
Z á p i s n i c a 
 

zo 17.  zasadania  Obecného   zastupiteľstva   v   Častkove  konaného dňa  03.04.2017 

o  19,00 hod.  v zasadačke Obecného úradu v Častkove. 

 
 
     Na 17. zasadaní Obecného zastupiteľstva v Častkove boli prítomní: 

 

• starostka obce: Mgr. Eva Černeková 

 

• poslanci: Ivan Ribárski, Ing.Helena Zdravecká, Roman Trimel, 

 

                  Peter Jamriška, Mgr.Miroslav Roža, Božena Janšáková, 

 

• ospravedlnený: Mgr.Michaela Vojtková 

 

P r o g r a m :  

 

  1. Otvorenie 

  2. Schválenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, volebnej     komisie 

  3. Schválenie programu 

  4. Uznesenia prijaté na 14. riadnom zasadnutí OZ, konanom   

     30.01.2017 

  5.Voľba hlavného kontrolóra na funkčné obdobie r.2017-2023 

  6. Ukončenie nájmu p.Hanzlíčkovej a využitie priestorov 

  7. Žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru Častkov o pridelenie pozemku vedľa požiarnej 

zbrojnice na výstavbu garáže a žiadosť o pridelenie priestorov obchodu p.Jánošíkovej č.132 

  8. Komisia pre ochranu verejného záujmu – majetkové priznanie starostky obce 

  9. Komisia pre ochranu verejného poriadku – postúpený priestupkový spis z Obvodného 

oddelenia Policajného zboru v Senici 

 10. Diskusia 

 11. Záver 

 

K bodu č.1. -  Otvorenie 

 

 Starostka obce prítomných privítala a otvorila zasadnutie. Privítala a predstavila 

kandidáta na hlavného kontrolóra Ing.Róberta Mozoliča, ktorý prišiel osobne na zasadnutie 

obecného zastupiteľstva. Starostka obce skonštatovala, že zasadnutie OZ bolo riadne zvolané 

a je uznášaniaschopné. Poslankyňa Mgr.Michaela Vojtková  sa vopred ospravedlnila.  

 

K bodu č.2. - Schválenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, volebnej komisie 
 

 Starostka navrhla overovateľov – Boženu Janšákovú a Romana Trimla. Návrhová 

a volebná komisia potrebná k voľbe hlavného kontrolóra bola navrhnutá v zložení: 

Volebná komisia – predseda Ing.Helena Zdravecká , členovia Ivan Ribárski a Roman Trimel. 

Návrhová komisia – predseda Mgr.Miroslav Roža, členovia Peter Jamriška a Božena 

Janšáková.  

 



OZ jednomyseľne schvaľuje  uznesením č. 93, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice: 

a) overovateľov zápisnice - Boženu Janšákovú, Romana Trimla, 

b) volebnú komisiu v zložení – predseda Ing.Helena Zdravecká, členovia Ivan Ribárski 

a Roman Trimel, 

c) návrhovú komisiu v zložení – predseda Mgr.Miroslav Roža, členovia Peter Jamriška 

a Božena Janšáková. 

 

K bodu č.3. -  Schválenie programu 

 

 Starostka  navrhla vypustenie bodu č.6 - Ukončenie nájmu E.Hanzlíčkovej a využitie 

priestorov, z programu zasadnutia obecného zastupiteľstva.  Ukončenie nájmu 

s E.Hanzlíčkovou bolo riešené na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, dňa 

29.3.2017. Využitie uvoľnených priestorov bude riešené na zasadnutí obecného zastupiteľstva 

dňa 12.04.2017, o 19,00 h, po uplynutí pätnástich dní od zverejnenia zámeru priameho 

prenájmu.  

 

OZ jednomyseľne uznesením č. 94, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice, schvaľuje 

program zasadnutia OZ, bez bodu 6. 

 

K bodu č.4. - Uznesenia prijaté na 14. riadnom zasadnutí OZ, konanom 30.01.2017 

 

Starostka prečítala všetky uznesenia prijaté na predchádzajúcom zasadnutí OZ, a na 

predchádzajúcich mimoriadnych zasadnutiach OZ. Z predchádzajúceho zasadnutia sa všetky 

uznesenia plnia a VZN prijaté na tomto zasadnutí je právoplatné.  

