Zápisnica
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného dňa 18.3.2019
o 18:00 h v zasadačke obecného úradu
Na 3. 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, Ján Rehuš,
Mgr. Miroslav Roža, Roman Trimel,
• ospravedlnený: Ivan Ribárski
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov
3. Schválenie programu
4.Uznesenia prijaté na 2. zasadnutí OZ, konanom dňa 12.12.2018
5. Žiadosť r. Filípkovej
6. VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na
verejných priestranstvách počas volebnej kampane
7. Komisia pre ochranu verejného záujmu
8. Informácie o prebiehajúcich výzvach
9. Správa o činnosti ČOV
10. Diskusia
11. Záver
K bodu č. 1. - Otvorenie
Starostka obce prítomných privítala a otvorila zasadanie obecného zastupiteľstva. Ospravedlnil
sa I. Ribárski. Starostka obce skonštatovala, že zasadnutie OZ bolo riadne zvolané a je
uznášaniaschopné.
K bodu č. 2. – Určenie overovateľov
Za overovateľov boli určení poslanci Ján Rehuš a Milan Held.
K bodu č. 3. - Schválenie programu
OZ jednomyseľne schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva, uznesením č. 17,
ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice
K bodu č. 4. - Uznesenia prijaté na 2. zasadnutí OZ, konanom 12.12.2018

Starostka prečítala všetky uznesenia prijaté na predchádzajúcom zasadnutí OZ.
Uznesenia č.9,11,12 – 16 sú splnené. Uznesenie č.10 sa priebežne plní. Z minulého obdobia
zostalo uznesenie č.156/2018, ktorého časť je splnená, ale bod b) tohto uznesenia, ktorý riešil
prenájom pozemku obcou od r. Martišovej, nie je splnený. Na základe rozhodnutia z katastra
nehnuteľností bolo obecnému úradu odporučené dohodnúť sa s r. Martišovou na odkúpení
predmetného pozemku alebo na zámene pozemkov. Pozemok, o ktorý má obec záujem je
podľa GP 106/2018 o výmere 142 m2, z ktorého vlastní r. Martišová ½ podielu. Tento
pozemok sa nachádza za plotom miestneho cintorína. Na tejto časti má byť v budúcnosti
vybudované parkovisko pre návštevníkov cintorína. Pozemok, ktorý obec navrhla na zámenu
je trvalým trávnatým porastom, o rozlohe 401 m2. Pozemok je väčší ako ten, ktorý obec
potrebuje k projektu cesty a parkoviska na cintoríne. R. Martišová požaduje zámenu pozemku
s rozlohou minimálne 350-450 m2. Väčší pozemok aj z toho dôvodu, že ich pozemok je orná
pôda, ktorá má väčšiu hodnotu, ako trvalý trávnatý porast, ktorý môže obec zameniť. R.
Martišová nesúhlasí so žiadnou kúpnou zmluvou, len so zámenou pozemkov. Z dôvodu
osobitného zreteľa obec potrebuje tento pozemok k projektu, ktorý by nemohol byť
v budúcnosti zrealizovaný. Ak by OZ s r. Martišovou nepristúpilo k žiadnej dohode, celý GP
106/2018 by sa nedal zapísať na katastri.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne uznesením č. 18/2019, ktoré je neoddeliteľnou prílohou
tejto zápisnice:
a) schvaľuje výmenu pozemku parcely registra „E“ p. č. 4844/1, o výmere 401 m2, druh
pozemku trvalý trávnatý porast v k. ú. Častkov vo vlastníctve Obce Častkov za pozemok Beaty
a Pavla Martiša, ktorí vlastnia ½ podiel pozemku podľa GP 106/2018 o výmere 142 m2,
b) schvaľuje prevod nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov § 9a ods. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom
obecné zastupiteľstvo rozhodlo jednomyseľne. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je
skutočnosť, že novovytvorený pozemok podľa GP 106/2018 musí byť vo vlastníctve obce, aby
bol vysporiadaný vlastnícky vzťah k tejto časti. Pozemok, o ktorý sa jedná, je za cintorínom
a v budúcnosti bude použitý na parkovanie vozidiel pri cintoríne.
c) poveruje starostku obce k podpísaniu zámennej zmluvy.
Z predchádzajúcich zasadnutí zostáva v plnení uznesenie č.157/2018, ktorým OZ schválilo
zámenu pozemkov podľa geometrického plánu č.107/2014 zo dňa 28.10.2014. Zatiaľ nemá
obecný úrad pripravenú zámennú zmluvu, ktorú je nutné vypracovať v spolupráci s právnikom.
K bodu č. 5. – Žiadosť r. Filípkovej
Žiadosť r. Filípkovej o odkúpenie časti obecného pozemku z dôvodu osobitného zreteľa
bola na predchádzajúcom zasadnutí OZ riešená. OZ súhlasilo len s odpredaním pozemku pred
rodinným domom. R. Filípková požiadala novou žiadosťou o odkúpenie časti obecného
pozemku len za svojim rodinným domom, nie pred ním. Cena za pozemok by vychádzala zo
znaleckého posudku, ktorý dala vypracovať r. Danišová. Znalecký posudok sa týka
podobného pozemku v obci.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne uznesením č. 19, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto
zápisnice:

