciu kúpeľne.
OZ uznesením č.146, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice jednomyseľne
schvaľuje rekonštrukciu obecnej studne. S rekonštrukciou studne sa začne až po preverení
stavu vody v studni ZŠ a MŠ. Obecná studňa, ktorá bude rekonštruovaná sa vyberie podľa
priority a stavu vody.
K bodu č.7. Vyhodnotenie výzvy Ministerstva životného prostredia SR –
predchádzanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
V rámci mikroregiónu Branč sme žiadali o dotáciu v rámci výzvy na predchádzanie
biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Obec dostane v rámci výzvy cca 150
kompostérov, ktoré budú rozdelené do domácnosti podľa počtu obyvateľov v domácnosti
a podľa veľkosti záhrady. MR Branč vznikli tak výdavky za spracovanie žiadosti. Každá
obec, ktorá sa zúčastnila tejto výzvy musí adekvátne k počtu kompostérov zaplatiť časť
faktúry. Výška pre Obec Častkov je 973 EUR.
OZ uznesením č.147, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice, jednomyseľne
schvaľuje mimoriadny členský príspevok vo výške 923 EUR a členský príspevok za rok
2018 vo výške 50 EUR pre Mikroregión Branč – združenie obcí. Mimoriadny členský
príspevok bude použitý na zabezpečenie financovania úspešného projektu „Podpora
predchádzaniu vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v mikroregióne
Branč“ a členský príspevok na chod združenia.
K bodu č.8. – Možnosti vysporiadania pozemkov
V obci je viacero nevysporiadaných pozemkov. Prioritou je vysporiadanie cesty
k cintorínu. Časť cesty je vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu, s ktorým starostka
obce už ohľadom tohto pozemku jedná. Za cintorínom, kde v rámci projektu, ktorý sa
pripravuje, budú nové parkovacie miesta. Na týchto parcelách je viacero vlastníkov. Starostka

obce bude s nimi postupne jednať s tým cieľom, aby táto časť cesty a parkovisko boli vo
vlastníctve obce.
Ďalším restom z minulosti je vysporiadanie pozemkov za rodinnými domami č.d.
215, 216 a 217. Predchádzajúci starosta delením pozemkov odobral každému z pozemkov
a použil ich na obecnú cestu. Z toho obdobia zostalo v obecnom parku aj vlastníctvo
majiteľov týchto rodinných domov. Na základe spracovaného geometrického plánu z roku
2014 by sa toto vlastníctvo navzájom vysporiadalo. Park by zostal obecný, ako aj cesta pred
týmito rodinnými domami. V rámci tejto zámeny pozemkov, by v tej podobnej rozlohe,
získali majitelia rodinných domov adekvátnu náhradu vzadu za svojimi rodinnými domami.
Pôjde o prevod hodný osobitného zreteľa. Starostka obce zatiaľ bude jednať s majiteľmi
rodinný domov : č.d. 217 - Pavol Vojtek s manželkou, č.d.216 - Zuzana Chropúvková a č.d.
215 – Milan Smetana. Starostka obce sa v tejto veci obrátila na hlavného kontrolóra, či
nebude v tomto prípade porušený zákon o majetku obcí č.138/1991, ktorý hovorí o tom, že
majetok obce nemožno predať alebo prenajať osobe uvedenej v §9a ods.6, nakoľko jedna
z majiteliek pozemku je pracovníčka obecného úradu. Kontrolór ubezpečil, že zamestnanci
nie sú zahrnutý v §9a ods.6. Majetok obce sa nemôže predať alebo prenajať starostke,
poslancom a im blízkym príbuzným.
Základy Domu smútku, ktoré sú čiernou stavbou v obci, sú postavené na pozemkoch
evanjelickej a katolíckej cirkvi. V minulých volebných rokoch prebehli rokovania s obomi
stranami. Zo strany evanjelickej cirkvi boli vždy neúspešné. Dva geometrické plány, ktoré
boli pripravené zo strany obce, aby sa vymenili pozemky – cirkevné za obecné, sa nestretli so
súhlasom cirkvi. Tieto geometrické návrhy riešili zámenu pozemkov priamo na cintoríne.
Tretí geometrický plán dal urobiť Mgr.V. Daniš, ale ten rieši výmenu obecného pozemku
v strede obce, pri evanjelickom kostole. Tento geometrický návrh nebol odsúhlasený
vtedajším OZ, nakoľko bolo hneď na začiatku rokovaní dohodnutá výmena v rámci cintorína,
nie v obci. Starostka obce otvorí toto rokovanie týkajúce sa výmeny pozemkov v rámci
cintorína.
K bodu č.9. – Schválenie úväzku a počtu poslancov pre nové volebné obdobie
Tento rok v novembri budú komunálne voľby. Z toho dôvodu je potrebné podľa
zákona Slovenskej národnej rady č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení určiť počet poslancov
na ďalšie volebné obdobie. Podľa počtu obyvateľov môže mať naša obec 5 alebo 7 poslancov.
Je dôležité zvážiť aj to, že v minulých rokoch nebol záujem o post poslanca z radu občanov.
Pri menšom počte poslancov môže byť zase problém v tom, že ak bude chýbať len malá časť
poslancov nebude možné prijímať uznesenia. Okrem toho treba určite úväzok starostu na
budúce volebné obdobie.
OZ, uznesením č.148, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice, jednomyseľne určuje
v súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2018-2022 počet poslancov
Obecného zastupiteľstva obce Častkov, v počte 7 poslancov. Počet volebných obvodov
v počte 1.
OZ, uznesením č. 149, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice jednomyseľne
určuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018 2022 rozsah výkonu funkcie starostu obce Častkov – plný úväzok.

