Zápisnica
zo 16. mimoriadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného
dňa 29.03.2017 o 19,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Častkove.

Na 16. zasadaní Obecného zastupiteľstva v Častkove boli prítomní:
• starostka obce: Mgr. Eva Černeková
• poslanci: Ivan Ribárski, Ing.Helena Zdravecká, Božena Janšáková,
Peter Jamriška, Mgr.Miroslav Roža, Roman Trimel
• ospravedlnený: Mgr.Michaela Vojtková
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Žiadosť p.Hanzlíčkovej
4. Záver

K bodu č.1. - Otvorenie
Starostka obce prítomných privítala a otvorila zasadnutie. Starostka obce skonštatovala,
že zasadnutie OZ bolo riadne zvolané a je uznášaniaschopné. Mgr.M.Vojtková bola vopred
ospravedlnená.
K bodu č.2. - Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov boli schválení: Mgr.Miroslav Roža, Roman Trimel.
K bodu č.3. - Žiadosť p.Hanzlíčkovej
Starostka obce informovala poslancov o dôležitosti mimoriadneho zasadnutia.
O mimoriadne zasadnutie požiadala p.Hanzlíčková, ktorá má s obecným úradom uzatvorenú
nájomnú zmluvu. Nájomná zmluva bola uzatvorená dňa 01.01.2009 a týkala sa priestorov
obchodu potravín v budove obecného úradu, č.p.35. p.Hanzlíčková požiadala obecný úrad
o ukončenie tohto nájmu k 31.03.2017, zo zdravotných dôvodov. Priestor bude daný do
ďalšieho prenájmu. Zámer priameho prenájmu bol zverejnený dňa 28.3.2017, hneď po prijatí
žiadosti o ukončení nájmu. Zatiaľ je na obecnom úrade jedna žiadosť od p.J.Jánošíkovej.
Žiadosti je možné doručovať do 11.04.2017 na adresu obecného úradu. O priestoroch sa bude
rozhodovať na zasadnutí OZ, dňa 12.04.2017. Na základe nájomnej zmluvy môže obec
požadovať zaplatenie troch mesačných nájmov. Keďže ide o ukončenie zo zdravotných
dôvodov nebude si obec nárokovať zaplatenie týchto nájmov.

OZ jednomyseľne súhlasí, uznesením č.92, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice,
s ukončením nájomnej zmluvy s p.E.Hanzlíčkovou.
Po odchode E.Hanzlíčkovej začala diskusia. R.Trimel sa spýtal, kde sa dá riad, ktorý si
občania požičiavajú z Únie žien. Starostka obce povedala, že v priestoroch bývalého
pohostinstva nato nie je priestor a môže sa dať jedine do pivnice pod budovou. Poslanci
namietali, že je to veľmi nevhodný priestor, hlavne z dôvodu, že riad by si museli občania nosiť
hore-dole po schodoch. R.Trimel navrhol, aby sa využil sklad potravín, ktorý je dosť veľký.
Teraz už nemusí byť v potravinách taký veľký sklad nakoľko sa nekupuje do zásoby, kvôli
nízkym dátumom spotreby. Spoločne sa išli poslanci, ktorí zostali ešte na zasadnutí, so
starostkou pozrieť na možnosť vybudovania skladu. Poslanci navrhli sadrokartónovú priečku,
ktorá predelí priestor. Starostka obce pred vybúraním musí zistiť, či zmenšený priestor bude
vyhovovať obchodným priestorom do budúcna.
Uznesenie č.92
Obecné zastupiteľstvo
k 31.03.2017.

súhlasí

s ukončením

nájomnej

zmluvy

s p.E.Hanzlíčkovou

K bodu č.4. – Záver
Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a o 20:00 h ukončila zasadnutie OZ.

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

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

Overovatelia:

Mgr.Miroslav Roža

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

Roman Trimel

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

Uznesenie č.92/2017/ObZ z 16. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Častkove
konaného 29.03.2017 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Obce Častkov

Uznesenie č.92

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s ukončením nájomnej zmluvy s p.E.Hanzlíčkovou
k 31.03.2017.

Hlasovanie: prítomných 6
Za uznesenie hlasovali: Ivan Ribárski, Peter Jamriška, Roman Trimel
Ing.Helena Zdravecká, Ing.Miroslav Roža, Božena Janšáková

Za – 6
Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr.Eva Černeková
starostka obce Častkov

