Zápisnica
z 21. zasadania Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného dňa 23.10. o 18,00
hod. v zasadačke Obecného úradu v Častkove.

Na 21. 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,
• ospravedlnený: Mgr.Michaela Vojtková, Božena Janšáková
Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie overovateľov
3. Schválenie programu
4. Uznesenia prijaté na 20. riadnom zasadnutí OZ, konanom 14.08.2017
5. Stretnutie spoluvlastníkov pozemkov futbalového ihriska
6. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ v školskom roku 2016-2017
7. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ v školskom roku 2016-2017
8. Monitorovacia správa PHSR
9. Žiadosť RD Sobotište
10. Žiadosť V.Heldovej
11. Diskusia
12. Záver
K bodu č.1. - Otvorenie
Starostka obce prítomných privítala a otvorila zasadnutie. Privítala poslancov a hostí.
Ospravedlnila sa poslankyne Mgr.Michaela Vojtková, Božena Janšáková 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 – Peter Jamriška a Mgr.Miroslav Roža.
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. 117, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice, schvaľuje
program zasadnutia OZ.
K bodu č.4. - Uznesenia prijaté na 20. riadnom zasadnutí OZ, konanom 14.08.2017
Starostka prečítala všetky uznesenia prijaté na predchádzajúcom zasadnutí OZ.
Uznesenia č. 111, 113, 114 sú splnené, návrh uznesenia č.112 nebolo prijatý, uznesenie č. 115
a 116 sa plní.
K bodu č.5. – Stretnutie spoluvlastníkov pozemkov futbalového ihriska
Na obecný úrad boli pozvaní spoluvlastníci parciel – futbalového ihriska, podľa LV
č.1883. Ospravedlnili sa štyria z pozvaných spoluvlastníkov. Spoluvlastníkom futbalového
ihriska bola navrhnutá nájomná zmluva, s dobou platnosti minimálne 10 rokov. Za údržbu
a kosenie bude nájom bezodplatný. Nájomnú zmluvu obec potrebuje doložiť k rôznym
dotáciám, ktoré by sa mohli získať na budovu športových kabín, alebo na celé futbalové
ihrisko. Všetci spoluvlastníci, ktorí sa zúčastnili dnešného zasadnutia súhlasili. Starostka obce
pripraví nájomnú zmluvu a predvolá všetkých spoluvlastníkov k jej podpisu.
K bodu č.6. – Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ v školskom roku 2016-2017
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ v školskom roku 2016-2017 bola
poslancom zaslaná. K správe neboli pripomienky.
OZ jednomyseľne schvaľuje uznesením č. 118, ktoré je neoddeliteľnou prílohu tejto zápisnice,
správu o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ v školskom roku 2016/2017.
K bodu č.7. - Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ v školskom roku 2016-2017
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ v školskom roku 2016-2017 bola
poslancom zaslaná. K správe neboli pripomienky.
OZ jednomyseľne schvaľuje uznesením č. 119, ktoré je neoddeliteľnou prílohu tejto zápisnice,
správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ v školskom roku 2016/2017.
K bodu č.8 – Monitorovacia správa PHSR
Na základe vypracovaného PHSR obce Častkov bola vypracovaná monitorovacia
správa č.2 o plnení akčného plánu obce, ktorá nadväzovala na monitorovaciu správu č.1.
Monitorovacia správa o plnení Akčného plánu obce Častkov č.2:
Monitorovacia správa č.2 je vypracovaná za rok 2016 a prvý polrok 2017, t.j. k 30.6.2017 .
Monitorovacia správa o plnení Akčného plánu obce Častkov na roky 2016 - 2017 bola
spracovaná v zmysle Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Častkov na
roky 2014-2020, časti 4. Systém monitorovania a hodnotenia PHSR. Cieľom monitoringu
Akčného plánu obce Častkov je zostaviť komplexnú informáciu o tom, ako sa plnia projekty
navrhnuté v PHSR obce počas celého obdobia platnosti dokumentu v rokoch 2014-2020. Tieto
údaje sú k dispozícii pre samosprávu a širokú verejnosť. Akčný plán obce Častkov na roky
2016 - 2017 je zoradený podľa prioritných oblastí, opatrení a projektov. V akčnom pláne sú
vymenované aktivity bežného, kapitálového a podporného charakteru v časovom slede. Ide o
aktivity, ktoré boli realizované v období do 30.6.2017 a aktivity, ktoré sú plánované na ďalšie