Starostka obce požiadala poslancov o schválenie preplatenia dovolenky, ktorú si nestihne
vybrať do konca volebného obdobia. Dovolenka musí byť do konca volebného obdobia
vyčerpaná, ale pri objeme práce a rozbehnutých projektoch to nie je možné. Dovolenku z roku
2017, v počte 13 dní, vyčerpá počas letných mesiacov a z novej dovolenky sa bude snažiť
vyčerpať čo najviac, tak ako to bude možné.
OZ, uznesením č.150, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice jednomyseľne
schvaľuje v zmysle § 2 ods.2 zákona č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, náhradu platu za
nevyčerpanú dovolenku za rok 2018, z dôvodu skončenia funkčného obdobia starostu pred
skončením kalendárneho roka 2018.
K bodu č.10 – Komisia pre ochranu verejného záujmu
Predsedkyňa Komisie pre ochranu verejného záujmu sa ospravedlnila a z toho dôvodu
bude tento bod prerokovaný na budúcom zasadnutí OZ.
K bodu č.11 – Diskusia
Diskusiu začala starostka obce informáciou o stave okien v bytovom dome č.233.
V oboch podkrovných bytoch sú problémy so strešnými oknami Počas celého súčasného
volebného sa stále rieši stav týchto okien, ktoré sú značne poškodené a zničené. Drevo na
strešných oknách je úplne zničené a cez okná zateká do oboch bytov. Starostka oslovila
viacero firiem, aby dali cenovú ponuku na nové okná a ich osadenie. Jediná firma, ktorá
vypracovala ponuku a bola ochotná ísť do okien pod existujúcou strechou, bola firma
KRYTSTAV Senica. V cenovej ponuke za 10 okien trojsklo spolu s prácami uviedli sumu
5823,60 EUR, lacnejšia varianta bola za okná dvojsklo v sume 5727,48 EUR. Rozdiel
v kvalite okien je len 96,12 EUR. Okrem toho v cenovej ponuke sú žalúzie, ktoré sú v cene
1152,60 EUR. Poslanci sa zhodli na tom, že je lepšie dať vyššiu sumu za kvalitnejšie okná a
žalúzie si rodiny uhradia samé, nakoľko by bolo neadekvátne voči ostatným nájomníkom
hradiť žalúzie so spoločného fondu opráv.
OZ jednomyseľne schvaľuje uznesením č.151, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto
zápisnice výmenu strešných okien na druhom poschodí, bytového domu č.233, pričom strešné
okná budú vyrobené v trojskle. Výmena bude financovaná z fondu opráv.
Starostka obce prečítala poslancom OZ správu o financovaní ČOV. Správa je prílohou
tejto zápisnice. OZ jednomyseľne berie na vedomie informácie o financovaní ČOV,
uznesením č. 152, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice.
Dlhy na nájomnom v bytových domoch 232 a 233 sú všetky uhradené. Dlhy za rok 2016
firmy- KAMPA SK a Hotel Karpaty.
Na obec bola doručená žiadosť P.Daniša, ktorý spolu s manželkou žiadajú obec
o odkúpenie parcely, ktorá je pred ich rodinným domom. Tento pozemok tvorí príjazdovú
cestu k ich rodinnému domu. Geometrický plán by si dali urobiť až po odsúhlasení predaja
obecným zastupiteľstvom.
OZ jednomyseľne schvaľuje uznesením č.153, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto
zápisnice, predaj časti parcely č.5227/9 vo výmere podľa geometrického plánu kupujúcich.
Cena bude stanovená znaleckým odhadom, ktorý dajú vypracovať kupujúci.

