Zápisnica
z 25. zasadania Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného dňa 24.09.2018
o 18,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Častkove.

Na 25. zasadaní Obecného zastupiteľstva v Častkove boli prítomní:
• starostka obce: Mgr. Eva Černeková
• hlavný kontrolór: Ing. Róbert Mozolič
• poslanci: Ivan Ribárski, Mgr.Miroslav Roža, Božena Janšáková,
Peter Jamriška, Ing.Helena Zdravecká
• ospravedlnení: Mgr.Michaela Vojtková, Roman Trimel

Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie overovateľov
3. Schválenie programu
4. Uznesenia prijaté na 24. riadnom zasadnutí OZ, konanom 11.06.2018
5. Rekonštrukcia miestnej komunikácie k cintorínu a vysporiadanie pozemkov v obci
6. Žiadosť J.Filípka
7. Komisia na ochranu verejného záujmu
8. Výstavba rodinných domov
9. Diskusia
10. Záver

K bodu č.1. - Otvorenie
Starostka obce prítomných privítala a otvorila zasadnutie.
Ospravedlnili sa
poslankyňa Mgr.M. Vojtková a R.Trimel. Starostka obce skonštatovala, že zasadnutie OZ
bolo riadne zvolané a je uznášaniaschopné.
K bodu č.2. - Schválenie overovateľov zápisnice
Starostka navrhla overovateľov – I.Ribárski a Mgr.M.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. 154, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice,
schvaľuje program zasadnutia OZ.
K bodu č.4. - Uznesenia prijaté na 24. riadnom zasadnutí OZ, konanom 11.06.2018
Starostka prečítala všetky uznesenia prijaté na predchádzajúcom zasadnutí OZ.
Starostka obce upozornila na uznesenie č. 146, ktorým OZ schválilo rekonštrukciu obecnej
studne, ale až po preverení stavu vody v studni školy a škôlky. Riaditeľky MŠ a ZŠ v správe
o stave vody v studniach informovali OZ, že vody majú dostatok. Starostka preto zdôraznila,
že je dôležité riešiť nedostatok vody na cintoríne. Vodu zatiaľ vozia hasiči DHZ Častkov, ale
nemajú zdroj vody a starostka obce ju musí vždy vybaviť s RD Častkov. Vedením RD
Častkov bola upozornená, že tiež majú nedostatok vody a vodu poskytnú len dočasne. Voda,
ktorá bola v nádržiach dovezená bola horúca a počas leta sa nedala používať na polievanie.
Navrhla hlasovať opäť za vybudovanie novej studne na cintoríne.
OZ schvaľuje uznesením č. 155, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice,
vybudovanie novej studne na cintoríne.
Za – 4
Proti – 0
Zdržal sa -1
Uznesenie č. 151, ktorým sa schválila výmena strešných okien sa postupne plní. Okná sú
objednané len nie je firma, ktorá by okná osadila. Starostka stále hľadá a oslovuje rôzne
firmy, ktoré majú certifikát k práci so strešnými oknami.
Uznesením č.153 bol schválený predaj parcely č.5227/9. Podmienkou bolo vypracovanie
geometrického plánu a znaleckého posudku. Zatiaľ ani jeden materiál nebol žiadateľom
P.Danišom doložený. Po doložení oboch materiálov bude zverejnený zámer priameho predaja
a až potom sa pristúpi k predaju. Uznesením č.145 bola schválená rekonštrukcia kúpeľky
v MŠ, ktorá je už dokončená a
Uznesenie č. 143, 144, 145, 147-150, 152 sú splnené.
K bodu č.5. – Rekonštrukcia miestnej komunikácie k cintorínu a vysporiadanie
pozemkov v obci
K rekonštrukcii miestnej komunikácie k cintorínu bol vypracovaný geometrický plán, ktorý
sa týka nových parkovacích miest a parciel č.5240, 5260, ktoré sú vo vlastníctve Slovenského
pozemkového fondu. Od posledného zasadnutia OZ starostka obce jednala so zástupcami SPF
a dňa 20.9.2018 boli tieto pozemky prevedené protokolom do vlastníctva obce. K protokolu
a ku geometrickému plánu je nutné dorobiť návrh na vklad do katastra.
Starostka riešila s vlastníkmi parciel, kde sú plánované parkovacie miesta, budúce vlastníctvo
týchto pozemkov. Parcela č.271 je vo vlastníctve V.Smetanovej a manželov Martišových.
Každý je vlastníkom 71 m2, ktoré obec potrebuje k vybudovanie parkovacích miest.
V.Smetanová odpredá obci Častkov svoj podiel 71 m2 v sume 3 EUR za m2. Rodina
Martišová súhlasí s prenájmom svojho podielu za 1EUR/m2 za rok. Parcela č.272 je vo
vlastníctve M.Ťuláka, ktorý daruje svoju časť vo výmere 91 m2, obci Častkov. Majiteľ
parcely č.154 R.Bajan súhlasí so vzájomnou nájomnou zmluvou, bez odplaty. Časť parcely
č.155 je vo vlastníctve R.Kadlečíka, s ktorým treba dohodnúť, ako riešiť časť cesty
zasahujúcej do jeho pozemku. R.Kadlečík žiada od obce Častkov odkúpenie časti parcely
z miestnej komunikácie č. 5224/1. Starostka obce upozornila, že je to časť komunikácie
z ktorej má prístup A.Hodúlová zo svojho rodinného domu. A.Hodúlová žiadala o odkúpenie

