Zápisnica
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného dňa 12.12.2018
o 19:00 h v zasadačke obecného úradu
Na 2. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Častkove boli prítomní:
• starostka obce: Mgr. Eva Černeková
• hlavný kontrolór: Ing. Róbert Mozolič
• poslanci: Milan Held, Michal Jamriška, Mgr. Eva Majerová Ivan Ribárski,
Mgr. Miroslav Roža, Roman Trimel,
• ospravedlnený: Ján Rehuš
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov
3. Schválenie programu
4.Uznesenia prijaté na 1. ustanovujúcom zasadnutí OZ, konanom dňa 2.12.2018
5. Žiadosť R. Kadlečíka
6. Monitorovacia správa PHSR
7. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ a ZŠ.
8. Rozpočet na roky 2019-2021
9. Zásady odmeňovania poslancov, predsedov a členov komisií
10.Schválenie členov do školskej rady MŠ a školskej rady ZŠ
11. Diskusia
12. Záver
K bodu č. 1. - Otvorenie
Starostka obce prítomných privítala a otvorila zasadanie obecného zastupiteľstva.
Ospravedlnil sa J. Rehuš. Starostka obce skonštatovala, že zasadnutie OZ bolo riadne zvolané
a je uznášaniaschopné.
K bodu č. 2. – Určenie overovateľov
Za overovateľov boli určení poslanci M. Jamriška a I. Ribárski.
K bodu č. 3. - Schválenie programu
OZ jednomyseľne schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva, uznesením č. 9,
ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice
K bodu č. 4. - Uznesenia prijaté na 1. ustanovujúcom zasadnutí OZ, konanom 2.12.2018
Starostka prečítala všetky uznesenia prijaté na predchádzajúcom zasadnutí OZ. Všetky
uznesenia sú splnené.

K bodu č. 5. – Žiadosť R. Kadlečíka
R. Kadlečík žiadal odkúpenie obecného pozemku vedľa obecnej cesty. Obec Častkov
zase žiada R. Kadlečíka o predaj jeho pozemku obci, ide o časť pozemku pod cestou na
cintorín. Starostka obce komunikovala s R. Kadlečíkom a obaja sa dohodli na možnom
riešení. Vzájomne si pozemky predať, za rovnakú cenu a náklady za geometrický plán si
rozdeliť medzi sebou. OZ súhlasilo s návrhom a jednomyseľne prijalo uznesenie č. 10, ktoré
je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice:
OZ schvaľuje
a) vypracovanie geometrického plánu týkajúceho sa parcely 5224/1, časť obecného pozemku
a časť pozemku R. Kadlečíka, ktorý zasahuje do obecnej cesty,
b) zámer predaja časti parcely 5224/1 a zverejnenie zámeru predaja za cenu 2 EUR za m2
z dôvodu osobitného zreteľa,
c) zámer kúpy časti parcely 155, ktorej majiteľom je R. Kadlečík za cenu 2 EUR za m2,
d) náklady na vypracovanie geometrického plánu budú rozdelené rovnakým dielom medzi
Obec Častkov a R. Kadlečíka.
K bodu č. 6. – Monitorovacia správa PHSR
Starostka obce prečítala monitorovaciu správu č. 3, ktorá je neoddeliteľnou prílohou
tejto zápisnice spolu s uznesením. OZ jednomyseľne berie na vedomie, uznesením č. 11,
monitorovaciu správu PHSR č. 3.
K bodu č. 7. - Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ a ZŠ
OZ jednomyseľne schvaľuje uznesením č. 12, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto
zápisnice:
a) Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ v školskom roku 2017/2018,
b) Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ v školskom roku 2017/2018.
K bodu č. 8. – Rozpočet na roky 2019-2021
Kontrolór obce Ing. R. Mozolič oznámil poslancom svoje stanovisko a odporučil
Obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu schváliť.
OZ jednomyseľne uznesením č. 13, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice:
a) schvaľuje rozpočet Obce Častkov na rok 2019,
b) berie na vedomie rozpočet Obce Častkov na roky 2020 a 2021,
c) schvaľuje úpravu rozpočtu za rok 2018, rozpočtovým opatrením č. 7,
d) berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce.
K bodu č. 9. – Zásady odmeňovania poslancov, predsedov a členov komisií
OZ jednomyseľne schvaľuje uznesením č. 14 – Zásady odmeňovania poslancov, predsedov
a členov komisií. Tieto zásady sú neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice.
K bodu č. 10. – Schválenie členov do školskej rady MŠ a školskej rady ZŠ

