Zápisnica
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného dňa 12.8.2019
o 19:00 h v zasadačke obecného úradu

Na 5. 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,
Roman Trimel, Ivan Ribárski
• ospravedlnený: Mgr. Miroslav Roža

Program:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov
3. Schválenie programu
4.Uznesenia prijaté na 4. zasadnutí OZ, konanom dňa 10.6.2019
5. Žiadosť SU-BYT Častkov 140
6. Informácie o ZŠ a MŠ
7. Výzvy environmentálneho fondu – kanalizácia
8. Diskusia
9. Záver
K bodu č. 1 - Otvorenie
Starostka obce prítomných privítala a otvorila zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Ospravedlnil sa Mgr. Miroslav Roža. 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 Ivan Ribárski.
K bodu č. 3 - Schválenie programu
OZ jednomyseľne schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva, uznesením č. 34,
ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice.

K bodu č. 4 - Uznesenia prijaté na 4. zasadnutí OZ, konanom 10.6.2019
Starostka prečítala všetky uznesenia prijaté na predchádzajúcom zasadnutí OZ. Všetky
uznesenia okrem uznesenia č. 33 sú splnené. Uznesenie č. 33 o kúpe pozemkov sa postupne
plní prípravou kúpno-predajných zmlúv.
K bodu č. 5 – Žiadosť SU-BYT Častkov 140
Žiadosť SU-BYT Častkov 140 bola na obec doručená 21.2.2019. Po rokovaní s firmou
Ecoled Solutions, ktorá zabezpečuje v obci verejné osvetlenie bola obci navrhnutá nová
zmluva, ktorá rieši pridanie dvoch svietidiel. Zmluva nadväzuje na zmluvné podmienky zo dňa
31.8.2015. Doba zmluvy sa meniť nebude, zmení sa len sadzba za prenájom svietidiel.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje uznesením č. 35, ktoré je neoddeliteľnou
prílohu tejto zápisnice, zriadenie dvoch svetelných bodov. Z toho jeden bude osadený pred
bytovým domom č. 140 a druhý podľa potreby. Poveruje starostku obce podpísaním zmluvy
o nájme a o poskytovaní služieb s firmou EcoLed Solutions a. s., v súvislosti s koncesnou
zmluvou o poskytovaní služieb modernizácie a údržby siete verejného osvetlenia zo dňa
31.8.2015
K bodu č. 6 – Informácie o ZŠ a MŠ
Dňa 30.7.2019 skončilo päťročné funkčné obdobie riaditeľky ZŠ Mgr. Ivety Fodorovej.
Na základe toho bolo vyhlásené výberové konanie, ktoré bolo zverejnené na webovej stránke
obce, úradnej tabuli a na stránke MV SR. Výberové konanie na riaditeľa ZŠ prebehlo 22.7.2019
a Radou školy bola zvolená na ďalšie päťročné obdobie Mgr. Iveta Fodorová.
V MŠ stále nie je riaditeľka, pretože žiadna z učiteliek nespĺňa zákonné náležitosti.
Vždy je riadením poverená jedna z učiteliek. Počas júlovej dovolenky starostky obce bola na
obec doručená výpoveď učiteľky Mgr. O. Lakatošovej. Vo výpovedi uviedla, že ukončí
pracovný pomer v obci ku dňu 30.8.2019. Pracovná zmluva skončila druhej pani učiteľke Mgr. M. Horváthovej. Z toho dôvodu bol zverejnený oznam o voľných miestach. Z prijatých
žiadostí boli vybrané dve učiteľky a to I. Trimelová a PhDr. H. Vojtková. I. Trimelová mala
jediná ukončené adaptačné vzdelanie, ktoré na obecný úrad doručila Mgr. I. Fodorová,
riaditeľka ZŠ Častkov. Odborné vzdelanie bude mať p. Trimelová ukončené po ukončení
Strednej pedagogickej školy, na ktorú je od septembra prijatá. PhDr. H. Vojtková bude zatiaľ
poverená riadením MŠ. Obidve novoprijaté učiteľky sú z obce, a preto bude zmenená pracovná
doba tak, aby boli pri výchove obidve učiteľky. Doteraz bola pracovná doba prispôsobená
učiteľke Mgr. M. Horváthovej, kvôli zlému autobusovému spojeniu.
Na asistenta učiteľa nám prispeje MŠ SR len na 6 hodinový týždenný úväzok. Oznam
o voľnom mieste asistenta učiteľa bude zverejnený na úradnej tabuly.
V materskej škole je nutné urobiť rekonštrukciu stropu v herni a vybudovať odsávanie
v kuchyni. Minulý rok bol strop rekonštruovaný v spálni z peňazí Rodičovského združenia pri
MŠ Častkov. Zostal už len strop v herni, ktorý je nebezpečný. Svietidlá na ňom umiestnené
môžu spadnúť a je nutné strop opraviť. Problém je aj v kuchyni s parou z varenia, ktorá
prechádza do herne a do spálne.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne uznesením č. 36, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto
zápisnice, schvaľuje rekonštrukciu stropu v herni MŠ a zabudovanie odsávania vzduchu
v kuchyni.