tohto pozemku ešte v decembri 2017, ale žiadosť sa neprejednávala vzhľadom k tomu, že pre
obec nie je vhodné predávať cesty. R.Kadlečík namietal, že môžu vychádzať cez parcelu za
domom, vedľa domu A.Tomanovej a on potrebuje toto miesto pre parkovanie traktorov.
Starostka obce upozornila, že tento predaj treba zvážiť, lebo obmedzí rodinu Hodúlovú.
Poslanec P.Jamriška upozornil aj na A.Filúšovú, ktorá susedí s touto parcelou a navrhol, aby
sa na budúce zastupiteľstvo predvolala A.Filúšová, až po jej vyjadrení by sa mohlo o predaji
uvažovať. Na budúcom zastupiteľstve sa musí doriešiť okrem žiadosti R. Kadlečíka, obecnú
cestu k cintorínu, ktorá presahuje do pozemku R.Kadlečíka. Bez dohody s R.Kadlečíkom
nemôžeme požiadať o eurofondy na túto cestu.
OZ jednomyseľne schvaľuje uznesením č.156, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto
zápisnice, podľa geometrického plánu č.106/2018 zo dňa 29.6.2018 kúpu, darovanie
a prenájom podielov:
a) kúpu časti parcely č.271, v rozlohe 71 m2 , cena 3 EUR/m2, poveruje starostku obce
podpísaním kúpnopredajnej zmluvy s majiteľkou parcely V.Smetanovou.
b) prenájom časti parcely č.271, v rozlohe 71 m2, cena prenájmu 1 EUR/m2 za rok, doba
prenájmu 10 rokov. Poveruje starostku obce podpísaním nájomnej zmluvy s majiteľmi
parcely – B. Martišovou a P. Martišom.
c) poveruje starostku obce podpísaním darovacej zmluvy, v ktorej M.Ťulák daruje obci časť
parcely č.272 o výmere 91 m2.
d) poveruje starostku obce podpísaním vzájomnej nájomnej zmluvy s majiteľom parcely
č.154 R.Bajanom, na dobu desať rokov.
Z minulého zastupiteľstva zostalo v riešení vysporiadanie pozemkov podľa geometrického
plánu č.107/2014 zo dňa 28.10.2014, ktorý riešil kompenzáciu pozemkov pre
Z.Chropúvkovú, I.Rigársku a manželov Vojtkových. Ich pozemky sa zmenšili na úkor
obecnej cesty pred nimi. Starostka obce riešila s vlastníkmi túto situáciu, súhlasia so
zámenou. Nastala zmena vo vlastníctve M.Smetanu, ktorý prepísal svoj rodinný dom na
I.Ribársku, o čom obecný úrad nevedel, nakoľko nebolo podané daňové priznanie. I.Ribárski
povedal, že ho podajú v najbližšom čase. Starostka obce upozornila, že za nepodanie
daňového priznanie k nehnuteľnosti môže obec udeliť pokutu.
OZ jednomyseľne schvaľuje uznesením č.157, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto
zápisnice, zámenu pozemkov a poveruje starostku obce podpísaním zámennej zmluvy medzi
majiteľmi parciel podľa geometrického plánu č.107/2014 zo dňa 28.10.2014.
Pozemok pod čiernou stavbou na cintoríne zostáva na riešenie. Pokračovať sa bude podľa
odpovede z ECAV. Posledným návrhom s ktorým súhlasili bola zámena pozemkov okolo
kostola, za pozemok na cintoríne. Obec trvala na výmene v rámci cintorína a preto stále
neprišlo k dohode oboch strán.
K bodu č.6. – Žiadosť J.Filípka
J.Filípek s manželkou doručili na obec žiadosť o odkúpenie pozemku, podľa geometrického
plánu. Geometrický plán si dali vypracovať, tak aby zakreslil skutočnú polohu ich rodinného
domu s predzáhradkou a plotom na konci záhrady. Po zameraní zistili, že celá predzáhradka
pred ich rodinným domom a časť ich zadného pozemku je na obecných pozemkoch.
Naposledy bol schválený podobný zámer predaja P.Danišovi, ktorý mal vypracovať znalecký
posudok k svojmu predaju. Zatiaľ ho na obci neodovzdal a z toho dôvodu nevie obec presnú
hodnotu pozemku. Bolo by vhodné, aby si žiadatelia dali vypracovať znalecký posudok na

