
  Z á p i s n i c a 

 

zo  8.  zasadnutia   Obecného   zastupiteľstva   v   Častkove  konaného dňa 01.06.2020 

o 19:00 h  v kultúrnom dome 
 
 

     Na 8. 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, Roman Trimel 

        Ivan Ribárski, Mgr. Miroslav Roža, Ján Rehuš  

         
 

P r o g r a m :  

 1. Otvorenie 

 2. Určenie overovateľov  

 3. Schválenie programu 

 4. Uznesenia prijaté na 7. zasadnutí OZ, konanom dňa 12.12.2019 

 5. Komisia pre ochranu verejného záujmu 

 6. Správa o činnosti ČOV 

 7. Výročná správa a záverečný účet 

 8. Diskusia 

 9. Záver 

 

 

K bodu č. 1  -  Otvorenie  
 

Starostka obce prítomných privítala a otvorila zasadnutie obecného zastupiteľstva. Starostka 

obce skonštatovala, že zasadnutie OZ bolo riadne zvolané a je uznášaniaschopné. Zasadnutie 

je v kultúrnom dome z dôvodu dodržania hygienicko-bezpečnostných opatrení proti šíreniu 

COVID-19. 
    

K bodu č. 2 – Určenie overovateľov 

 

Za overovateľov boli určení poslanci Ivan Ribárski a Michal Jamriška. 

 

 

K bodu č. 3 - Schválenie programu  

 

Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

uznesením č. 62, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice  
  

K bodu č. 4 -  Uznesenia prijaté na 7. zasadnutí OZ, konanom 12.12.2019 

 

           Starostka prečítala všetky uznesenia č. 53 až 61 prijaté na predchádzajúcom zasadnutí 

OZ. Všetky uznesenia sú splnené. 



K bodu č. 5 –  Komisia na ochranu verejného záujmu 

 

Starostka obce odovzdala svoje majetkové priznanie dňa 27.3.2020, spolu s ročným 

zúčtovaním. Po  zmene Zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu zverejnila 

starostka obce celé majetkové priznanie na webovej stránke obce Častkov, v časti „Starosta“. 

Predseda  Komisie na ochranu verejného záujmu Roman Trimel 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 2019 bolo odovzdané v stanovenom termíne a v súlade s ústavným zákonom NR SR 

č.357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.“ 

 

OZ jednomyseľne schvaľuje  návrh uznesenia uznesením č. 63, ktoré je neoddeliteľnou 

prílohou tejto zápisnice. 

  
K bodu č. 6 – Správa o činnosti ČOV 

 

 Starostka obce prečítala správu o činnosti ČOV. Celkové náklady na ČOV za rok 2019 

boli vo výške 17651,28 UR. Príjmy za rok 2019 boli vo výške 10409,73 EUR. ČOV bola za 

rok 2019 v strate 7241,55 EUR. 

OZ berie na vedomie správu o činnosti ČOV za rok 2019 uznesením č. 64, ktoré je 

neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice.  

  

K bodu č. 7 –  Výročná správa a Záverečný účet 

 

 Poslancom bola zaslaná výročná správa a záverečný účet za rok 2019. Hlavný kontrolór 

obce Častkov spracoval stanovisko k Záverečnému účtu.  V stanovisku vychádzal 

z predloženého návrhu obce Častkov a odporúčal OZ uzatvoriť rokovanie výrokom „celoročné 

hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“.  Ďalej poslancom predložil správu o kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra v roku 2019. 

 

OZ uznesením č. 65, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice 

a) berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2019. 

b) berie na vedomie správu audítora za rok 2019.  

c) schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2019 a celoročné hospodárenie bez výhrad.  

d) schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo 

výške    19045,83 EUR. 

e) schvaľuje Výročnú správu za rok 2019  

 

Na základe zmien v rozpočte OZ uznesením č. 66, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto 

zápisnice: 

a) berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1 zo dňa 31.3.2020 – v zmysle 

ustanovenia § 14 odst.1 – účelovo určených prostriedkov zo ŠR zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a o doplnení niektorých zákonov 

v z.n.p a to: 

bežné príjmy:   + 7 424,39  bežné výdavky:   + 11 041,28 

kapitálové príjmy:  +    275,00   finančné operácie príjmové  +   3 341,89 

 



b) schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 a 2 

písm. b, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu: 

bežné príjmy:   +   4 000,00  bežné výdavky:  + 23 045,83 

finančné operácie príjmové  + 19 045,83 

 

c) schvaľuje použitie rezervného fondu v sume 19 045,83 EUR na bežné výdavky – z dôvodu 

pandémie Korona vírus COVID 19 (tabuľka je súčasťou uznesenia č.66). 