a) schvaľuje odpredaj časti pozemku p. č. 5224/11,podľa GP 69/2018, o výmere 30 m2 v k. ú.
Častkov žiadateľom je Ján Filípek a Anna Filípková, obaja bytom Častkov č.46 za cenu 5 €/m2
b) schvaľuje prevod nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov § 9a ods. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom
obecné zastupiteľstvo rozhodlo jednomyseľne. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je
skutočnosť, že novovytvorený pozemok bol doteraz užívaný žiadateľmi v dobrej viere, že je
ich majetkom.
c) poveruje starostku obce k podpísaniu kúpnopredajnej zmluvy, ktorú si dajú zhotoviť
kupujúci spolu s návrhom na vklad,
d) poplatok za vklad budú hradiť kupujúci.
K bodu č. 6. – Všeobecné záväzné nariadenie Obce Častkov o vyhradení miest
a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných
priestranstvách počas volebnej kampane
OZ jednomyseľne uznesením č. 20, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice,
schválilo Všeobecné záväzné nariadenie Obce Častkov č.1/2019 o vyhradení miest
a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách
počas volebnej kampane.

K bodu č. 7. – Komisia na ochranu verejného záujmu
Starostka obce odovzdala svoje majetkové priznanie dňa 28.12.2018, ročné zúčtovanie doložila
28.2.2019. Predseda Komisie na ochranu verejného záujmu spolu s poslancami OZ
skontroloval majetkové priznanie starostky a prečítal 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 2018 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. 21, ktoré je neoddeliteľnou
prílohou tejto zápisnice.
K bodu č. 8. – Informácie o prebiehajúcich výzvach
Cesta na cintorín - výzva 7.2 z PPA, cez ktorú budeme riešiť cestu na cintorín nebola zatiaľ
zverejnená. Projekt je pripravený a teraz sa riešia vlastníctva pozemkov pod touto cestou.
Chodníky- výzva by mala vyjsť v máji 2019, výzva bude zverejnená prostredníctvom MAS
Záhorie. Tento projekt je pripravený spolu so stavebným povolením.
Fasáda na budove OcÚ – na základe prieskumu trhu prostredníctvom programu
TENDERNET zvíťazila firma Danube Imports, ktorá chce s prácou začať na jar 2019. Firma
ponúkla možnosť dorobiť fasádu na celej budove s tým, že jej časť prác bude zaplatená až
budúci rok.

