Zápisnica
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného dňa 21.09.2020
o 19:00 h v kultúrnom dome
Na 9. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Častkove boli prítomní:
• starostka obce: Mgr. Eva Černeková
• hlavný kontrolór: Ing. Róbert Mozolič
• poslanci: Milan Held, Michal Jamriška, Roman Trimel, Ivan Ribárski, Mgr. Miroslav Roža,
• ospravedlnení: Ján Rehuš, Mgr. Eva Majerová
• prítomný hosť: hlavný prokurátor JUDr. Ing. Milan Budjač PhD

Program:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov
3. Schválenie programu
4. Uznesenia prijaté na 8. zasadnutí OZ, konanom dňa 01.06.2020
5. Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 1/2008 o určení pravidiel času predaja
v obchode a času prevádzky služieb na území obce
6. VZN č. 5/2020 o predanej a prevádzkovej dobe v živnostenskom podnikaní
7. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ a MŠ v školskom roku 2019/2020
8. Informácie o projektoch obce
9. Úprava rozpočtu
10. Diskusia
11. 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 opäť v kultúrnom dome z dôvodu dodržania hygienicko-bezpečnostných opatrení
proti šíreniu COVID-19.
K bodu č. 2 – Určenie overovateľov
Za overovateľov boli určení poslanci Mgr. Miroslav Roža a Milan Held.
K bodu č. 3 - Schválenie programu
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje program zasadnutia
zastupiteľstva uznesením č. 68, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice

obecného

K bodu č. 4 - Uznesenia prijaté na 8. zasadnutí OZ, konanom 01.06.2020
Starostka prečítala všetky uznesenia č. 62 až 67 prijaté na predchádzajúcom zasadnutí
OZ. Všetky uznesenia sú splnené.
K bodu č. 5 – Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 1/2008 o určení pravidiel
času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce
Dňa 30.06.2020 prijala Obec Častkov protest prokurátora zo dňa 29.06.2020,
č.Pd66/20/2205-3 proti VZN č. 1/2008. Dňa 14.07.2020 starostka obce informovala všetkých
poslancov OZ emailom o proteste prokurátora. Starostka obce odovzdala slovo hlavnému
prokurátorovi JUDr. Ing. M. Budjačovi PhD., aby osobne informoval poslancov o porušených
ustanoveniach vo VZN č. 1/2008.
OZ po prerokovaní predloženého materiálu a po informáciách priamo od hlavného
prokurátora jednomyseľne prijali uznesenie č. 69, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto
zápisnice:
Obecné zastupiteľstvo v Častkove po prerokovaní predloženého materiálu
a) v y h o v u j e protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Senica sp. zn. Pd 66/20/2205-3
zo dňa 29.06.2020, doručeného dňa 30.06.2020, proti VZN č.1/2008 o určení pravidiel času
predaja obce a času prevádzky služieb na území obce Častkov,
b) r u š í VZN č. 1/2008 o určení pravidiel času predaja obce a času prevádzky služieb na
území obce Častkov.
K bodu č. 6 – VZN č. 5/200 o predajnej a prevádzkovej dobe v živnostenskom podnikaní
Návrh VZN o predajnej a prevádzkovej dobe v živnostenskom podnikaní bol zverejnený
dňa 04.09.2020 na webovej stránke obce a na úradnej tabuli. Pripomienky mohli byť podané
do 15.09.2020. Návrh VZN bol bez pripomienok, ale na základe posúdenia návrhu hlavný
prokurátor navrhol zmenu v úvodom odseku, v čl. 5 a čl. 6.
Navrhnuté zmeny budú zapracované do VZN podľa prijatého uznesenia č. 70, ktoré je
neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice:
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje zmeny vo VZN č.5/2020 o predajnej
a prevádzkovej dobe v živnostenskom podnikaní nasledovne:
a) v úvodnom odseku sa ruší veta od „a podľa ustanovenia zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov“
b) v čl. 5 sa dopĺňa slovo „môže“. Celá veta znie „Za porušenie tohto všeobecne záväzného
nariadenia môže obec uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie
pokutu do 6638 eur“
c) v čl.6 ods. 3 bude vypustený a ods. 4 sa zmení na ods.3.
Obecné zastupiteľstvo v Častkove po prerokovaní predloženého materiálu a schválených
zmien jednomyseľne s c h v a ľ u j e , uznesením č. 71, VZN č. 5/2020 o predajnej a
prevádzkovej dobe v živnostenskom podnikaní.

