Zápisnica
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného dňa 13.11.2019
o 19:00 h v zasadačke obecného úradu
Na 6. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Častkove boli prítomní:
• starostka obce: Mgr. Eva Černeková
• hlavný kontrolór: Ing. Róbert Mozolič – ospravedlnený
• poslanci: Milan Held, Michal Jamriška, Mgr. Eva Majerová, Roman Trimel
Ivan Ribárski, Mgr. Miroslav Roža
• ospravedlnený: Ján Rehuš
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov
3. Schválenie programu
4.Uznesenia prijaté na 5. zasadnutí OZ, konanom dňa 12.8.2019
5. Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Častkov
6. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej a Základnej školy v školskom roku
2018/2019
7. Financovanie združenia MAS Záhorie
8. DHZ Častkov
9. Žiadosť Pavla Vojteka
10. Úprava rozpočtu
11. Diskusia
12. Záver
K bodu č. 1 - Otvorenie
Starostka obce prítomných privítala a otvorila zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Ospravedlnil sa J. Rehuš a hlavný kontrolór Ing. R. Mozolič. Starostka obce skonštatovala, že
zasadnutie OZ bolo riadne zvolané a je uznášaniaschopné.
K bodu č. 2 – Určenie overovateľov
Za overovateľov boli určení poslanci Mgr. M. Roža a M. Held.
K bodu č. 3 - Schválenie programu
OZ jednomyseľne schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva, uznesením č. 42,
ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice
K bodu č. 4 - Uznesenia prijaté na 5. zasadnutí OZ, konanom 12.8.2019
Starostka prečítala všetky uznesenia č. 34 až 41, prijaté na predchádzajúcom zasadnutí
OZ. Všetky uznesenia okrem uznesenia č. 35 sú splnené. Uznesenie č.35 o zmluve s firmou
EcoLed Solutions a.s. je v plnení.

K bodu č. 5 – Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Častkov
Obec získala dotáciu na zmenu Územného plánu a na základe toho sa začalo s prípravou zmien
v našom ÚP. Zmeny sa týkali hlavne časti, ktorá sa pripravuje pre budúcu výstavbu rodinných
domov, tretej bytovky a pre výstavbu trafostanice. Doplnili sa lokality, kde je možná výstavba
rodinných domov.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne uznesením č. 43, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto
zápisnice:
a) berie na vedomie
1. Správu o obstaraní „Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Častkov.
2. Stanovisko Okresného úradu Trnava, odboru výstavby a bytovej politiky, podľa § 25, zn.OÚTT-OVBP1-2019/039038/Há zo dňa 11.11.2019 k návrhu „Zmien a doplnkov č. 2 Územného
plánu obce Častkov“.
b) schvaľuje
1. Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce Častkov.
2. Všeobecne záväzné nariadenie obce Častkov č. 2/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť
Zmien a doplnkov Územného plánu obce (ÚPN-O) Častkov 2.
c) odporúča starostke obce
1. zabezpečiť vypracovanie čistopisu „Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Častkov“
a jeho uloženie na Okresnom úrade Trnava, odbore výstavby a bytovej politiky, na Obecnom
úrade Častkov a zaslať registračný list o obsahu územného plánu spolu s kópiou uznesenia
o jeho schválení Ministerstvu dopravy a výstavby SR:
2. Vyhlásiť záväzné časti návrhu „Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Častkov“,
všeobecne záväzným nariadením a zverejniť ich v zmysle § 27 ods.3 a 4 písm. a/ a b/ zák.
č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon/ v znení
neskorších predpisov.
K bodu č. 6 – Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej a Základnej školy
v školskom roku 2018/2019
Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ a ZŠ boli zaslané poslancom ešte pred
zasadnutím. K správam neboli žiadne pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje uznesením č. 44, ktoré je neoddeliteľnou
prílohou tejto zápisnice:
a) správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy v školskom roku 2018/2019
b) správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy v školskom roku 2018/2019
K bodu č. 7 – Financovanie združenia MAS Záhorie
Na valnom zhromaždení MAS Záhorie bolo dohodnuté, že každá obec, ktorá je členom
združenia prispeje na chod MAS. Ide o návratnú dotáciu v sume 500 EUR. Väčšie obce
poskytnú dotáciu v sume 1000 EUR.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje uznesením č. 45, ktoré je neoddeliteľnou
prílohou tejto zápisnice, dotáciu podľa § 7 ods. 2 zákona č. 583/2004 na zafinancovanie
prevádzkových nákladov pre MAS Záhorie o. z. v sume 500 EUR.
K bodu č. 8 –DHZ Častkov