obdobie. Aktuálna verzia akčného plánu je na webovej stránke obce www.castkov.sk . Ďalšie
monitorovanie akčného plánu sa uskutoční k 30.6.2018. Podrobné vyhodnotenie plnenia
jednotlivých projektov je obsahom tabuľkovej časti tohto dokumentu.
OZ jednomyseľne berie na vedomie monitorovaciu správu o plnení akčného
uznesením č. 120, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice.

plánu č.2.

K bodu č.9 - Žiadosť RD Sobotište
Roľnícke družstvo Samuela Jurkoviča, Sobotište 70 podalo na obecný úrad žiadosť
o možnosť vyvážať fekálie z hospodárskeho dvora roľníckeho družstva, do našej ČOV. Ide
o vývoz 30 000 litrov fekálii za jeden rok, približne 10 000 l raz za štyri mesiace. Zmluvy
o likvidácii splaškových odpadových vôd má obec zatiaľ s tromi firmami. Zmluva pre RD
Sobotište bude rovnaká vo všetkých zmluvných bodoch, ako pri zmluvách s RD Častkov,
Sanagro Senica a Euroagro Senica.
OZ jednomyseľne schvaľuje návrh zmluvy o likvidácii splaškových odpadových vôd firmy
RD Sobotište v ČOV Častkov a poveruje starostku obce podpísaním tejto zmluvy, uznesením
č. 121, ktoré je neoddeliteľnou prílohu tejto zápisnice.
K bodu č.10 - Žiadosť V.Heldovej
Na obecný úrad bola doručená žiadosť od Veroniky Heldovej, ktorá žiada o prenájom
obecného pozemku, časť parcely č. 121/3 vo výmere 15 m2. Na túto časť parcely chce presunúť
železobetónovú garáž, ktorá je bez pevného dna. Poslanci OZ súhlasia s prenájmom tejto časti
až po zverejnení zámeru o prenájme 15 m2 na parcele č.121/3.
OZ, jednomyseľne schvaľuje uznesením č.122, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice:
a) prenájom obecného pozemku vo výmere 15 m2, rodine Heldovej, bytom Častkov 93,
b) cena prenájmu je 0,50EUR za m2/rok,
c) park vedľa prenajatého pozemku bude rodina Heldová udržiavať a kosiť,
d) pri investičnom zábere zo strany obce, bude zmluva o nájme ukončená s trojmesačnou
výpovednou lehotou,
e) zámer prenájmu bude zverejnený na úradnej tabuly po dobu 15 dní,
f) poveruje starostku obce podpísaním zmluvy.
K bodu č.11 – Diskusia
Starostka obce začala diskusiu s informáciou o zmene v presune rozpočtových
prostriedkov obce. Nemenia sa celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu.
OZ jednomyseľne berie na vedomie, uznesením č.123, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto
zápisnice, rozpočtové opatrenie č.4/2017.
Starostka obce ďalej informovala poslancov OZ o možnosti požiadať o dotácie
z rezervy predsedu vlády, z environmentálneho fondu a z ministerstva školstva. Obec stále
žiada dotácie na dokončenie kanalizácie, okrem toho musí obec získať prostriedky na opravu
fasády základnej školy a obecného úradu.