Hasičská zbrojnica – s prácami sa má začať na jar 2019, víťazom tejto zákazky cez
TENDERNET je Danube Imports Bratislava.
Stavebné pozemky – geometrický plán je pripravený, rieši sa trafostanica so ZDIS, a.s.
Kompostéry - z projektu v spolupráci s Mikroregiónom Branč budú dovezené v priebehu
apríla 2019.
Kanalizácia – obec bude znova žiadať o dotáciu z Environmentálneho fondu. V tejto žiadosti
sme opakovane neúspešní, ale nie je možné z iných zdrojov získať dotáciu.
Vodovod – starostka obce získala potrebné materiály od BVS k žiadosti na EF. Obec však
môže požiadať len o jednu dotáciu. Buď kanalizácia, alebo vodovod. Musíme zvážiť čo je pre
nás prioritou. Poslanci sa zhodli, že takéto rozhodnutie nemôže byť len na nich, ale treba zistiť
názor občanov napr. na verejnej schôdzi.
Okrem drobných žiadostí o dotácie je možnosť podať žiadosť na Úrad vlády SR v rámci výzvy
„Podpora rozvoja športu na rok 2019“.
OZ jednomyseľne schvaľuje uznesením č. 22, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice,
podanie žiadosti na opravu sociálnych zariadení v rámci výzvy „Podpora rozvoja športu na rok
2019“ z Úradu vlády SR.
K bodu č. 9. – Správa o činnosti ČOV
Starostka obce informovala poslancov o nákladoch na čističku odpadových vôd v roku 2018
a o príjmoch z čističky. Náklady na ČOV, po odčítaní príjmov z ČOV, boli v roku 2018 vo
výške 7070,26 EUR.
OZ jednomyseľne uznesením č. 23, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice, berie na
vedomie správu o financovaní a činnosti ČOV.

K bodu č. 10. – Diskusia
Hlavný kontrolór podal správu o kontrolnej činnosti v roku 2018. OZ uznesením č. 24, ktoré
je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice, berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra.
V roku 2018 sa schválil odpredaj časti pozemku z dôvodu osobitného zreteľa, kde boli
kupujúcimi manželia Danišoví. Pri zápise kúpnej zmluvy medzi r. Danišovou a Obcou Častkov
je potrebné uznesenie, ktoré definuje presné údaje o parcele a o cene za pozemok, nestačí len,
že cena bude stanovená podľa znaleckého posudku.
OZ uznesením č. 25, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice:
a) schvaľuje odpredaj časti pozemku p. č. 5227/1, zapísaný na LV č.488, registra „C“ – KN
zastavané plochy, podľa GP 54/2018 zo dňa 11.7.2018, ide o novovytvorenú parcelu č.
5227/13 o výmere 106 m2 žiadateľom je Pavol Daniš a Eva Danišová, obaja bytom Častkov
č.87 za cenu 5 €/m2 , ktorá bola stanovaná na základe znaleckého posudku č.231/2018 zo dňa
24.9.2018