Budova hasičskej zbrojnice, na ktorú sme dostali dotáciu z MV SR bude čoskoro dokončená.
Chýba už len obloženie schodov a pripevniť znak dobrovoľných hasičov. Jedna miestnosť,
ktorá bola odsúhlasená aj pre potreby obce bude využitá hneď, ako sa dorobí kúrenie v budove.
Členovia DHZ Častkov sa na spoločnom stretnutí so starostkou obce dohodli na kúrení
v budove a sľúbili, že nové rozvody kúrenia si urobia samotní členovia DHZ. Po ukončení
rekonštrukcie a skolaudovaní bude budova slávnostne otvorená.
V rámci činnosti členov DHZ patrí prevencia. Členovia DHZ sú povinní vykonávať
preventívne protipožiarne kontroly. Členovia DHZ boli preškolení v rámci prevencie Ing. K.
Marečkovou. Na vykonávanie týchto kontrol musia byť určené kontrolné skupiny s vedúcim
skupiny a musí byť schválený preventivár požiarnej ochrany. Na návrh DHZ Častkov bol za
preventivára navrhnutý Ivan Ribárski a za vedúceho skupiny Viliam Krč.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje uznesením č. 46, ktoré je neoddeliteľnou
prílohou tejto zápisnice, za preventivára požiarnej ochrany obce Ivana Ribárskeho.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uznesením č. 47, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto
zápisnice, vedúcich kontrolných skupín na vykonávanie preventívnych protipožiarnych
kontrol:
a) kontrolná skupina č. 1 – vedúci Ivan Ribárski,
b) kontrolná skupina č. 2 – vedúci Viliam Krč.
K bodu č. 9 - Žiadosť Pavla Vojteka
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje uznesením č. 48, ktoré je neoddeliteľnou
prílohou tejto zápisnice, zámer predaja časti parcely č. 5229/1. Výmera parcely bude podľa
geometrického plánu, ktorý si dá vypracovať r. Vojteková. Novovzniknutá parcela sa bude
týkať plochy, ktorú r. Vojteková využíva, ako príjazdovú cestu do garáže.
K bodu č. 10 – Úprava rozpočtu
Úprava rozpočtu sa týka zvýšenia príjmovej časti rozpočtu účelovo určenými prostriedkami.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým
opatrením starostky č.4,uznesením č. 49, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice.
K bodu č. 11 - Diskusia
Diskusiu začala starostka obce:
Ing. K. Marečková ukončila zmluvu na vykonávanie BOZP a od 1.10.2019 na jej odporučenie
máme zmluvu s R. Čermákom.
Budúce zastupiteľstvo bude najneskorší možný termín, v období od 12.12.2019 – 16.12.2019,
v čase od 18:00 h. Na poslednom zasadnutí sa budú riešiť VZN o odpadoch, o dani
z nehnuteľnosti a o dani za psa. VZN o dani z nehnuteľnosti sa bude meniť hlavne z dôvodu,
že poručujeme zákon o daniach tým, že medzi jednotlivými položkami je vyšší rozdiel ako
povolený 10-násobok. Zvýši sa mierne daňová zaťaženosť obyvateľov a hlavne podnikateľov.
Okrem rozdielu 10-násobku medzi jednotlivými sadzbami obec pristupuje k úprave daní aj
z dôvodu zvýšených výdavkov obce, ktoré vznikajú ako dôsledok rôznych zákonov NR SR,
ktoré navyšujú výdavky samospráv (strava zadarmo, zvýšenie platov učiteľov, skládkovanie
odpadu, preplácanie poukazov). Zvýšenie príjmov v obci bude úlohou nasledujúcich zasadnutí
OZ. Dlhodobo nebol zvýšený nájom za bar, za potraviny a treba prehodnotiť nájomné za
obecný byt.