OZ uznesením č.124, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice jednomyseľne:
a) schvaľuje podanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie zo zdrojov
Environmentálneho fondu Ministerstva životného prostredia SR pri spolufinancovaní
rozšírenia kanalizácie obce Častkov. V prípade schválenia žiadosti sa bude Obec Častkov
podieľať na spolufinancovaní projektu vo výške minimálne 5 % oprávnených nákladov,
b) poveruje starostku obce k realizácii všetkých potrebných krokov smerujúcich k podaniu
žiadosti a získaniu dotácie v zmysle predchádzajúceho odseku.
OZ uznesením č.125, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice jednomyseľne:
a) schvaľuje podanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na opravu fasády na
budove Základnej školy. V prípade schválenia dotácie sa bude Obec Častkov podieľať na
spolufinancovaní vo výške minimálne 5% z oprávnených nákladov,
b) poveruje starostku obce k realizácii všetkých potrebných krokov smerujúcich k podaniu
žiadosti a získaniu dotácie v zmysle predchádzajúceho odseku.
OZ uznesením č.126, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice jednomyseľne:
a) schvaľuje podanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na opravu fasády na
budove Obecného úradu. V prípade schválenia dotácie sa bude Obec Častkov podieľať na
spolufinancovaní vo výške minimálne 5% z oprávnených nákladov,
b) poveruje starostku obce k realizácii všetkých potrebných krokov smerujúcich k podaniu
žiadosti a získanie dotácie v zmysle predchádzajúceho odseku.
V škole sa dokončila telocvičňa, ktorá bola vybudovaná hlavne vďaka dotácie
z Nadácie pre deti Slovenska. Pred zimou sa začne s plánovanou výstavbou toalet pre deti.
V obci bola opravená časť cesty, ktorá je v správe Trnavského samosprávneho kraja. Na
cintoríne nie je v studni voda, z dôvodu suchého leta. Nie je možné zatiaľ studňu prehlbovať,
tak bude na cintorín dovezená voda v nádobách z RD Častkov. Záverečné OZ bude v decembri,
kde bude schvaľovaný rozpočet obce. Dňa 13.1.2018 bude ples v obci.
Ivan Ribárski sa informoval, či p.Jánošíková, ktorá má v prenájme potraviny, oznámila
na obecnom úrade, že bude mať zatvorené. Občanom chýba dlhšia otváracia doba a nie sú
vopred informovaní o zatvorení potravín. Ďalej navrhol aby sa začalo so zavlažovaním ihriska.
Roman Trimel povedal, že by bolo lepšie využiť vodu hore nad sadom, ktorá je tam
stále a odtiaľ spustiť smerom dole na ihrisko. Bolo by to však všetko nákladné.
Ing.Helena Zdravecká upozornila, že by bolo dobré spevniť cestu za cintorínom vzadu,
kde sa otáčajú autá, ktoré odchádzajú z cintorína.
Uznesenie č.117
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OZ.
Uznesenie č.118
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje správu o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ v školskom roku
2016/2017.
Uznesenie č.119
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ v školskom roku
2016/2017.