 

K bodu č.5. –  Voľba hlavného kontrolóra na funkčné obdobie r.2017-2023 

 

  Obecné zastupiteľstvo v Častkove  v zmysle § 18 a ods. 2 zákona 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, uznesením č.80/2016 zo dňa 09.12.2016, 

vyhlásilo konanie voľby hlavného kontrolóra obce Častkov  na deň 03.04.2017 a  pracovný 

úväzok hlavného kontrolóra na 0,026, t.j. 1 hodina týždenne. Žiadosti záujemcov mali byť 

doručené do 19.3.2017. Plat hlavného kontrolóra obce je stanovený súčinom priemernej 

mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve -  912 EUR  a koeficientom podľa počtu 

obyvateľov 1,28. Prerátaný bude na skrátený úväzok 0,026. V termíne do 19.3.2017 bola na 

obecnom úrade zaevidovaná jediná žiadosť na miesto hlavného kontrolóra, a to žiadosť 

Ing.Róberta Mozoliča. 

 

 Predsedkyňa volebnej komisie otvorila obálku a spolu s členmi overila, či sú v obálke 

všetky povinné doklady. Predsedkyňa oznámila, že všetky doklady sú v poriadku a kandidát 

Ing.Róbert Mozolič spĺňa všetky podmienky prijatia na miesto hlavného kontrolóra. Starostka 

obce požiadala Ing.Róberta Mozoliča o krátke predstavenie.  

 

 Ing.Róbert Mozolič sa predstavil obecnému zastupiteľstvu a informoval ich hlavne 

o tom, že má skúsenosti v tejto oblasti. Na plný pracovný úväzok  pracuje pod Mestom  Senica, 

ako vedúci finančného oddelenia. Čiastočný pracovný úväzok hlavného kontrolóra  má v obci 

Popudinské Močidľany, v obci Koválov a v obci Lopašov. Okrem toho pôsobí ako konateľ 

spoločnosti RM Finance s.r.o. a ako člen dozornej rady Rekreačných služieb mesta Senica, 

s.r.o. 

 



  Po predstavení kandidáta vyzvala predsedkyňa volebnej komisie k verejnému 

hlasovaniu. OZ jednomyseľne schválilo Ing.Róberta Mozoliča za kontrolóra obce Častkov.   

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia k voľbe kontrolóra: 

Obecné zastupiteľstvo 

a) konštatuje, že voľba hlavného kontrolóra sa uskutočnila v súlade so zákonom č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, 

b) berie na vedomie žiadosť p.Ing.Róberta Mozoliča, 

c) volí v súlade s § 18a ods. 1) a § 18a ods.5) zákona č.36/1990 Zb. p. Ing.Róberta Mozoliča, 

d) určuje v súlade s § 11 ods.4 písm. i) zákona č.369/1990Zb.o obecnom zriadení v platnom 

znení s účinnosťou od 01.05.2017 plat hlavného kontrolóra obce podľa § 18 c ods. 1) písm. g) 

zákona č.36/1990 Zb. v platnom znení vo výške 31 EUR mesačne, pri pracovnom úväzku  

0,026.  

e) udeľuje súhlas na vykonávanie inej zárobkovej činnosti. 

 

OZ uznesením č.95, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice, schvaľuje návrh uznesenia 

k voľbe kontrolóra. 

 

K bodu č.6. –  Ukončenie nájmu p.Hanzlíčkovej a využitie priestorov 

 

 Bod bol vypustený zo zasadnutie obecného zastupiteľstva.  