K bodu č. 7 – Výzva environmentálneho fondu – kanalizácia
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne uznesením č. 37, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto
zápisnice:
a) schvaľuje podanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie zo zdrojov
Environmentálneho fondu Ministerstva životného prostredia SR pri spolufinancovaní
rozšírenia kanalizácie obce Častkov. V prípade schválenia žiadosti sa bude Obec Častkov
podieľať na spolufinancovaní projektu vo výške minimálne 5 % oprávnených nákladov,
b) poveruje starostku obce k realizácii všetkých potrebných krokov smerujúcich k podaniu
žiadosti a získaniu dotácie v zmysle predchádzajúceho odseku.
K bodu č. 8 – Diskusia
Diskusiu začala starostka obce. Navrhla zmeniť zásady hospodárenia. Niektoré veci a materiály
vysoko prevyšujú sumu 1500 EUR, do ktorej môže obec nakupovať bez OZ.
OZ jednomyseľne schvaľuje uznesením č. 38, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice,
dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Častkov, kde sa mení v
§ 22 suma 1500,- EUR na 10 % z celkového rozpočtu obce.
OZ jednomyseľne schvaľuje uznesením č. 39, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice,
dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia, kde sa mení suma v čl.4, písm. A bod 3 z 3000 EUR na
5000 EUR.
Príprava výstavby v lokalite Diely nad dedinou sa zastavila na chýbajúcej trafostanici.
Podmienkou Západoslovenskej distribučnej je pripojenie minimálne 12 prípojok v tejto lokalite
a pripojenie jednej bytovky. V obci chýbajú nájomné byty. Predovšetkým mladé rodiny
nemajú možnosť dočasného využitia obecných bytov. Evidujeme niekoľko žiadostí. Súčasné
dva bytové domy sú kapacitne naplnené. Financovanie novej bytovky by bolo zo Štátneho
fondu rozvoja bývania vo výške 75 % a zvyšných 25 % by bolo financované z Ministerstva
výstavby a regionálneho rozvoja SR.
OZ jednomyseľne uznesením č. 40, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice, schvaľuje
zámer výstavby nájomných bytov na parcelách č. 1785/6,8.
Starostka obce navrhla zvýšenie príspevku pre deti pri príležitosti vítania detí do života.
OZ jednomyseľne uznesením č. 41, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice, schvaľuje
finančný príspevok 50 EUR pri príležitosti vítania detí do života.
Informácie o dlhoch voči obci:
M. Jelluš vyrovnal svoj dlh za prenájom bytu v bytovom dome 233. Zmluvu o nájme má
podpísanú len na pol roka.
Firma Europrojekta Ing. M. Fábikovej má splátkový kalendár na uhradenie odpadov vo výške
673,92 EUR. Pri nedodržaní splátkového kalendára bude OZ informované.
L. Mišánek má dlh vo výške 1148,38 EUR k 27.7.2019. Dlh pozostáva z nezaplateného
nájomného za byt v nájomnom bytovom dome č. 232. S L. Mišánkom bude zatiaľ dohodnutý
splátkový kalendár.
V ZŠ je havarijný stav fasády na budove. Murivo je rozpadnuté ešte dôsledkom pôvodnej
poškodenej krytiny na streche školy. Bol vypracovaný odborný posudok a starostka obce
zaslala žiadosť o riešenie havarijného stavu na MŠ SR.

Dňa 6.8.2019 bola na obec doručená sťažnosť na parkovanie okolo evanjelického kostola.
Okolo kostola neustále parkujú vozidlá, ktoré opravuje R. Eliáš. Anonym žiada OZ o riešenie
tohto stavu, nakoľko sú tam často parkované vozidlá bez ŠPZ.
Dňa 24.8.2019 bude prvýkrát v obci Nočný pochod.
Do diskusie sa prihlásil I. Ribárski, ktorý navrhol prevezenie železobetónových rúr, ktoré sú
pod ihriskom do výmolu za bytovými domami. Starostka obce povedala, že už zisťuje cenu
a osloví toho, kto dá najnižšiu ponuku.
K bodu č. 9 - Záver
Starostka obce ukončila o 20:00 h zasadnutie OZ.

