Zápisnica
z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného dňa 10.6.2019
o 19:00 h v zasadačke obecného úradu
Na 4. 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 3. zasadnutí OZ, konanom dňa 18.3.2019
5. Žiadosť r. Filípkovej
6. Dodatok č. 2 k VZN č.6/2011 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, ŠKD
a o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov
a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
7. Výročná správa a záverečný účet
8. Fasáda na budove OcÚ
9. Nedoplatok na nájomnom bytovom dome č.233 – M. Jelluš
10. Diskusia
11. 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 Michal Jamriška a Roman Trimel.
K bodu č. 3 - Schválenie programu
OZ jednomyseľne schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva, uznesením č. 27,
ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice
K bodu č. 4 - Uznesenia prijaté na 3. zasadnutí OZ, konanom 18.3.2019

Starostka prečítala všetky uznesenia prijaté na predchádzajúcom zasadnutí OZ. Všetky
uznesenia okrem uznesenia č. 19 sú splnené. Uznesenie č. 19 sa bude riešiť v bode 5 tohto
zasadnutia.
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 uznesením č.19, kde bol schválený odpredaj
časti pozemku p. č. 5224/11, podľa GP 69/2018, o výmere 30 m2 v k. ú. Podľa tohto GP bol
riešený aj pozemok pred rodinným domom, ktorý OZ neschvaľovalo. Pri zápise do katastra r.
Filípková zistila, že GP kataster nezapíše ak nebudú vysporiadané obe časti.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 28, ktoré je neoddeliteľnou prílohu tejto zápisnice:
a) schvaľuje odpredaj časti pozemku p. č. 5224/10, podľa GP 69/2018, o výmere 56 m 2 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 – Dodatok č. 2 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 6/2011 Obce Častkov
o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, ŠKD a o výške príspevku
zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie
podmienok úhrady v školskej jedálni
Dodatok č. 2 bude riešiť zmenu finančných pásiem v stravovaní.
OZ jednomyseľne uznesením č. 29, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice,
schvaľuje Dodatok č. 2 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 6/2011 Obce Častkov
vo výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, ŠKD a o výške príspevku zákonného
zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady
v školskej jedálni.
K bodu č. 7 – Výročná správa a Záverečný účet
Výročná správa a záverečný účet boli zverejnené na úradných tabuliach obce. Správa audítora
za rok 2018 bola tiež zverejnená. Hlavný kontrolór oboznámil poslancov o svojom stanovisku
k Záverečnému účtu za rok 2018.
OZ jednomyseľne uznesením č. 30, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice.
a) berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2018.
b) berie na vedomie správu audítora za rok 2018.
c) schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

d) schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo
výške 27 718,76 EUR.
e) schvaľuje Výročnú správu za rok 2018.
Rezervný fond vo výške 27 718,76 EUR a ostatné zmeny v rozpočte sú zapracované
v rozpočtovom opatrení č.3. RF bude použitý na kapitálové výdavky.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje uznesením č. 31 zmenu rozpočtu rozpočtovým
opatrením č.3, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice.
K bodu č. 8 – Fasáda na budove Obecného úradu
Rekonštrukcia fasády na budove OcÚ bola vysúťažená firmou Danubia. Prvá časť
rekonštrukcie fasády vo výške 11881,67 EUR bude financovaná z dotácie MF SR vo výške
7500 EUR, zvyšok 4381,67 EUR bude financovaná z rezervného fondu. Náklady na
rekonštrukciu fasády na druhej časti budovy sú vo výške 17296,39 EUR. Časť bude
financovaná z RF a časť z kapitálových príjmov. Zostane suma vo výške cca 6000 EUR, ktoré
tento rok nebudeme môcť z rozpočtu uhradiť. Firma Danubia ponúkla možnosť zaplatiť
poslednú faktúru za práce na fasáde až v roku 2020.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne uznesením č. 32, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto
zápisnice, schvaľuje rekonštrukciu fasády na celej budove OcÚ, vrátane kultúrneho domu.
Poveruje starostku obce podpísaním zmluvy s firmou, ktorá vysúťažila práce na fasáde.
V zmluve bude splatnosť faktúr rozpísaná do 31.12.2020.
K bodu č. 9 – Nedoplatok na nájomnom v bytovom dome č. 233 – M. Jelluš
Starostka obce informovala poslancov o tom, že M. Jellušovi skončila zmluva o nájme bytu
v bytovom dome č. 233. Menovaný má dlh na nájomnom vo výške 801,35 EUR. Obecné
zastupiteľstvo odporúča starostke zaslať menovanému prvú výzvu na vysťahovanie, ak
nezaplatí do konca júna 2019. Ak dlh vyrovná, bude zmluva podpísaná len na 6 mesiacov.
K bodu č. 10 – Diskusia
Starostka obce menovala členov likvidačnej a škodovej komisie:
Predseda: Mgr. Eva Majerová
Člen: Roman Trimel
Člen: Gabriela Lániková
Starostka obce menovala členov krízového štábu v súlade s Organizačným poriadkom obce
Častkov nasledovne:
Predseda: Mgr. Eva Černeková
Členovia sú všetci poslanci obecného zastupiteľstva a zástupkyňa starostky.
Ďalej informovala obecné zastupiteľstvo:
- Pripravujú sa akcie na leto – Rozprávkový pochod, Hodová zábava, Gulášová súťaž a Nočný
pochod. V septembri bude stretnutie jubilantov.
- V bytovom dome č. 232 bola vymaľovaná celá chodba a schodište.
- Začiatkom leta má vyjsť výzva na chodníky, ku ktorej máme spracovaný projekt.
- Na cintoríne je už funkčná studňa, opravená elektrina a zakúpený nový plot. Zatiaľ všetko
v sume cca 5500 EUR.