 

OZ berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v roku 2019 uznesením 

č. 67, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice. 

 

K bodu č. 8 – Diskusia 

 

 Diskusiu začala starostka obce informáciou o krátení podielových daní za posledné tri 

mesiace. Zníženie rozpočtu môže mať za následok obmedzenie činnosti obecného úradu 

a obmedzenie služieb pre obyvateľstvo.   

 

Ďalej informovala OZ o doručení žiadosti z cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského 

vyznania na Slovensku, Častkov 103 o finančný príspevok na opravu strechy na evanjelickom 

kostole. Skonštatovala, že v tejto finančnej situácii bude veľkým problémom nájsť peniaze 

v rozpočte na podporu tejto žiadosti.  K žiadosti sa vyjadril aj hlavný kontrolór obce, ktorý 

upozornil na skutočnosť, že finančný príspevok nemôže obec poskytovať, ale je možnosť 

poskytnúť dotáciu z rozpočtu obce podľa VZN č. 3/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. 

Ďalej upozornil na zadĺženosť obce, ktorá neumožňuje obci prispievať dotáciami iným 

organizáciam. Upozornil aj  na skutočnosť, že v tomto čase boli podstatne znížené podielové 

dane všetkým obciam a mestám.   OZ sa v rámci diskusiu zhodlo na tom, že sa k žiadosti vráti 

na ďalšom zasadnutí OZ.  

 

Na zasadnutie OZ bol telefonicky pozvaný veliteľ DHZ Častkov B. Miča,  z dôvodu toho, že 

zatiaľ nik z členov DHZ nepodpísal hmotnú zodpovednosť. Zasadnutia sa nezúčastnil a z toho 

dôvodu bude písomne vyzvaný predseda DHZ, na podpísanie hmotnej zodpovednosti. 

Kolaudácia  budovy Požiarnej zbrojnice je zatiaľ odložená, z dôvodu nedostatku finančných 

prostriedkov na revíziu elektriny, kúrenia a bleskozvodu, ktorý musí byť na budovu osadený. 

Kolaudácia sa dokončí až bude obec mať zvýšený príjem podielových daní. V tomto čase 

zabezpečuje len nutnú prevádzku obce.  

 

Veľkým problémom v obci je parkovanie vozidiel popri kostolu. Sú to cudzie vozidlá, ktoré na 

základe informácii od občanov sú parkované R. Eliášom, ktorý opravuje vozidlá a nie je ani 

občanom obce Častkov. Sú neustále sťažnosti na parkovanie vozidiel, ktoré nie sú občanov 

obce.  Starostka obce informovala poslancov, že hlavne J. Vojtek žiada trvalé platené 

parkovisko. Je ochotný  zaplatiť si parkovné miesto,  nakoľko hlavne pred jeho domom sú tieto 

vozidlá zaparkované. K plateniu parkovných miest na základe rozhovoru s poslancami nechce 

zatiaľ obec pristúpiť, aby neboli poškodení občania, ktorí tu parkujú hlavne počas služieb 

božích v evanjelickom kostole. V tomto čase sú  za kostolom (od 3.5.2020)  zaparkované dve 

vozidlá. Z jedného striebornej farby so skalickou ŠPZ vyteká olej. Vozidlá sú zaparkované tak, 

že sú v nepriehľadnej zákrute a hrozí tam stret vozidla s oproti idúcim vozidlom alebo 

s cyklistom. Zatiaľ nie je možné túto situáciu riešiť, nakoľko obec nemá žiadne VZN, ktoré by 

upravovalo parkovanie v obci. Do budúceho zasadnutia sa pripraví aspoň návrh VZN a tento 

problém sa bude riešiť s ODI OR PZ Senica.  

http://www.castkov.sk/old/file/vzn/VZN_o_poskytovani_dotacii_z_rozpoctu_obce.pdf


Poslanec Mgr. M. Roža spracoval dokument „Demografické zmeny v obci Častkov“, ktorý 

porovnáva obec počas 150 rokov. Starostka obce poprosila svoju zástupkyňu  Mgr. E. Majerovú 

o kontrolu pravopisu tejto práce.  

 

Poslancom bola zaslaná žiadosť p. Mačicovej, ktorá má záujem stavať v osade Havran. Táto 

lokalita nie je v územnom pláne obce. Starostka obce chcela vedieť aspoň názor poslancov na 

výstavbu v danej lokalite. Informovala ich o tom, že má všetky siete potrebné k výstavbe, 

okrem povolenia na vjazd na cestu. Poslanci zatiaľ nemali námietky, ale nutné je aby si vybavila 

povolenie od SPF na vjazd.  