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

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

Overovatelia:
Ján Rehuš

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

Ivan Ribárski

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

Výpis uznesení
Uznesenie č. 34
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 35
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zriadenie dvoch svetelných bodov, z toho jeden bude
osadený pred bytovým domom č. 140 a druhý podľa potreby. Poveruje starostku obce
podpísaním zmluvy o nájme a o poskytovaní služieb s firmou EcoLed Solutions a. s.,
v súvislosti s koncesnou zmluvou o poskytovaní služieb modernizácie a údržby siete
verejného osvetlenia zo dňa 31.8.2015
Uznesenie č. 36
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rekonštrukciu stropu v herni MŠ a zabudovanie odsávania
vzduchu v kuchyni.
Uznesenie č. 37
Obecné zastupiteľstvo:
a) schvaľuje podanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie zo zdrojov
Environmentálneho fondu Ministerstva životného prostredia SR pri spolufinancovaní
rozšírenia kanalizácie obce Častkov. V prípade schválenia žiadosti sa bude Obec Častkov
podieľať na spolufinancovaní projektu vo výške minimálne 5 % oprávnených nákladov,
b) poveruje starostku obce k realizácii všetkých potrebných krokov smerujúcich k podaniu
žiadosti a získaniu dotácie v zmysle predchádzajúceho odseku.
Uznesenie č. 38
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s finančnými
prostriedkami obce Častkov, kde sa mení v § 22 suma 1500,- EUR na 10 % z celkového
rozpočtu.
Uznesenie č. 39
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia, kde sa mení suma
v čl.4, písm. A bod 3 z 3000 EUR na 5000 EUR.
Uznesenie č. 40
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer výstavby nájomných bytov na parcelách č. 1785/6,8.
Uznesenie č. 41
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančný príspevok 50 EUR pri príležitosti vítania detí do
života.

Uznesenie č. 34/2019/ObZ z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného
12.8.2019 v zasadačke obecného úradu

Uznesenie č. 34

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie: prítomných 6 zo 7

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

Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr. Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č. 35/2019/ObZ z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného
12.8.2019 v zasadačke obecného úradu

Uznesenie č. 35

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zriadenie dvoch svetelných bodov, z toho jeden bude
osadený pred bytovým domom č. 140 a druhý podľa potreby. Poveruje starostku obce
podpísaním zmluvy o nájme a o poskytovaní služieb s firmou EcoLed Solutions a. s.,
v súvislosti s koncesnou zmluvou o poskytovaní služieb modernizácie a údržby siete
verejného osvetlenia zo dňa 31.8.2015

Hlasovanie: prítomných 6 zo 7

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

Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr. Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č. 36/2019/ObZ z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného
12.8.2019 v zasadačke obecného úradu

Uznesenie č. 36

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rekonštrukciu stropu v herni MŠ a zabudovanie odsávania
vzduchu v kuchyni.

Hlasovanie: prítomných 6 zo 7

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

Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr. Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č. 37/2019/ObZ z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného
12.8.2019 v zasadačke obecného úradu

Uznesenie č. 37
Obecné zastupiteľstvo:
a) schvaľuje podanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie zo zdrojov
Environmentálneho fondu Ministerstva životného prostredia SR pri spolufinancovaní
rozšírenia kanalizácie obce Častkov. V prípade schválenia žiadosti sa bude Obec Častkov
podieľať na spolufinancovaní projektu vo výške minimálne 5 % oprávnených nákladov,
b) poveruje starostku obce k realizácii všetkých potrebných krokov smerujúcich k podaniu
žiadosti a získaniu dotácie v zmysle predchádzajúceho odseku.

Hlasovanie: prítomných 6 zo 7

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

Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr. Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č. 38/2019/ObZ z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného
12.8.2019 v zasadačke obecného úradu

Uznesenie č. 38

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s finančnými
prostriedkami obce Častkov, kde sa mení v § 22 suma 1500,- EUR na 10 % z celkového
rozpočtu.

Hlasovanie: prítomných 6 zo 7

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

Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr. Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č. 39/2019/ObZ z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného
12.8.2019 v zasadačke obecného úradu

Uznesenie č. 39
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia, kde sa mení suma
v čl.4, písm. A bod 3 z 3000 EUR na 5000 EUR.

Hlasovanie: prítomných 6 zo 7

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

Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr. Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č. 40/2019/ObZ z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného
12.8.2019 v zasadačke obecného úradu

Uznesenie č. 40
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer výstavby nájomných bytov na parcelách č. 1785/6,8.

Hlasovanie: prítomných 6 zo 7

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

Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr. Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č. 41/2019/ObZ z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného
12.8.2019 v zasadačke obecného úradu

Uznesenie č. 41
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančný príspevok 50 EUR pri príležitosti vítania detí do
života.

Hlasovanie: prítomných 6 zo 7

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

Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr. Eva Černeková
starostka obce Častkov