 

K bodu č.7. – Žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru obce Častkov o pridelenie 

pozemku vedľa požiarnej zbrojnice na výstavbu garáže a žiadosť o pridelenie priestorov 

obchodu p.Jánošíkovej č.132 

 

 Predseda DHZO Častkov Bc.Ján Vojtek požiadal starostku obce  a poslancov OZ, aby 

si vypočuli prezentáciu manažérky  firmy ALERION, ktorá vyrába hasičské zástavy.  Firmu 

pozval na základe toho, že DHZO si chce zakúpiť novú hasičskú zástavu. Stará hasičská zástava 

neexistuje bola zničená, podľa slov Bc.J.Vojtka, poľovníkmi. Pracovníčka firmy prezentovala 

postupne rôzne druhy hasičských zástav, ceny sa pohybujú od 700 EUR po 2500 EUR, podľa 

náročnosti výšiviek a látky, ktorá je na výrobu použitá. Po prezentácii ich firmy sa pokračovalo 

v zasadnutí OZ. 

 Starostka obce prečítala obecnému zastupiteľstvu žiadosti DHZO Častkov. Žiadajú 

povolenie na prístavbu hasičskej zbrojnice na pozemku detského ihriska, vedľa budovy novej 

hasičskej zbrojnice a v druhej žiadosti žiadajú o pridelenie budovy bývalej hasičskej zbrojnice, 

terajšieho obchodu potravín. Starostka obce upozornila, že za druhú žiadosť zatiaľ prejednávať 

poslanci nemôžu, nakoľko je budova v prenájme na dobu neurčitú. Túto žiadosť môžu poslanci 

riešiť až po uvoľnení priestorov.  V žiadosti o prístavbu je, ako dôvod uvedený prísľub ministra 

vnútra SR JUDr.Róberta Kaliňáka, ktorý sľúbil DHZO Častkov pridelenie novej hasičskej 

techniky a možnosť čerpať štátnu dotáciu na prístavbu vo výške cca 30000 EUR, podľa záujmu 

ostatných DHZ bude suma menená. Starostka obce ešte pred hlasovaním upozornila na to, že 

na obci sa množia sťažnosti od rodičov, ktorí sa boja, že prístavba značne zmenší ihrisko, od 

občanov Častkova sa dozvedela, že sa podpisuje petícia proti prístavbe. Starostka obce 

zdôraznila, že nik nejde proti hasičom ale ide o dva záujmy v obci, záujem rodičov a záujem 

hasičov. Ďalším problémom je to, že budova hasičskej zbrojnice je zaťažená záložným právom 

voči Slovenskej záručnej banka. Pri niektorých výzvach býva problém dostať dotáciu na 

budovu, ktorá je s ťarchou.  



Starostka obce dala hlasovať za prvú žiadosť návrhom uznesenia č.96, ktoré znie:  Obecné 

zastupiteľstvo schvaľuje prístavbu k požiarnej zbrojnici. 

OZ hlasovaním neodsúhlasilo návrh uznesenia. OZ neprijalo uznesenie č.96. 

Za: 2 

Proti: 3 

Zdržal sa: 1 

  

  

K bodu č.8. – Komisia pre ochranu verejného záujmu – majetkové priznanie starostky 

obce 

 

Predsedkyňa komisie pre ochranu verejného záujmu prevzala majetkové priznanie od starostky 

obce, spolu s ročným zúčtovaním dane za rok 2016. Predsedkyňa komisie spolu s členmi 

skontrolovali majetkové priznanie a predsedkyňa na základe zistení prečítala návrh uznesenia 

č.97, ktoré znie: Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce 

rozhodla, že Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostky obce 

Častkov za rok 2016 bolo odovzdané v stanovenom termíne a v súlade s ústavným zákonom 

NR SR č.657/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

 

OZ jednomyseľne schvaľuje návrh uznesenia, uznesením č.97, ktoré je neoddeliteľnou prílohou 

tejto zápisnice. 

  

K bodu č.9 - Komisia pre ochranu verejného poriadku – postúpený priestupkový spis 

z Obvodného oddelenia Policajného zboru v Senici 

 

 Starostka obce informovala OZ o postúpenom priestupkovom spise z Obvodného 

oddelenia PZ Senica. V priestupkovom spise OO PZ Senica na základe objasňovania P.Vojtek  

páchal priestupok proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49/1b) z.č.372/1990 a podozrenie 

na spáchanie priestupku podľa § 6 ods.1 z.č.282/2002 Z.z. o psoch, tým že nezabránil tomu, 

aby pes zaútočil na poškodenú L.Kajanovičovú.  