b) schvaľuje prevod nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov § 9a ods. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom
obecné zastupiteľstvo rozhodlo jednomyseľne. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je
skutočnosť, že novovytvorený pozemok bol doteraz užívaný žiadateľmi v dobrej viere, že je
ich majetok
c) poveruje starostku obce k podpísaniu kúpnopredajnej zmluvy, ktorú si dajú zhotoviť
kupujúci spolu s návrhom na vklad.
Starostka predložila OZ návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1, ktoré rieši
účelovo určené prostriedky zo ŠR. Rozpočtové opatrenie č.2. rieši zvýšenie podielových daní
na rok 2019.
OZ uznesením č. 26, ktoré je neoddeliteľnou prílohu tejto zápisnice:
a) berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením starostky č.1
b) schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2.
Starostka vypracuje v spolupráci s pracovníčkami OcÚ a zamestnaneckým dôverníkom
pracovný a organizačný poriadok. Zmena bude hlavne v tom, že na úrade pribudnú nestránkové
dni.
Starostka obce informovala poslancov o dlžníkoch voči obecnému úradu. Na poplatkoch za
odpady nemá uhradené firma EUROPROJEKTA, konateľ Ing. M. Fábiková, je to dlh vo výške
673,92 EUR. Firma KAMPA SK, štatutár Ľubomír Fábik, má dlh vo výške 494,38 EUR, na
dani za nehnuteľnosť. Firma KAMPA SK je v konkurze a tento dlh bude riešený v rámci
konkurzného konania voči firme KAMPA SK.
Na bytovom dome č.233 je dlžníkom p. Jelluš, ktorý má dlh vo výške 842,86 EUR. Dlh musí
uhradiť do 1.5.2019, nakoľko k tomuto dátumu končí jeho nájomná zmluva s Obcou Častkov.
S firmou LADISCO bude podpísaná zmluva o zbere použitého kuchynského oleja.
V nedeľu bude podujatie, ktoré zorganizovalo nové občianske združenie Častkovjané,
podujatie s názvom „Vítanie jari“.
Do budúcnosti je potrebné riešiť parkovanie pri bytových domoch, kde je problém s dlhodobo
zaparkovaným vozidlom r. Mišánkovej, ktorá ho ani po výzve neodviezla. Niektorí obyvatelia
zo spodnej bytovky začali parkovať hneď pri chodníku a tak sťažujú prejazd vozidlami k hornej
bytovke. Parkovných miest je dostatok, ale parkovacie miesta pod ihriskom sa nevyužívajú
a každý sa snaží zaparkovať pri vchode.
Budúce zasadnutie OZ bude koncom mája alebo začiatkom júna. Bude sa schvaľovať záverečný
účet, výročná správa, VZN o chove zvierat, VZN o odpadoch a pripravovať sa bude VZN
o dani z nehnuteľnosti.
Do diskusie sa prihlásila M. Peričková, ktorá upozornila na to, že niektoré domácnosti nemajú
žumpu a všetko ide do miestneho potoka, ktorý tečie vedľa jej rodinného domu. Požiadala
starostku obce, aby zistila kto vyváža žumpy a kto nie. Pripomenula starostke, že chce predať
obci pozemok, ktorý vyhrali v súdnom spore s obcou. Ide o pozemok pri bytovom dome 233.

K bodu č. 11. - Záver
Starostka obce ukončila o 20:00 h zasadnutie OZ.

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

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

Overovatelia:
Milan Held

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

Ján Rehuš

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

Výpis uznesení
Uznesenie č.17
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 18
Obecné zastupiteľstvo:
a) schvaľuje výmenu pozemku parcely registra „E“ p. č. 4844/1, o výmere 401 m2, druh
pozemku trvalý trávny porast v k. ú. Častkov vo vlastníctve Obce Častkov za pozemok Beaty
a Pavla Martiša, ktorý vlastnia ½ podiel pozemku podľa GP 106/2018 o výmere 142 m2,
b) schvaľuje prevod nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov § 9a ods. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom
obecné zastupiteľstvo rozhodlo jednomyseľne, t. j. viac ako 3,5 z poslancov. Dôvodom hodným
osobitného zreteľa je skutočnosť, že novovytvorený pozemok podľa GP 106/2018 musí byť vo
vlastníctve obce aby bol vysporiadaný vlastnícky vzťah k tejto časti. Pozemok o ktorý sa jedná
je za cintorínom a v budúcnosti bude použitý na parkovanie vozidiel pri cintoríne.
c) poveruje starostku obce k podpísaniu zámennej zmluvy.
Uznesenie č. 19
Obecné zastupiteľstvo:
a) schvaľuje odpredaj časti pozemku p. č. 5224/11, podľa GP 69/2018, o výmere 30 m2 v k. ú.
Častkov žiadateľom je Ján Filípek a Anna Filípková, obaja bytom Častkov č.46 za cenu 5 €/m2,
b) schvaľuje prevod nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov § 9a ods. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom
obecné zastupiteľstvo rozhodlo jednomyseľne. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je
skutočnosť, že novovytvorený pozemok bol doteraz užívaný žiadateľmi v dobrej viere, že je
ich majetok,
c) poveruje starostku obce k podpísaniu kúpnopredajnej zmluvy, ktorú si dajú zhotoviť
kupujúci spolu s návrhom na vklad,
d) poplatok za vklad budú hradiť kupujúci.
Uznesenie č. 20
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie Obce Častkov č.1/2019
o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných
priestranstvách počas volebnej kampane.
Uznesenie č. 21
Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce rozhodla, že
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostky obce Častkov za
rok 2018 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. 22
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podanie žiadosti na opravu sociálnych zariadení v rámci
výzvy „Podpora rozvoja športu na rok 2019“ z Úradu vlády SR.