Uznesenie č.120
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie monitorovaciu správu o plnení akčného plánu č.2.
Uznesenie č.121
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh zmluvy o likvidácii splaškových odpadových vôd
firmy RD Sobotište v ČOV Častkov a poveruje starostku obce podpísaním tejto zmluvy.
Uznesenie č.122
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
a) prenájom obecného pozemku vo výmere 15 m2, rodine Heldovej, bytom Častkov 93,
b) cena prenájmu je 0,50 EUR za m2/rok,
c) park vedľa prenajatého pozemku bude rodina Heldová udržiavať a kosiť,
d) pri investičnom zábere zo strany obce, bude zmluva o nájme ukončená s trojmesačnou
výpovednou lehotou,
e) zámer prenájmu bude zverejnený na úradnej tabuly po dobu 15 dní,
f) poveruje starostku obce podpísaním zmluvy.
Uznesenie č.123
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č.4/2017.
Uznesenie č.124
Obecné zastupiteľstvo:
a) schvaľuje podanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie zo zdrojov
Environmentálneho fondu Ministerstva životného prostredia SR pri spolufinancovaní
rozšírenia kanalizácie obce Častkov. V prípade schválenia žiadosti sa bude Obec Častkov
podieľať na spolufinancovaní projektu vo výške minimálne 5 % oprávnených nákladov,
b) poveruje starostku obce k realizácii všetkých potrebných krokov smerujúcich k podaniu
žiadosti a získaniu dotácie v zmysle predchádzajúceho odseku.
Uznesenie č.125
Obecné zastupiteľstvo:
a) schvaľuje podanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na opravu fasády na
budove Základnej školy. V prípade schválenia dotácie sa bude Obec Častkov podieľať na
spolufinancovaní vo výške minimálne 5% z oprávnených nákladov,
b) poveruje starostku obce k realizácii všetkých potrebných krokov smerujúcich k podaniu
žiadosti a získaniu dotácie v zmysle predchádzajúceho odseku.
Uznesenie č.126
Obecné zastupiteľstvo:
a) schvaľuje podanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na opravu fasády na
budove Obecného úradu. V prípade schválenia dotácie sa bude Obec Častkov podieľať na
spolufinancovaní vo výške minimálne 5% z oprávnených nákladov,

b) poveruje starostku obce k realizácii všetkých potrebných krokov smerujúcich k podaniu
žiadosti a získanie dotácie v zmysle predchádzajúceho odseku.
K bodu č.12. – Záver
Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a o 19:50 h ukončila zasadnutie OZ.

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

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

Overovatelia:

Peter Jamriška

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

Mgr.Miroslav Roža

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

Uznesenie č.117/2017/ObZ z 21. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove
konaného 23.10.2017 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Obce Častkov

Uznesenie č.117

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OZ.
Hlasovanie: prítomných 5
Za uznesenie hlasovali: Ivan Ribárski, Peter Jamriška,
Ing.Miroslav Roža, Roman Trimel, Ing.Helena Zdravecká
Za – 5
Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr.Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č.118/2017/ObZ z 21. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove
konaného 23.10.2017 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Obce Častkov

Uznesenie č.118

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje správu o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ v školskom roku
2016/2017.
Hlasovanie: prítomných 5
Za uznesenie hlasovali: Ivan Ribárski, Peter Jamriška,
Ing.Miroslav Roža, Roman Trimel, Ing.Helena Zdravecká
Za – 5
Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr.Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č.119/2017/ObZ z 21. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove
konaného 23.10.2017 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Obce Častkov

Uznesenie č.119

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ v školskom roku
2016/2017.

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

Mgr.Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č.120/2017/ObZ z 21. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove
konaného 23.10.2017 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Obce Častkov

Uznesenie č.120

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie monitorovaciu správu o plnení akčného plánu č.2:
Monitorovacia správa č.2 je vypracovaná za rok 2016 a prvý polrok 2017, t.j. k 30.6.2017 .
Monitorovacia správa o plnení Akčného plánu obce Častkov na roky 2016 - 2017 bola
spracovaná v zmysle Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Častkov na
roky 2014-2020, časti 4. Systém monitorovania a hodnotenia PHSR. Cieľom monitoringu
Akčného plánu obce Častkov je zostaviť komplexnú informáciu o tom, ako sa plnia projekty
navrhnuté v PHSR obce počas celého obdobia platnosti dokumentu v rokoch 2014-2020. Tieto
údaje sú k dispozícii pre samosprávu a širokú verejnosť. Akčný plán obce Častkov na roky
2016 - 2017 je zoradený podľa prioritných oblastí, opatrení a projektov. V akčnom pláne sú
vymenované aktivity bežného, kapitálového a podporného charakteru v časovom slede. Ide o
aktivity, ktoré boli realizované v období do 30.6.2017 a aktivity, ktoré sú plánované na ďalšie
obdobie. Aktuálna verzia akčného plánu je na webovej stránke obce www.castkov.sk . Ďalšie
monitorovanie akčného plánu sa uskutoční k 30.6.2018. Podrobné vyhodnotenie plnenia
jednotlivých projektov je obsahom tabuľkovej časti tohto dokumentu.
Hlasovanie: prítomných 5
Za uznesenie hlasovali: Ivan Ribárski, Peter Jamriška,
Ing.Miroslav Roža, Roman Trimel, Ing.Helena Zdravecká
Za – 5
Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr.Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č.121/2017/ObZ z 21. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove
konaného 23.10.2017 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Obce Častkov