Zvýšenie poplatku za odpad a za kanalizáciu sa v roku 2019 nebude riešiť.
Nájomca baru Ing. H. Zdravecká upozornila na neplatné uznesenie č.51, ktoré riešilo dlhodobý
prenájom J. Peričkovi, ktorý zomrel. Z toho dôvodu treba toto uznesenie zrušiť a dodatkom č.2
k nájomnej zmluve zo dňa 1.6.2004, riešiť zmenu nájomcu. Poslanci OZ navrhli zmenu na
manželku zosnulého.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne ruší uznesenie č.51/2016 zo dňa 15.2.2016, uznesením
č. 50, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje vypracovanie dodatku č. 2 k nájomnej zmluve
zo dňa 1.6.2004. V zmluve sa mení nájomca z J. Peričku na manželku M. Peričkovú, uznesením
č. 51, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne uznesením č.52
a) schvaľuje dobu dlhodobého prenájmu obecného pozemku vo výmere cca 45 m2 vo dvore
obecnej budovy. Doba nájmu bude do 5.2.2032. Nájomcom bude na základe uznesenia
č.51/2019 Mária Peričková, nar. 28.1.1962 , bytom Častkov 86.
b) zostatková hodnota prístavby baru bude vyplácaná mesačne sumou vo výške 37 EUR
vlastníkovi prístavby M. Peričkovej. Sumu 37 EUR bude vyplácať vždy nájomca baru.
c) dňom 5.2.2032 bude prístavba baru vlastníctvom Obce Častkov.
Iné informácie:
Za predseda Rady školy ZŠ v Častkove bol zvolený Mgr. J. Chropúvka.
Obecný ples bude 25.1.2020. Členovia OZ Častkovjané darovali do kuchyne svadobky
profesionálnu umývačku riadu, ktorá už bude na plese využívaná.
I. Ribárski v diskusii navrhol vyradiť požiarnu nádrž. Vyňať ju z požiarneho poriadku obce
a riešiť jej vyradenie aj s ORHaZZ. Ďalej navrhol v rámci protipovodňových opatrení do
budúcnosti riešiť rigoly a mreže do šiacht. Navrhol, aby pracovníci obce skontrolovali, či
všetci občania platia dane za pozemky, ktoré vlastnia. Starostka obce povedala, že od r. 2020
sa budú postupne všetky parcely v katastrálnom území Častkov kontrolovať v daňovom
systéme obce.
Do diskusie sa prihlásila V. Krčová, ktorá upozornila na dreviny, ktoré prekážajú pri
prechádzaní chodníka v strede obce.
P. Vojtek upozornil na náletové dreviny pri hlavnej ceste, ktoré by mala správa ciest odstrániť.
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:
Mgr. Miroslav Roža