K bodu č. 7 –
2019/2020

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ a MŠ v školskom roku

Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje uznesením č. 72
a) správu o výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy v školskom roku 2019/2020,
b) správu o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy v školskom roku 2019/2020.
K bodu č. 8 – Informácie o projektoch obce
Kanalizácia a vodovod – v tomto roku môžu žiadosť o dotáciu na kanalizácie a vodovody
požiadať len obce zo zoznamu zverejneného na stránke Environmentálneho fondu. Obec
Častkov a ani okolité obce, ktoré nemajú vodovody v zozname nie sú. Ohľadom vodovodu
starostovia Skalice a nášho okresu, ktorí nemajú v obci vodovod, požiadali o pomoc poslanca
NR SR M. Šefčíka z Holíča a primátorku mesta Skalice A. Miernu.
Základná škola – na ministerstvo školstva bola zaslaná žiadosť o dotáciu na havarijný stav,
ktorý by vyriešil zničenú fasádu a murivo. Cez zimné prázdniny sa budú maľovať triedy
v škole. Meniť sa bude schodisko do školy, nakoľko staré je odtrhnuté od steny a môže
poškodiť plynové potrubie, ktoré je v schodisku zamurované.
Materská škola – bola podaná žiadosť o dotáciu z Nadácie EKOFOND na fasádu celej
budovy. Rozhodnutia o podpore je odložené pre COVID-19. Počas letných mesiacov bola celá
miestnosť spálne natiahnutá novou stierkou, vymaľovaná a staré vypínače a zásuvky boli
nahradené novými, ktoré osadil poslanec R. Trimel. V rámci výzvy na podporu materských
škôl starostka obce zaslala žiadosť o dotáciu, ktorá bola kladne vyhodnotená a na platy
všetkých zamestnancov MŠ obec dostala sumu cca 7900 EUR.
Rekonštrukcia chodníkov - žiadosť o dotáciu bola podaná na MAS Záhorie. Čakáme na
vyhodnotenie, ktoré malo byť ešte na jar, pre COVID-19 nie je daný nový termín.
Stavebné pozemky – projekt na územné rozhodnutie na výstavbu trafostanice a cesty je už
spracovaný, v tomto čase sa čaká na odpovede k projektom od 15 organizácii.
Bytový dom – musíme odkúpiť časť pozemku pod novou bytovkou, ktorá je vo vlastníctve M.
Peričkovej. Podklady budú pripravené do budúceho zasadnutia OZ. Podmienky získania
dotácie zo ŠFRB sa menia, z toho dôvodu musíme počkať na ich zverejnenie. Až po
zverejnených podmienkach bude výberové konanie na architekta a následne na dodávateľa
stavby
Kolaudácia budovy hasičskej zbrojnice – pre COVID-19 boli pozastavené kolaudácie, hneď
ako sa situácia upokojila starostka obce overila na stavebnom úrade čo všetko je potrebné ku
kolaudácii. Na budove chýba bleskozvod a jeho revízia, revízia elektriky, tlaková skúška
radiátorov. Hasiči boli požiadaní aby upratali priestor hasičskej zbrojnice. Po kolaudácii bude
budova daná do užívania hasičov, ale až po podpísaní hmotnej zodpovednosti za obe budovy
a za vozidlo PRAGA V3S.
Ihrisko – p. Ľ. Vépy mal stretnutie s vlastníkmi ihriska a predstavil im možné využitie nášho
futbalového ihriska.
Cintorín – na cintorín boli objednané solárne svietidlá. Mali by byť osadené do 1.11.2020.
Vodozádržné opatrenia – sa týkajú len pozemkov vo vlastníctve obce.
Civilná ochrana – bola zaslaná žiadosť o refundáciu nákladov, ktoré vznikli pre opatrenia
smerujúce k zabráneniu šírenia COVID-19.
Cyklotrasy – je možnosť napojiť sa na cyklotrasu obce Rohov, podrobnosti budú poslancom
zaslané hneď ako budú informácie spresnené.

K bodu č. 9 – Úprava rozpočtu
Bežné príjmy obce boli zvýšené o sumu 11924,41 EUR a o sumu 1814 EUR. Navýšené
príjmy sú účelové a súčasťou nich je dotácia na stravu zadarmo, vratka z Dôvery za invalidné
poistenie, doplatok za platy pre zamestnancov MŠ Častkova a dotácia z VUC. O rovnakú sumu
boli navýšené bežné výdavky na účel, na ktorý ich obec prijala.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne berie na vedomie uznesením č. 73 rozpočtové opatrenie
č. 3 a rozpočtové opatrenie č.4, ktoré sú neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice.
K bodu č. 10 – Diskusia
Diskusiu začala starostka obce informáciou o zmenách v ZŠ Častkov. Od 1.9.2020 je riadením
poverená Mgr. Z. Jonášová, ktorá učí prvý a tretí ročník. Na uvoľnené pracovné miesto
učiteľky nastúpila Mgr. J. Mihelová, ktorá učí druhý a štvrtý ročník. Ing. M. Fodorová bola
prijatá na miesto asistenta učiteľa a s Mgr. M. Čederlovou bola podpísaná dohoda o vykonávaní
práce – učiteľ anglického jazyka.
Od 24.6.2020 prebieha na obecnom úrade kontrola NKÚ z dôvodu zadĺženosti obce, ktorá
vznikla ešte pred r. 2011.
Obec je povinná spracovať alebo dať spracovať nový dokument PHSR.
V obci prebehol orez stromov v spolupráci s Technickými službami Senica a M. Hyžom.
Poslanec I. Ribárski sa informoval na byt r. Mišánkovej, či majú zaplatený nájom a dokedy je
zmluva. Byt neobývajú a je možnosť, že bude zničený, nakoľko tejto rodine bolo odstavené
kúrenie a elektrina.