V diskusii pokračoval poslanec I.Ribárski, ktorý sa opätovne vrátil k prijatiu I.Trimlovej na
pracovné miesto asistenta učiteľa. Uviedol, že nie je spokojný s odpoveďou hlavného
kontrolóra, ktorý mu odpísal na jeho podnet. Hlavný kontrolór obce sa v odpovedi na
sťažnosť vyjadril k sťažnosti nasledovne: obec nedodržala postup zákona č.317/2009 §11
ods.1, t.j. nezverejnila informáciu o pracovnom mieste na svojom webovom sídle a na úradnej
tabuly. Nie je však zákonný dôvod, aby pracovná pozícia nebola obsadená, či zrušená.
Hlavný kontrolór obce odovzdal starostke obci celú odpoveď na sťažnosť a odporučenie
Obci Častkov:
„a) Za účelom zvýšenia transparentnosti obce odporúčam, aby bola pri výbere zamestnancov
na pracovné pozície vo verejnom záujme dodržaná povinná informovanosť o voľných
pracovných miestach na výkon práce vo verejnom záujme na mieste u zamestnávateľa, ktoré
je zamestnancom prístupné, a umožniť zamestnancom a iným fyzickým osobám uchádzať sa
o tieto voľné pracovné miesta.
b) Pri výbere pedagogických a odborných zamestnancoch podľa Zákona č.317/2009
odporúčam dodržiavanie §11 ods.1 zverejnením informácie o voľnom pracovnom mieste na
svojom webovom sídle, ak má webové sídlo.
Poslanec I.Ribárski namietal, že nie je spokojný s takouto odpoveďou a požaduje udeliť
pokutu za to, že informácia nebola zverejnená. Starostka obce povedala, že nebol porušený
zákon v takom rozsahu, aby bol niekto pokutovaný. Konala tak, ako myslela, že je správne.
Namiesto zverejnenia sa robilo výberové konanie, ktoré však nebolo potrebné. Výberové
konanie prebehlo v základnej škole v prítomnosti učiteľky a riaditeľky školy. Ospravedlnila
sa, že túto informáciu nedala na webové sídlo obce, hlavne z dôvodu krátkeho času a z toho
dôvodu, že pokladala za dôležitejšie výberové konanie, ktoré ukáže, či budúca asistentka
učiteľa dokáže dieťa zvládnuť a či ju dieťa prijme. Za svoje konanie, že nedala informáciu na
webové sídlo sa ospravedlňuje a samozrejme, ak bude miesto asistenta učiteľa opäť
schválené, bude táto informácia zverejnená, tak ako má byť. I.Ribárski namietal, že takéto
konanie nebolo transparentné a ide o plytvanie verejnými financiami. Dodal, že keby bola
informácia zverejnená mohlo sa prihlásiť viacej záujemcov. Poslanec P.Jamriška povedal, že
starostka sa ospravedlnila, sľúbila nápravu do budúcnosti a netreba sa stále vracať k tomu
istému. Ostatní poslanci, okrem I.Ribárskeho, odporúčajú starostke obce, aby v budúcnosti
zverejnila informácie o voľnom pracovnom mieste a konala tak, aby to bolo v súlade so
zákonom a odporučením kontrolóra obce. Starostka obce dodala, že I.Trimlová si robí svoju
prácu zodpovedne a nad rámec svojich povinností pomáha v knižnici a na obecnom úrade.
Starostka obce ešte k danej veci dodala, že počas svojho celého volebného obdobia si sama
platí hovory pracovného mobilu, cestovné na ktoré má nárok vždy daruje niekomu,
organizácii alebo sa zakúpi niečo na detské ihrisko, preto nemôže byť v žiadnom prípade reč
o plytvaní verejných financií. I.Ribárski dookola upozorňoval na to, že sa to nedalo na
webové sídlo obce a danú vec bude riešiť ďalej. Po ostrej výmene názorov zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva odišiel, ešte pred jeho oficiálnym ukončením.
Diskusia pokračovala bez I.Ribárskeho, ale už len ohľadom studne na cintoríne, ktorú
treba v čo najbližšom čase riešiť. Pozvala všetkých na gulášovú súťaž 11.8.2018
a pripomenula vystúpenie bratov Chropúvkovcov, dňa 21.7.2018.
Uznesenie č.142
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OZ.
Uznesenie č.143
Obecné zastupiteľstvo:
a) berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok
2017,