časť ktorú chcú odkúpiť od obce. R.Kadlečík, ktorý bol prítomný na OZ upozornil poslancov,
že vzadu ide o obecnú cestu a nie je dobré aby tú časť obec predala.
OZ uznesením č.158 súhlasí so zverejnením zámeru predaja obecného majetku,
novovzniknutej parcely 5224/10 podľa geometrického plánu č.69/2018 zo dňa 10.8.2018.
Cena bude stanovená podľa predloženého znaleckého posudku, ktorý dá vypracovať
záujemca.
K bodu č.7. - Komisia na ochranu verejného záujmu
Starostka obce odovzdala svoje majetkové priznanie dňa 19.1.2018, ročné zúčtovanie
doložila v apríli 2018. Na predchádzajúcom zasadnutí chýbala predsedkyňa Komisie na
ochranu verejného záujmu a z toho dôvodu sa majetkové priznanie starostky neriešilo.
Predsedkyňa Komisie na ochranu verejného záujmu, spolu s poslancami OZ skontrolovala
majetkové priznanie starostky a prečítala návrh uznesenia: „Komisia pre ochranu verejného
záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce rozhodla, že Oznámenie funkcií, zamestnaní,
činností a majetkových pomerov starostky obce Častkov za rok 2017 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 uznesením č.159, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice,
schvaľuje návrh uznesenia.
K bodu č.8. – Výstavba rodinných domov
V obci je veľký záujem o stavebné pozemky. Jediná možnosť v tomto čase je využiť
pozemky ornej pôdy v lokalite „Diely nad dedinou“, kde by mohlo vzniknúť cca 28
stavebných pozemkov. Starostka obce jednala s majiteľmi dotknutých pozemkov. Nik z nich
nechce svoje pozemky obci predať, ale ani obec na ich kúpu nemá finančné prostriedky.
Z toho dôvodu starostka s vlastníkmi jednala hlavne ohľadom obecnej cesty, ktorá by
v budúcnosti predelila ich pozemky. Zato by im obec dala vyhotoviť geometrický plán, ktorý
bude obec potrebovať k vybavovaniu územného konania. Všetci vlastníci týchto pozemkov
súhlasili s predelením ich pozemkov. Okrem toho je nutné nájsť cestu, ktorá bude viesť ku
všetkým pozemkom. Starostka obce všetkým ukázala situačný výkres, aby poslanci OZ
presne vedeli o zámere. Cestu, ktorá bude pozdĺž parciel musíme odkúpiť od niektorého
vlastníka parcely v tejto lokalite. Zatiaľ, ako jediná súhlasí s predajom A.Štefková, ktorá by
predala svoj pozemok za 2EUR/m2. Starostka obce bude hľadať aj iných majiteľov v tejto
lokalite, ktorý budú ochotný predať svoj pozemok do 2 EUR/m2. Okrem obecnej cesty musí
obec v tejto lokalite prioritne riešiť trafostanicu, nakoľko v tejto oblasti nie je možný ďalší
odber elektriny. Je tu voľné miesto len pre jeden rodinný dom a toto distribučné miesto je už
zazmluvnené rodinou Jamriškovou. Ak chceme, ako obec podporiť výstavbu v obci musíme
začať hlavne s projektom na trafostanicu. Projekt musí byť vypracovaný obcou a dielo potom
zrealizuje Západoslovenská distribučná, a.s.
OZ jednomyseľne uznesením č.160, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice,
a) poveruje starostku obce vybavovaním projektu trafostanice,
b) poveruje starostku obce kúpou parciel v lokalite Diely nad dedinou, ktoré budú využité na
výstavbu obecnej cesty do sumy 2EUR/m2,
c) poveruje starostku obce s ostatnými prípravnými prácami súvisiacimi s prípravou
stavebných pozemkov.