 

Komisia pre ochranu verejného poriadku, ako poradný orgán odporúča starostke obce 

jednomyseľne uznesením č.98, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice, na základe 

postúpeného priestupkového spisu pokutu P.Vojtkovi vo výške 165 EUR. 

 

K bodu č.10 – Diskusia 

 Starostka obce odovzdala poslancom spracované tabuľky o miestnych daniach 

v okresoch Skalica, Senica a Malacky. Obec Častkov je na najnižších miestach a treba zvážiť 

hlavne ceny za lesy a ornú pôdu. Daniam sa bude OZ venovať na jeseň 2017. Obec nechce 

zvýšiť daňovú zaťaženosť u občanov, ale treba prehodnotiť výšku daní za lesy a ornú pôdu, 

ktoré sú na minime.  

 Starostka obce ďalej oznámila poslancom, že za okrskového strojníka hasičov bol 

zvolený Viliam Krč. Pozvala všetkých na veľkonočný jarmok, ktorý sa bude konať 8.4.2017 

v kultúrnom dome. Poslanec R.Trimel požiadal starostku, aby dala konanie jarmoku vyhlásiť 

v obecnom rozhlase. Na obecný úrad bola doručená žiadosť M.Peričkovej, ktorá ponúka obci 

na odpredaj pozemok pod bytovým domom č.233. Žiada v mene všetkých, ktorí v dedičskom 

konaní po nebohom J.Nemečkovi prededili pozemky na ihrisku a pri bytovom dome č.233. 



V žiadosti je uvedená suma 5 EUR za m2. Poslanci OZ zobrali žiadosť na vedomie a budú 

o žiadosti rokovať na budúcom OZ, nakoľko budúci hlavný kontrolór obce sľúbil zistiť 

informácie k cenovej mape pozemkov.  

 I.Ribárski upozornil na to, že keď budeme riešiť územný plán obce, treba počítať aj 

s občianskou vybavenosťou v obci. Ďalej sa pokračovalo v búrlivej diskusii ohľadne 

neschválenia prístavby k požiarnej zbrojnici. I.Ribárski hovoril o tom, že majetok obce treba 

zhodnocovať a teraz je na to príležitosť. Do diskusie sa pridali aj členovia DHZ. R.Kadlečík 

povedal, že skusia dať novú žiadosť o prístavbu. Ďalej hasiči upozornili na to, že bude nová 

technika  a nebude ju kde dať.   Členovia DHZ Častkov pozvali poslancov OZ, aby sa prišli 

sami pozrieť na detské ihrisko na ich návrhy. Vzájomne sa všetci dohodli, že sa stretnú o 18,00, 

dňa 12.04.2017 pred zasadnutím obecného zastupiteľstva. Počas rokovania o prístavbe 

hasičskej zbrojnici sľúbil budúci hlavný kontrolór obce zistiť základne informácie o výzve, 

ktorá bude finančne podporovať DHZ na Slovensku. 

 

 V diskusii pokračoval poslanec M.Roža, ktorý sa pýtal hasičov, kde chcú zobrať 

financie na výrobu hasičskej zástavy. Hasiči DHZ Častkov povedali, že sú pripravení na to, že 

si ju budú musieť zaplatiť sami. Starostka obce pripomenula, že zatiaľ majú 200 EUR 

sľúbených z VÚC Trnavy, na základe žiadosti, ktorá tam išla v januári 2017.  

 R.Trimel sa pýtal hasičov kde berú vodu, nakoľko v nádrži nič nie je. Predseda DHZ 

Častkov povedal, že v Senici na hlavnom hydrante a upozornil všetkých, že nádrž má obec 

opraviť, lebo môže dostať pokutu za jej nefunkčnosť.  

Uznesenie č.93 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje : 

a) overovateľov zápisnice - Boženu Janšákovú Romana Trimla, 

b) volebnú komisiu v zložení – predseda Ing.Helena Zdravecká, členovia Ivan Ribárski 

a Roman Trimel, 

c) návrhovú komisiu v zložení – predseda Mgr.Miroslav Roža, členovia Peter Jamriška 

a Božena Janšáková. 