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

Milan Held

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

Výpis uznesení
Uznesenie č. 42
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 43
Obecné zastupiteľstvo
a) berie na vedomie
1. Správu o obstaraní „Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Častkov.
2. Stanovisko Okresného úradu Trnava, odboru výstavby a bytovej politiky, podľa § 25, zn.OÚTT-OVBP1-2019/039038/Há zo dňa 11.11.2019 k návrhu „Zmien a doplnkov č.2 Územného
plánu obce Častkov“.
b) schvaľuje
1. Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce Častkov.
2. Všeobecne záväzné nariadenie obce Častkov č. 2/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť
Zmien a doplnkov Územného plánu obce (ÚPN-O) Častkov 2.
c) odporúča starostke obce
1. zabezpečiť vypracovanie čistopisu „Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Častkov“
a jeho uloženie na Okresnom úrade Trnava, odbore výstavby a bytovej politiky, na Obecnom
úrade Častkov a zaslať registračný list o obsahu územného plánu spolu s kópiou uznesenia
o jeho schválení Ministerstvu dopravy a výstavby SR:
2. Vyhlásiť záväzné časti návrhu „Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Častkov“,
Všeobecne záväzným nariadením a zverejniť ich v zmysle § 27 ods.3 a 4 písm. a/ a b/ zák.
č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon/ v znení
neskorších predpisov.
Uznesenie č. 44
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
a) správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy v školskom roku 2018/2019,
b) správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy v školskom roku 2018/2019.
Uznesenie č. 45
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu podľa § 7 ods. 2 zákona č. 583/2004 na
zafinancovanie prevádzkových nákladov pre MAS Záhorie o. z. v sume 500 EUR.
Uznesenie č. 46
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za preventivára požiarnej ochrany obce Ivana Ribárskeho.
Uznesenie č. 47
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za vedúcich kontrolných skupín na vykonávanie
preventívnych protipožiarnych kontrol:
a) kontrolná skupina č. 1 – vedúci Ivan Ribárski,
b) kontrolná skupina č. 2 – vedúci Viliam Krč.
Uznesenie č. 48
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer predaja časti parcely č. 5229/1. Výmera parcely bude
podľa geometrického plánu, ktorý si dá vypracovať r. Vojteková. Novovzniknutá parcela sa
bude týkať plochy, ktorú r. Vojteková vyžíva, ako príjazdovú cestu do garáže.

Uznesenie č. 49
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením starostky č.4.
Uznesenie č. 50
Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č.51/2016 zo dňa 15.2.2016.
Uznesenie č. 51
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vypracovanie dodatku č. 2 k nájomnej zmluve zo dňa
1.6.2004. V zmluve sa mení nájomca z J. Peričku na manželku M. Peričkovú.
Uznesenie č. 52
Obecné zastupiteľstvo
a) schvaľuje dobu dlhodobého prenájmu obecného pozemku vo výmere cca 45 m2 vo dvore
obecnej budovy. Doba nájmu bude do 5.2.2032. Nájomcom bude na základe uznesenia
č.51/2019 Mária Peričková, nar. 28.1.1962 , bytom Častkov 86.
b) zostatková hodnota prístavby baru bude vyplácaná mesačne sumou vo výške 37 EUR
vlastníkovi prístavby M. Peričkovej. Sumu 37 EUR bude vyplácať vždy nájomca baru.
c) dňom 5.2.2032 bude prístavba baru vlastníctvom Obce Častkov.

Uznesenie č. 42/2019/ObZ zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného
13.11.2019 v zasadačke obecného úradu

Uznesenie č. 42

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie: prítomných 6 zo 7

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

Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr. Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č. 43/2019/ObZ zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného
13.11.2019 v zasadačke obecného úradu

Uznesenie č. 43
Obecné zastupiteľstvo
a) berie na vedomie
1. Správu o obstaraní „Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Častkov.
2. Stanovisko Okresného úradu Trnava, odboru výstavby a bytovej politiky, podľa § 25, zn.OÚTT-OVBP1-2019/039038/Há zo dňa 11.11.2019 k návrhu „Zmien a doplnkov č.2 Územného
plánu obce Častkov“.
b) schvaľuje
1. Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce Častkov.
2. Všeobecne záväzné nariadenie obce Častkov č. 2/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná Zmien
a doplnkov Územného plánu obce (ÚPN-O) Častkov 2.
c) odporúča starostke obce
1. zabezpečiť vypracovanie čistopisu „Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Častkov“
a jeho uloženie na Okresnom úrade Trnava, odbore výstavby a bytovej politiky, na Obecnom
úrade Častkov a zaslať registračný list o obsahu územného plánu spolu s kópiou uznesenia
o jeho schválení Ministerstvu dopravy a výstavby SR:
2. Vyhlásiť záväzné časti návrhu „Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Častkov“,
Všeobecne záväzným nariadením a zverejniť ich v zmysle § 27 ods.3 a 4 písm. a/ a b/ zák.
č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon/ v znení
neskorších predpisov.