K bodu č.9. – Diskusia
Starostka obce predložila poslancom zmeny v rozpočte. Zvýšili sa kapitálové príjmy obce
o dotáciu z MF SR na opravu a rekonštrukciu fasády, v sume 7500 EUR. Bežné príjmy sa
zvýšili v školstve, časť príjmu je z dohodovacieho konania a časť na plat asistenta učiteľa, na
ďalší školský rok.
OZ jednomyseľne berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením starostky č.6,
uznesením č.161, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice.
Firma Tendernet nám ponukla program na zabezpečenie verejného obstarania nízkych
zákaziek. Suma na program je vo výške 200 EUR, bez DPH a pre obec je to bezkonkurenčná
cena pri riešení VO požiarnej zbrojnice, cesty, chodníkov a VO pre rekonštrukciu fasády
budovy obecného úradu.
Spoločnosť Slovenská revízna a servisná spoločnosť ponúkla obci spoluprácu pri revíziacih
elektriky, plynu BOZP a požiarnej ochrany. Zo skúsenosti obyvateľov s touto spoločnosťou
nebude obec túto zmluvu akceptovať.
Majitelia pozemkov na Hanzlúvke podali na sťažnosť na p.Chocholáčkovú z Chropova, ktorá
je majiteľkou chovu hovädzieho dobytka na Hanzlúvke. Hovädzí dobytok jej uteká a ničí
záhrady domov na Hanzlúvke. Na základe odporučenia Okresného úradu, odboru životného
prostredia bude pre obec vhodné vypracovať VZN o chove dobytka v obci. Ďalej odporúča
riešiť túto situáciu s OR PZ Senica.
Na obec prišla anonymná sťažnosť, v ktorej sa občan Častkova sťažuje na vyvážanie
stavebného bordelu na cestu pod družstvom. Upozorňuje na to, že občania Častkova tam
vyvážať nemôžu a jazdí tam len firma zo Sobotišťa. Starostka obce povedala, že nikdy obec
nedala súhlas k budovaniu cesty zo stavebného odpadu. Na súhlas by bol potrebný
geometrický plán a ten by nebo totožný s pozemkami, kde sa cesta vytvorila. V miestnom
rozhlase bude zverejňované, že stavebný odpad je možné odvážať len na Technické služby
v Senici, kde od toho dostane každý doklad.
Drevovýroba Vrbovce požiadala obec o umožnenie vývozu látok zo svojej firmy do našej
čističky. Na základe karty bezpečnostných údajov o látkach na likvidáciu náš prevádzkovateľ
W-Control neodporučil vývoz týchto látok do našej čističky. Z toho dôvodu nebude obec
Častkov podpisovať zmluvu o vývoze s Drevovýrobou Vrbovce.
Starostka obce rieši možnosti budúcej výstavby vodovodu s projektantom z BVS, ktorá
vlastní projekty k vodovodu a hľadá možnosti ,ako začať s výstavbou vodovodu čo najskôr.
Riaditeľka MŠ Ľubica Kuricová, ktorá bola na materskej dovolenke, doručila na obec
k 1.8.2018 výpoveď. Od 1.8.2018 bude zamestnaná v MŠ Rovensko.
Všetci občania a nájomcovia bytoviek majú dlhy zaplatené. Jediný dlh ostáva u firmy Kampa
SK, ktorá vlastní Hotel Karpaty a EUROPROJEKTA prevádzkujúca Hotel Karpaty.
KOMUNÁLNE VOĽBY 2018
Na obci sú zaevidovaný kandidáti na starostu : Mgr.Eva Černeková, Ľubomír Fábik a Ivan
Ribárski. Za poslancov sú evidovaný kandidáti: M.Held, M.Jamriška, V.Krč, Ž.Kučerová,
Mgr.Eva Majerová, J.Rehuš, I. Ribárski, Mgr.M.Roža a R.Trimel.