Uznesenie č.94 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  program zasadnutia OZ, bez bodu 6. 

 

Uznesenie č.95 

 

Obecné zastupiteľstvo 

a) konštatuje, že voľba hlavného kontrolóra sa uskutočnila v súlade so zákonom č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, 

b) berie na vedomie žiadosť p.Ing.Róberta Mozoliča, 

c) volí v súlade s § 18a ods. 1) a § 18a ods.5) zákona č.36/1990 Zb. p. Ing.Róberta Mozoliča, 

d) určuje v súlade s § 11 ods.4 písm. i) zákona č.369/1990Zb.o obecnom zriadení v platnom 

znení s účinnosťou od 01.05.2017 plat hlavného kontrolóra obce podľa § 18 c ods. 1) písm. g) 

zákona č.36/1990 Zb. v platnom znení vo výške 31 EUR mesačne, pri pracovnom úväzku  

0,026.  

e) udeľuje súhlas na vykonávanie inej zárobkovej činnosti. 

 

Uznesenie č.96 

 



Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prístavbu k požiarnej zbrojnici. 

Uznesenie č.96 nebolo odsúhlasené.  

Za: Ing.Helena Zdravecká, Ivan Ribárski 

Proti: Mgr.Miroslav Roža, Roman Trimel, Božena Janšáková 

Zdržal sa: Peter Jamriška 

 

Uznesenie č.97 

 

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce rozhodla, že 

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostky obce Častkov za 

rok 2016 bolo odovzdané v stanovenom termíne a v súlade s ústavným zákonom NR SR 

č.657/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

 

Uznesenie č.98 

 

Komisia pre ochranu verejného poriadku, ako poradný orgán, odporúča starostke obce na 

základe postúpeného priestupkového spisu pokutu P.Vojtkovi vo výške 165 EUR. 

 

K bodu č.11. – Záver 

 Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a o 21:00  h ukončila  zasadnutie OZ.  

 

 

 

 

 

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

       Ing. Helena Zdravecká         Mgr. Eva Černeková 

        zástupkyňa starostky       starostka obce 

 

 

 

 

O v e r o v a t e l i a : 

 

 

 

Roman Trimel       ........................................................................ 

 

Božena Janšáková      ........................................................................    

 
 

 

 

 



 Uznesenie č.93/2017/ObZ zo 17. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove 

  

konaného 03.04.2017 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Obce Častkov 

  

 

 

 

 

 

Uznesenie č.93 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje : 

a) overovateľov zápisnice - Boženu Janšákovú Romana Trimla, 

b) volebnú komisiu v zložení – predseda Ing.Helena Zdravecká, členovia Ivan Ribárski 

a Roman Trimel, 

c) návrhovú komisiu v zložení – predseda Mgr.Miroslav Roža, členovia Peter Jamriška 

a Božena Janšáková. 

 

 

 

Hlasovanie:  prítomných 6 

 

Za uznesenie hlasovali: Ivan Ribárski, Peter Jamriška, Božena Janšáková 

  

                                      Ing.Helena Zdravecká, Ing.Miroslav Roža, Roman Trimel, 
 
  

Za – 6  

Proti – 0 

 

Zdržali  sa - 0 

  
  

  
  

  
  

  
  

  

        Mgr.Eva  Černeková 

                starostka obce Častkov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Uznesenie č.94/2017/ObZ zo 17. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove 

  

konaného 03.04.2017 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Obce Častkov 

  

 

 

 

 

 

Uznesenie č.94 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  program zasadnutia OZ, bez bodu 6. 