Starostka obce navrhla do školskej rady MŠ za zriaďovateľa R.Trimla a M. Helda. Do
školskej rady ZŠ navrhla I. Ribárskeho a M. Jamrišku. Navrhovaní poslanci súhlasili.
OZ jednomyseľne schvaľuje uznesením č. 15, ktoré je neoddeliteľnou prílohu tejto zápisnice:
a) do školskej rady MŠ za zriaďovateľa poslancov R. Trimla a M. Heldu,
b) do školskej rady ZŠ za zriaďovateľa poslancov I. Ribárskeho a M. Jamrišku.
K bodu č. 11. – Diskusia
Starostka obce informovala poslancov o možnosti získať dotáciu z Ministerstva dopravy
a výstavby na zmenu územného plánu. O dotáciu sa žiada každý rok, ale treba vždy nové
uznesenie.
OZ jednomyseľne uznesením č. 16, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice:
a) schvaľuje podanie žiadosti o dotáciu na spracovanie – zmenu územnoplánovacej
dokumentácie,
b) schvaľuje, že proces obstarania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá
najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.
Starostka obce pozvala poslancov na podujatia:
14.12.2018 o 16:00 h – Vianočná dedinka
29.12.2018 o 14:00 h – Stolnotenisový turnaj
26.01.2019 od 19:00 h – Obecný ples, hrá kapela Janne Band
23.02.2019 – Maškarný ples, ktorý tento rok organizuje MŠ.
S poslancami sa v diskusii riešilo podujatie „Fašiangový sprievod“. Poslanci sa zhodli, že ak
nebude robiť sprievod žiadna organizácia, tak sprievod nebude.
V banke je potrebné urobiť zmeny podpisov. Starostka zistí, či sú povinní prísť všetci, ktorí
majú podpisové právo v banke, alebo len zástupkyňa obce, ktorá sa zmenila.
I. Ribárski oznámil OZ, že kvôli pracovným cestám do zahraničia bude pravdepodobne
chýbať na niektorých zasadnutiach. Do budúceho OZ sa zistí, či je možné upraviť spôsob
hlasovania tak, aby bolo možné hlasovať bez fyzickej prítomnosti na diaľku.
K bodu č. 12. - Záver
Starostka obce ukončila o 20:00 h zasadnutie OZ.

................................................................
Mgr. Eva Majerová
zástupkyňa starostky

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

Overovatelia:
Ivan Ribárski

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

Michal Jamriška

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

Uznesenie č. 9/2018/ObZ z 2. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove
konaného 02.12.2018 v kultúrnom dome Obce Častkov

Uznesenie č. 9

Obecné zastupiteľstvo v Častkove schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie: prítomných 6

Za uznesenie hlasovali: Milan Held, Michal Jamriška, Mgr. Eva Majerová,
Ivan Ribárski, Mgr. Miroslav Roža, Roman Trimel,

Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr. Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č. 10/2018/ObZ z 2. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Častkove konaného 02.12.2018 v kultúrnom dome Obce Častkov

Uznesenie č. 10

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
a) vypracovanie geometrického plánu týkajúceho sa parcely 5224/1, časť obecného pozemku
a časť pozemku R. Kadlečíka, ktorý zasahuje do obecnej cesty,
b) zámer predaja časti parcely 5224/1 a zverejnenie zámeru predaja za cenu 2 EUR za m2
z dôvodu osobitného zreteľa,
c) zámer kúpy časti parcely 155, ktorej majiteľom je R. Kadlečík za cenu 2 EUR za m2,
d) náklady na vypracovanie geometrického plánu budú rozdelené rovnakým dielom medzi
Obec Častkov a R. Kadlečíka.