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:
Mgr. Miroslav Roža

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

Milan Held

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

Výpis uznesení
Uznesenie č. 68
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 69
Obecné zastupiteľstvo v Častkove po prerokovaní predloženého materiálu
a) v y h o v u j e protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Senica sp. zn. Pd 66/20/2205-3
zo dňa 29.60.2020, doručeného dňa 30.06.2020, proti VZN č.1/2008 o určení pravidiel času
predaja obce a času prevádzky služieb na území obce Častkov,
b) r u š í VZN č. .1/2008 o určení pravidiel času predaja obce a času prevádzky služieb na
území obce Častkov.
Uznesenie č. 70
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje zmeny vo VZN č.5/2020 o predajnej
a prevádzkovej dobe v živnostenskom podnikaní nasledovne:
a) v úvodnom odseku sa ruší veta od „a podľa ustanovenia zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov“
b) v čl. 5 sa dopĺňa slovo „môže“. Celá veta znie „Za porušenie tohto všeobecne záväzného
nariadenia môže obec uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie
pokutu do 6638 eur“
c) v čl.6 ods. 3 bude vypustený a ods.4 sa zmení na ods.3.
Uznesenie č. 71
Obecné zastupiteľstvo v Častkove po prerokovaní predloženého materiálu a schválených
zmien
s c h v a ľ u j e VZN č. 5/2020 o predajnej a prevádzkovej dobe v živnostenskom
podnikaní.
Uznesenie č. 72
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje
a) správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy v školskom roku 2019/2020,
b) správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy v školskom roku 2019/2020.
Uznesenie č. 73
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 3 a rozpočtové opatrenie č.4.

Uznesenie č. 68/2020/ObZ z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného
21.09.2020 v kultúrnom dome

Uznesenie č. 68

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie: prítomných 5 zo 7

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

Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr. Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č. 69/2020/ObZ z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného
21.09.2020 v kultúrnom dome

Uznesenie č. 69
Obecné zastupiteľstvo v Častkove po prerokovaní predloženého materiálu
a) v y h o v u j e protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Senica sp. zn. Pd 66/20/2205-3
zo dňa 29.60.2020, doručeného dňa 30.06.2020, proti VZN č.1/2008 o určení pravidiel času
predaja obce a času prevádzky služieb na území obce Častkov,
b) r u š í VZN č. .1/2008 o určení pravidiel času predaja obce a času prevádzky služieb na
území obce Častkov.

Hlasovanie: prítomných 5 zo 7

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

Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr. Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č. 70/2020/ObZ z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného
21.09.2020 v kultúrnom dome

Uznesenie č. 70

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmeny vo VZN č.5/2020 o predajnej a prevádzkovej dobe
v živnostenskom podnikaní nasledovne:
a) v úvodnom odseku sa ruší veta od „a podľa ustanovenia zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov“
b) v čl. 5 sa dopĺňa slovo „môže“. Celá veta znie „Za porušenie tohto všeobecne záväzného
nariadenia môže obec uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie
pokutu do 6638 eur.“
c) v čl.6 ods. 3 bude vypustený a ods.4 sa zmení na ods.3.

Hlasovanie: prítomných 5 zo 7

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

Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr. Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č. 71/2020/ObZ z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného
21.09.2020 v kultúrnom dome

Uznesenie č. 71

Obecné zastupiteľstvo v Častkove po prerokovaní predloženého materiálu a schválených
zmien uznesením č.70 s c h v a ľ u j e VZN č. 5/2020 o predajnej a prevádzkovej dobe v
živnostenskom podnikaní.

Hlasovanie: prítomných 5 zo 7

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

Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr. Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č. 72/2020/ObZ z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného
21.09.2020 v kultúrnom dome

Uznesenie č. 72

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
a) správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy v školskom roku 2019/2020,
b) správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy v školskom roku 2019/2020.

Hlasovanie: prítomných 5 zo 7

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

Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr. Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č. 73/2020/ObZ z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného
21.09.2020 v kultúrnom dome

Uznesenie č. 73

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 3 a rozpočtové opatrenie č.4.

Hlasovanie: prítomných 5 zo 7

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

Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr. Eva Černeková
starostka obce Častkov