 

 

 

Hlasovanie:  prítomných 6 

 

Za uznesenie hlasovali: Ivan Ribárski, Peter Jamriška, Božena Janšáková 

  

                                      Ing.Helena Zdravecká, Ing.Miroslav Roža, Roman Trimel, 
 
  

Za – 6  

Proti – 0 

 

Zdržali  sa - 0 

  
  

  
  

  
  

  
  

  

        Mgr.Eva  Černeková 

                starostka obce Častkov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Uznesenie č.95/2017/ObZ zo 17. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove 

  

konaného 03.04.2017 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Obce Častkov 

  

 

 

 

 

 

Uznesenie č.95 

 

 

Obecné zastupiteľstvo 

a) konštatuje, že voľba hlavného kontrolóra sa uskutočnila v súlade so zákonom č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, 

b) berie na vedomie žiadosť p.Ing.Róberta Mozoliča, 

c) volí v súlade s § 18a ods. 1) a § 18a ods.5) zákona č.36/1990 Zb. p. Ing.Róberta Mozoliča, 

d) určuje v súlade s § 11 ods.4 písm. i) zákona č.369/1990Zb.o obecnom zriadení v platnom 

znení s účinnosťou od 01.05.2017 plat hlavného kontrolóra obce podľa § 18 c ods. 1) písm. g) 

zákona č.36/1990 Zb. v platnom znení vo výške 31 EUR mesačne, pri pracovnom úväzku  

0,026.  

e) udeľuje súhlas na vykonávanie inej zárobkovej činnosti. 

 

 

 

 

 

Hlasovanie:  prítomných 6 

 

Za uznesenie hlasovali: Ivan Ribárski, Peter Jamriška, Božena Janšáková 

  

                                      Ing.Helena Zdravecká, Ing.Miroslav Roža, Roman Trimel, 
 
  

Za – 6  

Proti – 0 

 

Zdržali  sa - 0 

  
  

  
  

  
  

  
  

  

        Mgr.Eva  Černeková 

                starostka obce Častkov 

 

 

 

 



 Uznesenie č.96/2017/ObZ zo 17. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove 

  

konaného 03.04.2017 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Obce Častkov 

  

 

 

 

 

 

Uznesenie č.96 

 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prístavbu k požiarnej zbrojnici. 

Uznesenie č.96 nebolo prijaté.  

 

 

 

Hlasovanie:  prítomných 6 

 

Za uznesenie hlasovali: Ivan Ribárski, Peter Jamriška, Božena Janšáková 

  

                                      Ing.Helena Zdravecká, Ing.Miroslav Roža, Roman Trimel, 
 
  

Za – 2 

Ing.Helena Zdravecká, Ivan Ribárski 
 

Proti – 3 

Roman Trimel, Božena Janšáková, Miroslav Roža 

 

Zdržali  sa – 1 

Peter Jamriška 

  
  

  
  

  
  

  
  

  

        Mgr.Eva  Černeková 

                starostka obce Častkov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Uznesenie č.97/2017/ObZ zo 17. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove 

  

konaného 03.04.2017 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Obce Častkov 

  

 

 

 

 

 

Uznesenie č.97 

 

 

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce rozhodla, že 

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostky obce Častkov za 

rok 2016 bolo odovzdané v stanovenom termíne a v súlade s ústavným zákonom NR SR 

č.657/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 

 

 

 

 

Hlasovanie:  prítomných 6 

 

Za uznesenie hlasovali: Ivan Ribárski, Peter Jamriška, Božena Janšáková 

  

                                      Ing.Helena Zdravecká, Ing.Miroslav Roža, Roman Trimel, 
 
  

Za – 6  

Proti – 0 

 

Zdržali  sa - 0 

  
  

  
  

  
  

  
  

  

        Mgr.Eva  Černeková 

                starostka obce Častkov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Uznesenie č.98/2017/ObZ zo 17. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove 

  

konaného 03.04.2017 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Obce Častkov 

  

 

 

 

 

 

Uznesenie č.98 

 

 

Komisia pre ochranu verejného poriadku, ako poradný orgán, odporúča starostke obce na 

základe postúpeného priestupkového spisu pokutu P.Vojtkovi vo výške 165 EUR. 

 
 

 

 

Hlasovanie:  prítomných 6 

 

Za uznesenie hlasovali: Ivan Ribárski, Peter Jamriška, Božena Janšáková 

  

                                      Ing.Helena Zdravecká, Ing.Miroslav Roža, Roman Trimel, 
 
  

Za – 6  

Proti – 0 

 

Zdržali  sa - 0 

  
  

  
  

  
  

  
  

  

        Mgr.Eva  Černeková 

                starostka obce Častkov 

 

 

 

 

 

 