Uznesenie č. 23
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o financovaní a činnosti ČOV.
Uznesenie č. 24
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.
Uznesenie č. 25
Obecné zastupiteľstvo:
a) schvaľuje odpredaj časti pozemku p. č. 5227/1, zapísaný na LV č.488, registra „C“ –KN
zastavané plochy, podľa GP 54/2018 zo dňa 11.7.2018, ide o novovytvorenú parcelu č.
5227/13 o výmere 106 m2 žiadateľom je Pavol Daniš a Eva Danišová, obaja bytom Častkov
č.87 za cenu 5 €/m2 , ktorá bola stanovaná na základe znaleckého posudku č.231/2018 zo dňa
24.9.2018
b) schvaľuje prevod nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov § 9a ods. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom
obecné zastupiteľstvo rozhodlo jednomyseľne. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je
skutočnosť, že novovytvorený pozemok bol doteraz užívaný žiadateľmi v dobrej viere, že je
ich majetok
c) poveruje starostku obce k podpísaniu kúpnopredajnej zmluvy, ktorú si dajú zhotoviť
kupujúci spolu s návrhom na vklad.
d) poplatok za vklad budú hradiť kupujúci.
Uznesenie č. 26
Obecné zastupiteľstvo:
a) berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením starostky č.1,
b) schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2.

Uznesenie č. 17/2018/ObZ z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného
18.03.2019 v zasadačke obecného úradu

Uznesenie č. 17

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie: prítomných 6 zo 7

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

Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr. Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č. 18/2018/ObZ z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného
18.03.2019 v zasadačke obecného úradu

Uznesenie č. 18

Obecné zastupiteľstvo:
a) schvaľuje výmenu pozemku parcely registra „E“ p. č. 4844/1, o výmere 401 m2, druh
pozemku trvalý trávny porast v k. ú. Častkov vo vlastníctve Obce Častkov za pozemok Beaty
a Pavla Martiša, ktorý vlastnia ½ podiel pozemku podľa GP 106/2018 o výmere 142 m2,
b) schvaľuje prevod nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov § 9a ods. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom
obecné zastupiteľstvo rozhodlo jednomyseľne, t. j. viac ako 3,5 z poslancov. Dôvodom hodným
osobitného zreteľa je skutočnosť, že novovytvorený pozemok podľa GP 106/2018 musí byť vo
vlastníctve obce aby bol vysporiadaný vlastnícky vzťah k tejto časti. Pozemok o ktorý sa jedná
je za cintorínom a v budúcnosti bude použitý na parkovanie vozidiel pri cintoríne.
c) poveruje starostku obce k podpísaniu zámennej zmluvy.

Hlasovanie: prítomných 6 zo 7

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

Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr. Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č. 19/2018/ObZ z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného
18.03.2019 v zasadačke obecného úradu

Uznesenie č. 19

Obecné zastupiteľstvo:
a) schvaľuje odpredaj časti pozemku p. č. 5224/11,podľa GP 69/2018, o výmere 30 m2 v k. ú.
Častkov žiadateľom je Ján Filípek a Anna Filípková, obaja bytom Častkov č.46 za cenu 5 €/m2,
b) schvaľuje prevod nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov § 9a ods. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom
obecné zastupiteľstvo rozhodlo jednomyseľne. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je
skutočnosť, že novovytvorený pozemok bol doteraz užívaný žiadateľmi v dobrej viere, že je
ich majetok,
c) poveruje starostku obce k podpísaniu kúpnopredajnej zmluvy, ktorú si dajú zhotoviť
kupujúci spolu s návrhom na vklad,
d) poplatok za vklad budú hradiť kupujúci.