b) berie na vedomie správu audítora za rok 2017,
c) schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad,
d) schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo
výške 23 370,53 EUR,
e) schvaľuje Výročnú správu za rok 2017.
Uznesenie č.144
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh úpravy rozpočtu.
Uznesenie č.145
Obecné zastupiteľstvo
a) schvaľuje rekonštrukciu kúpeľne v Materskej škole,
b) poveruje starostku ku všetkým potrebným úkonom súvisiacich s rekonštrukciu kúpeľne.
Uznesenie č.146
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rekonštrukciu obecnej studne. S rekonštrukciou studne sa
začne až po preverení stavu vody v studni ZŠ a MŠ. Obecná studňa, ktorá bude
rekonštruovaná sa vyberie podľa priority a stavu vody.
Uznesenie č.147
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje mimoriadny členský príspevok vo výške 923 EUR a členský
príspevok za rok 2018 vo výške 50 EUR pre Mikroregión Branč – združenie obcí.
Mimoriadny členský príspevok bude použitý na zabezpečenie financovania úspešného
projektu „Podpora predchádzaniu vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
v mikroregióne Branč“ a členský príspevok na chod združenia.
Uznesenie č.148
Obecné zastupiteľstvo obce Častkov určuje v súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej
národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé
nasledujúce volebné obdobie: 2018 - 2022 počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce
Častkov, počte 7 poslancov. Počet volebných obvodov v počte 1.
Uznesenie č.149
Obecné zastupiteľstvo obce Častkov určuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej
národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé
nasledujúce volebné obdobie: 2018 - 2022 rozsah výkonu funkcie starostu obce Častkov –
plný úväzok.
Uznesenie č.150
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v zmysle § 2 ods.2 zákona č.253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov, náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku za rok 2018, z dôvodu skončenia
funkčného obdobia starostu pred skončením kalendárneho roka 2018.
Uznesenie č.151
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výmenu strešných okien na druhom poschodí, bytového
domu č.233, pričom strešné okná budú vyrobené v trojskle. Výmena bude financovaná
z fondu opráv
Uznesenie č.152
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o financovaní ČOV.

Uznesenie č.153
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj časti parcely č.5227/9 vo výmere podľa
geometrického plánu kupujúcich. Cena bude stanovená znaleckým odhadom, ktorý dajú
vypracovať kupujúci.
K bodu č.12. – Záver
Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a o 21:00 h ukončila zasadnutie OZ.

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

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

Overovatelia:
Peter Jamriška

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

Božena Janšáková

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

Uznesenie č.142/2018/ObZ z 24. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove
konaného 13.06.2018 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Obce Častkov

Uznesenie č.142

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OZ.

Hlasovanie: prítomných 5

Za uznesenie hlasovali: Ivan Ribárski, Roman Trimel, Božena Janšáková, Peter Jamriška
Mgr.Miroslav Roža

Za – 5
Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr.Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č.143/2018/ObZ z 24. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove
konaného 13.06.2018 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Obce Častkov

Uznesenie č.143

Obecné zastupiteľstvo:
a) berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok
2017,
b) berie na vedomie správu audítora za rok 2017,
c) schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad,
d) schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo
výške 23 370,53 EUR,
e) schvaľuje Výročnú správu za rok 2017.

Hlasovanie: prítomných 5
Za uznesenie hlasovali: Ivan Ribárski, Roman Trimel, Božena Janšáková, Peter Jamriška
Mgr.Miroslav Roža

Za – 5
Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr.Eva Černeková
Starostka obce Častkov

Uznesenie č.144/2018/ObZ z 24. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove
konaného 13.06.2018 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Obce Častkov

Uznesenie č.144
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh úpravy rozpočtu.
Hlasovanie: prítomných 5

Za uznesenie hlasovali: Ivan Ribárski, Roman Trimel, Božena Janšáková, Peter Jamriška
Mgr.Miroslav Roža

Za – 5
Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr.Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č.145/2018/ObZ z 24. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove
konaného 13.06.2018 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Obce Častkov

Uznesenie č.145

Obecné zastupiteľstvo
a) schvaľuje rekonštrukciu kúpeľne v Materskej škole,
b) poveruje starostku ku všetkým potrebným úkonom súvisiacich s rekonštrukciu kúpeľne.