Uznesenie č.121

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh zmluvy o likvidácii splaškových odpadových vôd firmy
RD Sobotište v ČOV Častkov a poveruje starostku obce podpísaním tejto zmluvy.
Hlasovanie: prítomných 5
Za uznesenie hlasovali: Ivan Ribárski, Peter Jamriška,
Ing.Miroslav Roža, Roman Trimel, Ing.Helena Zdravecká
Za – 5
Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr.Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č.122/2017/ObZ z 21. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove
konaného 23.10.2017 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Obce Častkov

Uznesenie č.122
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
a) prenájom obecného pozemku vo výmere 15 m2, rodine Heldovej, bytom Častkov 93,
b) cena prenájmu je 0,50 EUR za m2/rok,
c) park vedľa prenajatého pozemku bude rodina Heldová udržiavať a kosiť,
d) pri investičnom zábere zo strany obce, bude zmluva o nájme ukončená s trojmesačnou
výpovednou lehotou,
e) zámer prenájmu bude zverejnený na úradnej tabuly po dobu 15 dní,
f) poveruje starostku obce podpísaním zmluvy.

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

Mgr.Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č.123/2017/ObZ z 21. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove
konaného 23.10.2017 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Obce Častkov

Uznesenie č.123

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č.4/2017.

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

Mgr.Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č.124/2017/ObZ z 21. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove
konaného 23.10.2017 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Obce Častkov

Uznesenie č.124

Obecné zastupiteľstvo:
a) schvaľuje podanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie zo zdrojov
Environmentálneho fondu Ministerstva životného prostredia SR pri spolufinancovaní
rozšírenia kanalizácie obce Častkov. V prípade schválenia žiadosti sa bude Obec Častkov
podieľať na spolufinancovaní projektu vo výške minimálne 5 % oprávnených nákladov,
b) poveruje starostku obce k realizácii všetkých potrebných krokov smerujúcich k podaniu
žiadosti a získaniu dotácie v zmysle predchádzajúceho odseku.

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

Mgr.Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č.125/2017/ObZ z 21. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove
konaného 23.10.2017 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Obce Častkov

Uznesenie č.125
Obecné zastupiteľstvo:
a) schvaľuje podanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na opravu fasády na
budove Základnej školy. V prípade schválenia dotácie sa bude Obec Častkov podieľať na
spolufinancovaní vo výške minimálne 5% z oprávnených nákladov,
b) poveruje starostku obce k realizácii všetkých potrebných krokov smerujúcich k podaniu
žiadosti a získaniu dotácie v zmysle predchádzajúceho odseku.

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

Mgr.Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č.126/2017/ObZ z 21. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove
konaného 23.10.2017 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Obce Častkov

Uznesenie č.126
Obecné zastupiteľstvo:
a) schvaľuje podanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na opravu fasády na
budove Obecného úradu. V prípade schválenia dotácie sa bude Obec Častkov podieľať na
spolufinancovaní vo výške minimálne 5% z oprávnených nákladov,
b) poveruje starostku obce k realizácii všetkých potrebných krokov smerujúcich k podaniu
žiadosti a získanie dotácie v zmysle predchádzajúceho odseku.
Hlasovanie: prítomných 5
Za uznesenie hlasovali: Ivan Ribárski, Peter Jamriška,
Ing.Miroslav Roža, Roman Trimel, Ing.Helena Zdravecká
Za – 5
Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr.Eva Černeková
starostka obce Častkov