Hlasovanie: prítomných 6 zo 7

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

Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr. Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č. 20/2018/ObZ z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného
18.03.2019 v zasadačke obecného úradu

Uznesenie č. 20
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Častkov č.1/2019
o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných
priestranstvách počas volebnej kampane.

Hlasovanie: prítomných 6 zo 7

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

Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr. Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č. 21/2018/ObZ z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného
18.03.2019 v zasadačke obecného úradu

Uznesenie č. 21

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce rozhodla, že
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostky obce Častkov za
rok 2018 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 zo 7

Za uznesenie hlasovali: Milan Held, Michal Jamriška, Mgr. Eva Majerová,
Ján Rehuš, Mgr. Miroslav Roža, Roman Trimel,
Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr. Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č. 22/2018/ObZ z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného
18.03.2019 v zasadačke obecného úradu

Uznesenie č. 22

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podanie žiadosti na opravu sociálnych zariadení v rámci
výzvy „Podpora rozvoja športu na rok 2019“ z Úradu vlády SR.

Hlasovanie: prítomných 6 zo 7

Za uznesenie hlasovali: Milan Held, Michal Jamriška, Mgr. Eva Majerová,
Ján Rehuš, Mgr. Miroslav Roža, Roman Trimel,
Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr. Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č. 23/2018/ObZ z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného
18.03.2019 v zasadačke obecného úradu

Uznesenie č. 23

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o financovaní a činnosti ČOV.

Hlasovanie: prítomných 6 zo 7

Za uznesenie hlasovali: Milan Held, Michal Jamriška, Mgr. Eva Majerová,
Ján Rehuš, Mgr. Miroslav Roža, Roman Trimel,
Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr. Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č. 24/2018/ObZ z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného
18.03.2019 v zasadačke obecného úradu

Uznesenie č. 24

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.

Hlasovanie: prítomných 6 zo 7

Za uznesenie hlasovali: Milan Held, Michal Jamriška, Mgr. Eva Majerová,
Ján Rehuš, Mgr. Miroslav Roža, Roman Trimel,
Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr. Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č. 25/2018/ObZ z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného
18.03.2019 v zasadačke obecného úradu

Uznesenie č. 25
Obecné zastupiteľstvo:
a) schvaľuje odpredaj časti pozemku p. č. 5227/1, zapísaný na LV č.488, registra „C“ –KN
zastavané plochy, podľa GP 54/2018 zo dňa 11.7.2018, ide o novovytvorenú parcelu č.
5227/13 o výmere 106 m2 žiadateľom je Pavol Daniš a Eva Danišová, obaja bytom Častkov
č.87 za cenu 5 €/m2 , ktorá bola stanovaná na základe znaleckého posudku č.231/2018 zo dňa
24.9.2018
b) schvaľuje prevod nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov § 9a ods. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom
obecné zastupiteľstvo rozhodlo jednomyseľne. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je
skutočnosť, že novovytvorený pozemok bol doteraz užívaný žiadateľmi v dobrej viere, že je
ich majetok
c) poveruje starostku obce k podpísaniu kúpnopredajnej zmluvy, ktorú si dajú zhotoviť
kupujúci spolu s návrhom na vklad.
d) poplatok za vklad budú hradiť kupujúci.

Hlasovanie: prítomných 6 zo 7

Za uznesenie hlasovali: Milan Held, Michal Jamriška, Mgr. Eva Majerová,
Ján Rehuš, Mgr. Miroslav Roža, Roman Trimel,
Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr. Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č. 26/2018/ObZ z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného
18.03.2019 v zasadačke obecného úradu

Uznesenie č. 26
Obecné zastupiteľstvo:
a) berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením starostky č.1,
b) schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2.

Hlasovanie: prítomných 6 zo 7

Za uznesenie hlasovali: Milan Held, Michal Jamriška, Mgr. Eva Majerová,
Ján Rehuš, Mgr. Miroslav Roža, Roman Trimel,
Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr. Eva Černeková
starostka obce Častkov