- V MŠ a ZŠ prebieha výberové konanie na obsadenie miest riaditeliek. Všetko je zverejnené
na úradných tabuliach obce a na stránke Ministerstva školstva SR. Výberové konanie na
riaditeľku MŠ bolo zverejnené aj v týždenníku Záhorák. V škôlke stále chýba učiteľka počas
zastupovania - PN Mgr. M. Horváthovej. Na základe výzvy na zastupovanie zverejnenej na
úradnej tabuli sa nik neprihlásil. Zatiaľ zastupuje dôchodkyňa zo Senice.
- TTSK prispeje obci dotáciou vo výške 1000 EUR na dva projekty.
- Pripravuje sa vydanie novín, ktoré by mohli vyjsť koncom júla.
Pripravujú sa inžinierske siete na budovanie budúcich stavebných pozemkov. Na základe GP,
ktorý dala vypracovať obec bude starostka obce pripravovať kúpne zmluvy.
OZ schvaľuje uznesením č. 33, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice, kúpu
pozemkov potrebných k vybudovaniu miestnej komunikácie v lokalite Diely nad dedinou
podľa GP 128/2018 zo dňa 14.1.2019, overeného na katastri Ing. Tomášom Blanárikom. Cena
za pozemok bude symbolické 1 EUR .
Do diskusie sa prihlásila p. V. Krčová, ktorá upozornila na to, že poslanec Mgr. M. Roža zrezal
ich strom na pozemku, ktorý susedí s obecným pozemkom, na ktorom má dovolené pásť kone.
Starostka obce povedala, že presná hranica pozemku r. Krčovej sa dá stanoviť len na základe
geometrického plánu, ktorý by si musela dať rodina vypracovať.
K bodu č. 11 - Záver
Starostka obce ukončila o 21:00 h zasadnutie OZ.

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

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

Overovatelia:
Michal Jamriška

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

Roman Trimel

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

Výpis uznesení
Uznesenie č. 27
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 28
Obecné zastupiteľstvo
a) schvaľuje odpredaj časti pozemku p. č. 5224/10, podľa GP 69/2018, o výmere 56 m 2 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.
Uznesenie č. 29
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 2 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č.
6/2011 Obce Častkov o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, ŠKD a o výške
príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie
podmienok úhrady v školskej jedálni.
Uznesenie č. 30
Obecné zastupiteľstvo
a) berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2018.
b) berie na vedomie správu audítora za rok 2018.
c) schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
d) schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo
výške 27 718,76 EUR.
e) schvaľuje Výročnú správu za rok 2018.
Uznesenie č. 31
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3, ktoré je
neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice.
Uznesenie č. 32
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rekonštrukciu fasády na celej budove OcÚ, vrátane kultúrneho
domu. Poveruje starostku obce podpísaním zmluvy s firmou, ktorá vysúťažila práce na fasáde.
V zmluve bude splatnosť faktúr rozpísaná do 31.12.2020.
Uznesenie č. 33
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu pozemkov potrebných k vybudovaniu miestnej
komunikácie v lokalite Diely nad dedinou podľa GP 128/2018 zo dňa 14.1.2019, overeného na
katastri Ing. Tomášom Blanárikom. Cena za pozemok bude symbolické 1 EUR.

Uznesenie č. 27/2019/ObZ z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného
10.6.2019 v zasadačke obecného úradu

Uznesenie č. 27

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. 28/2019/ObZ z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného
10.6.2019 v zasadačke obecného úradu

Uznesenie č. 28

Obecné zastupiteľstvo
a) schvaľuje odpredaj časti pozemku p. č. 5224/10, podľa GP 69/2018, o výmere 56 m 2 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.

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. 29/2019/ObZ z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného
10.6.2019 v zasadačke obecného úradu

Uznesenie č. 29

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 2 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č.
6/2011 Obce Častkov o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, ŠKD a o výške
príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie
podmienok úhrady v školskej jedálni.

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. 30/2019/ObZ z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného
10.6.2019 v zasadačke obecného úradu

Uznesenie č. 30

Obecné zastupiteľstvo
a) berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2018.
b) berie na vedomie správu audítora za rok 2018.
c) schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
d) schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo
výške 27 718,76 EUR.
e) schvaľuje Výročnú správu za rok 2018.

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. 31/2019/ObZ z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného
10.6.2019 v zasadačke obecného úradu

Uznesenie č. 31

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3, ktoré je
neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice.

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. 32/2019/ObZ z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného
10.6.2019 v zasadačke obecného úradu

Uznesenie č. 32

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rekonštrukciu fasády na celej budove OcÚ, vrátane kultúrneho
domu. Poveruje starostku obce podpísaním zmluvy s firmou, ktorá vysúťažila práce na fasáde.
V zmluve bude splatnosť faktúr rozpísaná do 31.12.2020.

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. 33/2019/ObZ z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného
10.6.2019 v zasadačke obecného úradu

Uznesenie č. 33

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu pozemkov potrebných k vybudovaniu miestnej
komunikácie v lokalite Diely nad dedinou podľa GP 128/2018 zo dňa 14.1.2019, overeného na
katastri Ing. Tomášom Blanárikom. Cena za pozemok bude symbolické 1 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