Uznesenie č.154
OZ schvaľuje program zasadnutia OZ.
Uznesenie č.155
OZ schvaľuje vybudovanie novej studne na cintoríne.
Za – 4
Proti – 0
Zdržal sa -1
Uznesenie č.156
OZ schvaľuje, podľa geometrického plánu č.106/2018 zo dňa 29.6.2018 kúpu, darovanie
a prenájom podielov:
a) kúpu časti parcely č.271, v rozlohe 71 m2 , cena 3 EUR/m2, poveruje starostku obce
podpísaním kúpnopredajnej zmluvy s majiteľkou parcely V.Smetanovou.
b) prenájom časti parcely č.271, v rozlohe 71 m2, cena prenájmu 1 EUR/m2 za rok, doba
prenájmu 10 rokov. Poveruje starostku obce podpísaním nájomnej zmluvy s majiteľmi
parcely – B. Martišovou a P. Martišom.
c) poveruje starostku obce podpísaním darovacej zmluvy, v ktorej M.Ťulák daruje obci časť
parcely č.272 o výmere 91 m2.
d) poveruje starostku obce podpísaním vzájomnej nájomnej zmluvy s majiteľom parcely
č.154 R.Bajanom, na dobu desať rokov.
Uznesenie č.157
OZ schvaľuje zámenu pozemkov a poveruje starostku obce podpísaním zámennej zmluvy
medzi majiteľmi parciel podľa geometrického plánu č.107/2014 zo dňa 28.10.2014.
Uznesenie č. 158
OZ súhlasí so zverejnením zámeru predaja obecného majetku, novovzniknutej parcely
5224/10 podľa geometrického plánu č.69/2018 zo dňa 10.8.2018. Cena bude stanovená podľa
predloženého znaleckého posudku, ktorý dá vypracovať záujemca.
Uznesenie č.159
Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce rozhodla, že
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostky obce Častkov za
rok 2017 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.160
OZ
a) poveruje starostku obce vybavovaním projektu trafostanice,
b) poveruje starostku obce kúpou parciel v lokalite Diely nad dedinou, ktoré budú využité na
výstavbu obecnej cesty do sumy 2EUR/m2,

c) poveruje starostku obce s ostatnými prípravnými prácami súvisiacimi s prípravou
stavebných pozemkov.
Uznesenie č.161
OZ berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením starostky č.6.
K bodu č.10. – 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:
Ivan Ribárski

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

Mgr.M.Roža

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

Uznesenie č.154/2018/ObZ z 25. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove
konaného 24.09.2018 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Obce Častkov

Uznesenie č.154

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie: prítomných 5

Za uznesenie hlasovali: Ivan Ribárski, Božena Janšáková, Peter Jamriška, Ing.Helena
Zdravecká, Mgr.Miroslav Roža

Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr.Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č.155/2018/ObZ z 25. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove
konaného 24.09.2018 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Obce Častkov

Uznesenie č.155

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vybudovanie novej studne na cintoríne.