 

Pod RD Častkov bol geodetom vymeraný obecný pozemok, ktorý sa bude využívať na 

umiestnenie suchých a zrezaných drevín. V súčasnosti sa tieto dreviny vozia „Pod hájičky“, len 

pre konflikt s J. Vojtkom, priamo na mieste pri vývoze drevín z obce R.T rimlom. 

 

I. Ribárski upozornil na úbytok obyvateľstva, ktorý je zrejmý z výročnej správy obce za rok 

2019. Úbytok občanov bude mať za následok nižší príjem do rozpočtu obce. Navrhol predvolať 

občanov, ktorí vlastnia pozemky na ktorých sa dá stavať a porozprávať sa s nimi o ich predaji. 

Ďalej navrhol, aby bol rezervný fond použitý na zaplatenie mimoriadnej splátky úverov. 

Starostka obce povedala, že použitie RF bolo už schválené. Mimoriadna splátka úverov nemá 

teraz význam, keďže od apríla je obec už pod hranicou 60 %. 

Informoval sa na firmu, ktorá robila revíziu detských ihrísk a na revízne správy hasiacich 

prístrojov. Správy mu budú poskytnuté k nahliadnutí na obecnom úrade.  

 

Mgr. M. Roža upozornil na to, že je v Častkove stále dosť rodinných domov, ktoré svoje splašky 

vypúšťajú priamo do potoka. Niektorí občania nevyvážajú žumpy, lebo ich vôbec nemajú. Je 

nutné urobiť zoznamy kto a kedy vyváža. Ďalej upozornil na to, že niekto úmyselne hádže 

klince na cestu vo dvoroch. Informoval poslancov o tom, že mu boli ukradnuté stĺpky 

z oplotenia pod družstvom. Vie o páchateľovi, ale pokúsi sa s ním dohodnúť, aby stĺpy vrátil 

naspäť. Ak k dohode nepríde, chce to riešiť na zasadnutí  Komisie na ochranu verejného 

poriadku.  

 

K bodu č. 9  - Záver 

 

 Starostka obce ukončila o 20:30 h zasadnutie OZ.  

 

 
 
 

................................................................                      ............................................................. 
      Mgr. Eva Majerová      Mgr. Eva Černeková 

    zástupkyňa starostky                                  starostka obce 

 

O v e r o v a t e l i a : 
 

 

Ivan Ribárski      ........................................................................ 
 
 

Michal Jamriška    ........................................................................ 

 



Výpis uznesení 

Uznesenie č. 62 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č. 63 

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce rozhodla, že 

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostky obce Častkov za 

rok 2019 bolo odovzdané v stanovenom termíne a v súlade s ústavným zákonom NR SR 

č.357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 

 

Uznesenie č. 64 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti ČOV.  

 

Uznesenie č. 65 

Obecné zastupiteľstvo 

a) berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2019. 

b) berie na vedomie správu audítora za rok 2019.  

c) schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2019 a celoročné hospodárenie bez výhrad.  

d) schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo 

výške    19045,83 EUR. 

e) schvaľuje Výročnú správu za rok 2019  

 

Uznesenie č. 66 

Obecné zastupiteľstvo 

a) berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1 zo dňa 31.3.2020 – v zmysle 

ustanovenia § 14 odst.1 – účelovo určených prostriedkov zo ŠR zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a o doplnení niektorých zákonov 

v z. n. p a to: 

bežné príjmy:   + 7 424,39  bežné výdavky:   + 11 041,28 

kapitálové príjmy:  +    275,00   finančné operácie príjmové  +   3 341,89 

 

b) schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 a 2 

písm. b, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu: 

bežné príjmy:   +   4 000,00  bežné výdavky:  + 23 045,83 

finančné operácie príjmové  + 19 045,83 

 

c) schvaľuje použitie rezervného fondu v sume 19 045,83 EUR na bežné výdavky – z dôvodu 

pandémie Korona vírus COVID 19 (tabuľka je súčasťou uznesenia č.66). 