Hlasovanie: prítomných 6 zo 7

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

Mgr. Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č. 44/2019/ObZ zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného
13.11.2019 v zasadačke obecného úradu

Uznesenie č. 44
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
a) správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy v školskom roku 2018/2019,
b) správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy v školskom roku 2018/2019.

Hlasovanie: prítomných 6 zo 7

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

Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr. Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č. 45/2019/ObZ zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného
13.11.2019 v zasadačke obecného úradu

Uznesenie č. 45
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu podľa § 7 ods. 2 zákona č. 583/2004 na
zafinancovanie prevádzkových nákladov pre MAS Záhorie o. z. v sume 500 EUR.

Hlasovanie: prítomných 6 zo 7

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

Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr. Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č. 46/2019/ObZ zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného
13.11.2019 v zasadačke obecného úradu

Uznesenie č. 46
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za preventivára požiarnej ochrany obce Ivana Ribárskeho.

Hlasovanie: prítomných 6 zo 7

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

Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr. Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č. 47/2019/ObZ zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného
13.11.2019 v zasadačke obecného úradu

Uznesenie č. 47
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za vedúcich kontrolných skupín na vykonávanie
preventívnych protipožiarnych kontrol:
a) kontrolná skupina č. 1 – vedúci Ivan Ribárski,
b) kontrolná skupina č. 2 – vedúci Viliam Krč.

Hlasovanie: prítomných 6 zo 7

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

Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr. Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č. 48/2019/ObZ zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného
13.11.2019 v zasadačke obecného úradu

Uznesenie č. 48
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer predaja časti parcely č. 5229/1. Výmera parcely bude
podľa geometrického plánu, ktorý si dá vypracovať r. Vojteková. Novovzniknutá parcela sa
bude týkať plochy, ktorú r. Vojteková vyžíva, ako príjazdovú cestu do garáže.

Hlasovanie: prítomných 6 zo 7

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

Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr. Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č. 49/2019/ObZ zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného
13.11.2019 v zasadačke obecného úradu

Uznesenie č. 49
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením starostky č.4.

Hlasovanie: prítomných 6 zo 7

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

Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr. Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č. 50/2019/ObZ zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného
13.11.2019 v zasadačke obecného úradu

Uznesenie č. 50
Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č.51/2016 zo dňa 15.2.2016.

Hlasovanie: prítomných 6 zo 7

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

Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr. Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č. 51/2019/ObZ zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného
13.11.2019 v zasadačke obecného úradu

Uznesenie č. 51
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vypracovanie dodatku č. 2 k nájomnej zmluve zo dňa
1.6.2004. V zmluve sa mení nájomca z J. Peričku na manželku M. Peričkovú.

Hlasovanie: prítomných 6 zo 7

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

Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr. Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č. 52/2019/ObZ zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného
13.11.2019 v zasadačke obecného úradu

Uznesenie č. 52
Obecné zastupiteľstvo
a) schvaľuje dobu dlhodobého prenájmu obecného pozemku vo výmere cca 45 m2 vo dvore
obecnej budovy. Doba nájmu bude do 5.2.2032. Nájomcom bude na základe uznesenia
č.51/2019 Mária Peričková, nar. 28.1.1962 , bytom Častkov 86.
b) zostatková hodnota prístavby baru bude vyplácaná mesačne sumou vo výške 37 EUR
vlastníkovi prístavby M. Peričkovej. Sumu 37 EUR bude vyplácať vždy nájomca baru.
c) dňom 5.2.2032 bude prístavba baru vlastníctvom Obce Častkov.

Hlasovanie: prítomných 6 zo 7

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

Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr. Eva Černeková
starostka obce Častkov