Hlasovanie: prítomných 5

Za uznesenie hlasovali: Božena Janšáková, Peter Jamriška, Ing.Helena Zdravecká,
Mgr.Miroslav Roža
Proti – 0
Zdržali sa – Ivan Ribárski

Mgr.Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č.156/2018/ObZ z 25. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove
konaného 24.09.2018 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Obce Častkov

Uznesenie č.156

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje, podľa geometrického plánu č.106/2018 zo dňa 29.6.2018
kúpu, darovanie a prenájom podielov:
a) kúpu časti parcely č.271, v rozlohe 71 m2 , cena 3 EUR/m2, poveruje starostku obce
podpísaním kúpnopredajnej zmluvy s majiteľkou parcely V.Smetanovou.
b) prenájom časti parcely č.271, v rozlohe 71 m2, cena prenájmu 1 EUR/m2 za rok, doba
prenájmu 10 rokov. Poveruje starostku obce podpísaním nájomnej zmluvy s majiteľmi
parcely – B. Martišovou a P. Martišom.
c) poveruje starostku obce podpísaním darovacej zmluvy, v ktorej M.Ťulák daruje obci časť
parcely č.272 o výmere 91 m2.
d) poveruje starostku obce podpísaním vzájomnej nájomnej zmluvy s majiteľom parcely
č.154 R.Bajanom, na dobu desať rokov.

Hlasovanie: prítomných 5

Za uznesenie hlasovali: Ivan Ribárski, Božena Janšáková, Peter Jamriška, Ing.Helena
Zdravecká, Mgr.Miroslav Roža

Za – 5
Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr.Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č.157/2018/ObZ z 25. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove
konaného 24.09.2018 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Obce Častkov

Uznesenie č.157

OZ schvaľuje zámenu pozemkov a poveruje starostku obce podpísaním zámennej zmluvy
medzi majiteľmi parciel podľa geometrického plánu č.107/2014 zo dňa 28.10.2014.

Hlasovanie: prítomných 5

Za uznesenie hlasovali: Ivan Ribárski, Božena Janšáková, Peter Jamriška, Ing.Helena
Zdravecká, Mgr.Miroslav Roža

Za – 5
Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr.Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č.158/2018/ObZ z 25. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove
konaného 24.09.2018 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Obce Častkov

Uznesenie č.158
OZ súhlasí so zverejnením zámeru predaja obecného majetku, novovzniknutej parcely
5224/10 podľa geometrického plánu č.69/2018 zo dňa 10.8.2018. Cena bude stanovená podľa
predloženého znaleckého posudku, ktorý dá vypracovať záujemca.

Hlasovanie: prítomných 5

Za uznesenie hlasovali: Božena Janšáková, Ing.Helena Zdravecká, Mgr.Miroslav Roža
Proti – 0
Zdržali sa – Ivan Ribárski, Peter Jamriška

Mgr.Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č.159/2018/ObZ z 25. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove
konaného 24.09.2018 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Obce Častkov

Uznesenie č.159
Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce rozhodla, že
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostky obce Častkov za
rok 2017 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 5

Za uznesenie hlasovali: Ivan Ribárski, Božena Janšáková, Peter Jamriška, Ing.Helena
Zdravecká, Mgr.Miroslav Roža

Za – 5
Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr.Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č.160/2018/ObZ z 25. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove
konaného 24.09.2018 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Obce Častkov

Uznesenie č.160

Obecné zastupiteľstvo
a) poveruje starostku obce vybavovaním projektu trafostanice,
b) poveruje starostku obce kúpou parciel v lokalite Diely nad dedinou, ktoré budú využité na
výstavbu obecnej cesty do sumy 2 EUR/m2,
c) poveruje starostku obce s ostatnými prípravnými prácami súvisiacimi s prípravou
stavebných pozemkov.

Hlasovanie: prítomných 5

Za uznesenie hlasovali: Ivan Ribárski, Božena Janšáková, Peter Jamriška, Ing.Helena
Zdravecká, Mgr.Miroslav Roža

Za – 5
Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr.Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č.161/2018/ObZ z 25. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove
konaného 24.09.2018 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Obce Častkov

Uznesenie č.161

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením starostky
č.6.

Hlasovanie: prítomných 5

Za uznesenie hlasovali: Ivan Ribárski, Božena Janšáková, Peter Jamriška, Ing.Helena
Zdravecká, Mgr.Miroslav Roža

Za – 5
Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr.Eva Černeková
starostka obce Častkov