 

Uznesenie č. 67 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

v roku 2019. 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 62/2020/ObZ z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného 

01.06.2020  v kultúrnom dome 

 
 
 
 
 
 

   

Uznesenie č. 62 

 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

 

 

 

 

Hlasovanie:  prítomných 7 zo 7 

 

 

Za uznesenie hlasovali: Milan Held, Michal Jamriška, Mgr. Eva Majerová, Ján Rehuš 

   Mgr. Miroslav Roža,  Ivan Ribárski,  Roman Trimel,    

 

 

 
  

Proti – 0 

 

Zdržali  sa - 0 
  
  
  

 

        Mgr. Eva  Černeková 

                starostka obce Častkov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 63/2020/ObZ z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného 

01.06.2020  v kultúrnom dome 

 
 
 
 
 
 

   

Uznesenie č. 63 

 

 

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce rozhodla, že 

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostky obce Častkov za 

rok 2019 bolo odovzdané v stanovenom termíne a v súlade s ústavným zákonom NR SR 

č.357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie:  prítomných 7 zo 7 

 

 

Za uznesenie hlasovali: Milan Held, Michal Jamriška, Mgr. Eva Majerová, Ján Rehuš 

   Mgr. Miroslav Roža,  Ivan Ribárski,  Roman Trimel,    

 

 

 
  

Proti – 0 

 

Zdržali  sa - 0 
  
  
  

 

        Mgr. Eva  Černeková 

                starostka obce Častkov 

 

 

 



 

Uznesenie č. 64/2020/ObZ z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného 

01.06.2020  v kultúrnom dome 

 
 
 
 

   

Uznesenie č. 64 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti ČOV.  

 

Hlasovanie:  prítomných 7 zo 7 

 

 

Za uznesenie hlasovali: Milan Held, Michal Jamriška, Mgr. Eva Majerová, Ján Rehuš 

   Mgr. Miroslav Roža,  Ivan Ribárski,  Roman Trimel,    

 

 

 
  

Proti – 0 

 

Zdržali  sa - 0 
  
  
  

 

        Mgr. Eva  Černeková 

                starostka obce Častkov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 65/2020/ObZ z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného 

01.06.2020  v kultúrnom dome 

 
 
 
 
 
 

 

 

Uznesenie č. 65 

Obecné zastupiteľstvo 

a) berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2019. 

b) berie na vedomie správu audítora za rok 2019.  

c) schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2019 a celoročné hospodárenie bez výhrad.  

d) schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo 

výške    19045,83 EUR. 

e) schvaľuje Výročnú správu za rok 2019  

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie:  prítomných 7 zo 7 

 

 

Za uznesenie hlasovali: Milan Held, Michal Jamriška, Mgr. Eva Majerová, Ján Rehuš 

   Mgr. Miroslav Roža,  Ivan Ribárski,  Roman Trimel,    

 

 

 
  

Proti – 0 

 

Zdržali  sa - 0 
  
  
  

 

        Mgr. Eva  Černeková 

                starostka obce Častkov 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenie č. 66/2020/ObZ z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného 

01.06.2020  v kultúrnom dome 

 
 
 

  

 

Uznesenie č. 66 

Obecné zastupiteľstvo 

a) berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1 zo dňa 31.3.2020 – v zmysle 

ustanovenia § 14 odst.1 – účelovo určených prostriedkov zo ŠR zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a o doplnení niektorých zákonov 

v z. n. p a to: 

bežné príjmy:   + 7 424,39  bežné výdavky:   + 11 041,28 

kapitálové príjmy:  +    275,00   finančné operácie príjmové  +   3 341,89 

 

b) schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 a 2 

písm. b, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu: 

bežné príjmy:   +   4 000,00  bežné výdavky:  + 23 045,83 

finančné operácie príjmové  + 19 045,83 

 

c) schvaľuje použitie rezervného fondu v sume 19 045,83 EUR na bežné výdavky – z dôvodu 

pandémie Korona vírus COVID 19 (tabuľka je súčasťou uznesenia č.66). 

 

 

 

 

 

Hlasovanie:  prítomných 7 zo 7 

 

 

Za uznesenie hlasovali: Milan Held, Michal Jamriška, Mgr. Eva Majerová, Ján Rehuš 

   Mgr. Miroslav Roža,  Ivan Ribárski,  Roman Trimel,    

 

 

 
  

Proti – 0 

 

Zdržali  sa - 0 
  
  
  

 

        Mgr. Eva  Černeková 

                starostka obce Častkov 



Uznesenie č. 67/2020/ObZ z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného 

01.06.2020  v kultúrnom dome 

 
 
 
 
 
 

   

 

Uznesenie č. 67 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

v roku 2019. 

 

 

 

Hlasovanie:  prítomných 7 zo 7 

 

 

Za uznesenie hlasovali: Milan Held, Michal Jamriška, Mgr. Eva Majerová, Ján Rehuš 

   Mgr. Miroslav Roža,  Ivan Ribárski,  Roman Trimel,    

 

 

 
  

Proti – 0 

 

Zdržali  sa - 0 
  
  
  

 

        Mgr. Eva  Černeková 

                starostka obce Častkov 

 

 