Hlasovanie: prítomných 6

Za uznesenie hlasovali: Milan Held, Michal Jamriška, Mgr. Eva Majerová,
Ivan Ribárski, Mgr. Miroslav Roža, Roman Trimel,

Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr. Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č. 11/2018/ObZ z 2. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Častkove konaného 02.12.2018 v kultúrnom dome Obce Častkov

Uznesenie č. 11

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie monitorovaciu správu PHSR č. 3.

Hlasovanie: prítomných 6

Za uznesenie hlasovali: Milan Held, Michal Jamriška, Mgr. Eva Majerová,
Ivan Ribárski, Mgr. Miroslav Roža, Roman Trimel,

Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr. Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č. 12/2018/ObZ z 2. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Častkove konaného 02.12.2018 v kultúrnom dome Obce Častkov

Uznesenie č. 12

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
a) Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ v školskom roku 2017/2018,
b) Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ v školskom roku 2017/2018.

Hlasovanie: prítomných 6

Za uznesenie hlasovali: Milan Held, Michal Jamriška, Mgr. Eva Majerová,
Ivan Ribárski, Mgr. Miroslav Roža, Roman Trimel,

Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr. Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č. 13/2018/ObZ z 2. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Častkove konaného 02.12.2018 v kultúrnom dome Obce Častkov

Uznesenie č. 13

Obecné zastupiteľstvo
a) schvaľuje rozpočet Obce Častkov na rok 2019,
b) berie na vedomie rozpočet Obce Častkov na roky 2020 a 2021,
c) schvaľuje úpravu rozpočtu za rok 2018, rozpočtovým opatrením č. 7,
d) berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce.

Hlasovanie: prítomných 6

Za uznesenie hlasovali: Milan Held, Michal Jamriška, Mgr. Eva Majerová,
Ivan Ribárski, Mgr. Miroslav Roža, Roman Trimel,

Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr. Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č. 14/2018/ObZ z 2. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Častkove konaného 02.12.2018 v kultúrnom dome Obce Častkov

Uznesenie č. 14

Obecné zastupiteľstvo v Častkove schvaľuje – Zásady odmeňovania poslancov, predsedov
a členov komisií.

Hlasovanie: prítomných 6

Za uznesenie hlasovali: Milan Held, Michal Jamriška, Mgr. Eva Majerová,
Ivan Ribárski, Mgr. Miroslav Roža, Roman Trimel,

Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr. Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č. 15/2018/ObZ z 2. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Častkove konaného 02.12.2018 v kultúrnom dome Obce Častkov

Uznesenie č. 15

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
a) do školskej rady MŠ za zriaďovateľa poslancov R. Trimla a M. Heldu,
b) do školskej rady ZŠ za zriaďovateľa poslancov I. Ribárskeho a M. Jamrišku.

Hlasovanie: prítomných 6

Za uznesenie hlasovali: Milan Held, Michal Jamriška, Mgr. Eva Majerová,
Ivan Ribárski, Mgr. Miroslav Roža, Roman Trimel,

Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr. Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č. 16/2018/ObZ z 2. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Častkove konaného 02.12.2018 v kultúrnom dome Obce Častkov

Uznesenie č. 16

Obecné zastupiteľstvo:
a) schvaľuje podanie žiadosti o dotáciu na spracovanie – zmenu územnoplánovacej
dokumentácie,
b) schvaľuje, že proces obstarania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá
najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.

Hlasovanie: prítomných 6

Za uznesenie hlasovali: Milan Held, Michal Jamriška, Mgr. Eva Majerová,
Ivan Ribárski, Mgr. Miroslav Roža, Roman Trimel,

Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr. Eva Černeková
starostka obce Častkov