Hlasovanie: prítomných 5

Za uznesenie hlasovali: Ivan Ribárski, Roman Trimel, Božena Janšáková, Peter Jamriška
Mgr.Miroslav Roža

Za – 5
Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr.Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č.146/2018/ObZ z 24. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove
konaného 13.06.2018 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Obce Častkov

Uznesenie č.146
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rekonštrukciu obecnej studne. S rekonštrukciou studne sa
začne až po preverení stavu vody v studni ZŠ a MŠ. Obecná studňa, ktorá bude
rekonštruovaná sa vyberie podľa priority a stavu vody.
Hlasovanie: prítomných 5

Za uznesenie hlasovali: Ivan Ribárski, Roman Trimel, Božena Janšáková, Peter Jamriška
Mgr.Miroslav Roža

Za – 5
Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr.Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č.147/2018/ObZ z 24. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove
konaného 13.06.2018 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Obce Častkov

Uznesenie č.147

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje mimoriadny členský príspevok vo výške 923 EUR a členský
príspevok za rok 2018 vo výške 50 EUR pre Mikroregión Branč – združenie obcí.
Mimoriadny členský príspevok bude použitý na zabezpečenie financovania úspešného
projektu „Podpora predchádzaniu vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
v mikroregióne Branč“ a členský príspevok na chod združenia.
Hlasovanie: prítomných 5

Za uznesenie hlasovali: Ivan Ribárski, Roman Trimel, Božena Janšáková, Peter Jamriška
Mgr.Miroslav Roža

Za – 5
Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr.Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č.148/2018/ObZ z 24. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove
konaného 13.06.2018 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Obce Častkov

Uznesenie č.148

Obecné zastupiteľstvo obce Častkov určuje v súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej
národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé
nasledujúce volebné obdobie: 2018 - 2022 počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce
Častkov, počte 7 poslancov. Počet volebných obvodov v počte 1.

Hlasovanie: prítomných 5

Za uznesenie hlasovali: Ivan Ribárski, Roman Trimel, Božena Janšáková, Peter Jamriška
Mgr.Miroslav Roža

Za – 5
Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr.Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č.149/2018/ObZ z 24. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove
konaného 13.06.2018 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Obce Častkov

Uznesenie č.149

Obecné zastupiteľstvo obce Častkov určuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej
národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé
nasledujúce volebné obdobie: 2018 - 2022 rozsah výkonu funkcie starostu obce Častkov –
plný úväzok.

Hlasovanie: prítomných 5

Za uznesenie hlasovali: Ivan Ribárski, Roman Trimel, Božena Janšáková, Peter Jamriška
Mgr.Miroslav Roža

Za – 5
Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr.Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č.150/2018/ObZ z 24. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove
konaného 13.06.2018 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Obce Častkov

Uznesenie č.150

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v zmysle § 2 ods.2 zákona č.253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov, náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku za rok 2018, z dôvodu skončenia
funkčného obdobia starostu pred skončením kalendárneho roka 2018.

Hlasovanie: prítomných 5

Za uznesenie hlasovali: Ivan Ribárski, Roman Trimel, Božena Janšáková, Peter Jamriška
Mgr.Miroslav Roža

Za – 5
Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr.Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č.151/2018/ObZ z 24. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove
konaného 13.06.2018 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Obce Častkov

Uznesenie č.151

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výmenu strešných okien na druhom poschodí, bytového
domu č.233, pričom strešné okná budú vyrobené v trojskle. Výmena bude financovaná
z fondu opráv.

Hlasovanie: prítomných 5

Za uznesenie hlasovali: Ivan Ribárski, Roman Trimel, Božena Janšáková, Peter Jamriška
Mgr.Miroslav Roža

Za – 5
Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr.Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č.152/2018/ObZ z 24. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove
konaného 13.06.2018 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Obce Častkov

Uznesenie č.152
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o financovaní ČOV.

Hlasovanie: prítomných 5

Za uznesenie hlasovali: Ivan Ribárski, Roman Trimel, Božena Janšáková, Peter Jamriška
Mgr.Miroslav Roža

Za – 5
Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr.Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č.153/2018/ObZ z 24. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove
konaného 13.06.2018 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Obce Častkov

Uznesenie č.153
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj časti parcely č.5227/9 vo výmere podľa
geometrického plánu kupujúcich. Cena bude stanovená znaleckým odhadom, ktorý dajú
vypracovať kupujúci.

Hlasovanie: prítomných 5

Za uznesenie hlasovali: Ivan Ribárski, Roman Trimel, Božena Janšáková, Peter Jamriška
Mgr.Miroslav Roža

Za – 5
Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr.Eva Černeková
starostka obce Častkov

