Zápisnica
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného dňa 22.03.2021
o 18:00 h v zasadačke obecného úradu
Na 11. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Častkove boli prítomní:
• starostka obce: Mgr. Eva Černeková
• hlavný kontrolór: Ing. Róbert Mozolič
• poslanci: Milan Held, Michal Jamriška, Roman Trimel, Ján Rehuš, Mgr. Eva Majerová,
Mgr. Miroslav Roža
• ospravedlnený: Ivan Ribárski
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov
3. Schválenie programu
4. Uznesenia prijaté na 10. zasadnutí OZ, konanom dňa 12.12.2020
5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
6. Informácie o projektoch
7. Testovanie v obci – COVID automat
8. Úprava rozpočtu
9. PHSR
10. Komisia pre ochranu verejného záujmu
11. Správa o činnosti ČOV
12. Diskusia
13. Záver
K bodu č. 1 - Otvorenie
Starostka obce prítomných privítala a otvorila zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Ospravedlnil sa poslanec Ivan Ribárski. Starostka obce skonštatovala, že zasadnutie OZ bolo
riadne zvolané a je uznášaniaschopné.
K bodu č. 2 – Určenie overovateľov
Za overovateľov boli určení poslanci Mgr. Miroslav Roža a Ján Rehuš. Zapisovateľka je
Valéria Vojtková.
K bodu č. 3 - Schválenie programu
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje program zasadnutia
zastupiteľstva uznesením č. 81, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice.

obecného

K bodu č. 4 - Uznesenia prijaté na 10. zasadnutí OZ, konanom14.12.2020
Starostka prečítala všetky uznesenia č. 74 až 80, ktoré boli prijaté na predchádzajúcom
zasadnutí OZ. Všetky uznesenia sú splnené.
K bodu č. 5 – Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Hlavný kontrolór predložil OZ návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021
a správu o kontrolnej činnosti za rok 2020.
OZ uznesením č. 82, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice (jednomyseľne):
a) schvaľuje Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021
b) berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020.
K bodu č. 6 – Informácie o projektoch
Starostka obce informovala OZ o projektoch, ktoré sú podané:
Rekonštrukcia chodníkov – projekt podaný na jar 2020, výzva bola z MAS Záhorie, projekt
bol úspešný, ale pre COVID -19 je financovanie zastavené.
Havarijný stav budovy ZŠ – žiadosť podaná na OÚ Trnava, bola zaradená do poradovníka na
Ministerstve školstva SR.
Fasáda na budove MŠ – žiadosť podaná od 5/2020 – EKOFOND.
Cesta k cintorínu – projekt je pripravený a čaká sa na výzvu, ktorej by tento projekt
zodpovedal.
Projekt IBV – všetky vyjadrenia k vydaniu územného rozhodnutia sú pripravené na
odovzdanie na stavebný úrad do Senice. Posledné vyjadrenie zo Správy ciest TTSK ešte chýba.
Výzvy TTSK - boli zaslané štyri projekty. Vyhodnotenie bude do leta 2021.
Bytový dom – na základe štúdie bude zadané verejné obstarávanie na jeho výstavbu.
K bodu č. 7 – Testovanie v obci – COVID AUTOMAT
Na základe rozhodnutia vlády SR č.30/2021 o celoplošnom testovaní na ochorenie
COVID-19 starostka obce požiadala príslušné úrady o zriadenie testovacieho miesta. Na
základe príslušných povolení bolo na obci otvorené MOM Častkov. Na testovanie sa môžu
občania hlásiť prostredníctvom prihlasovacieho systému. Výsledky sa doručujú občanom
Častkova priamo do poštových schránok. Náklady na testovanie sú pravidelne pokryté
z Ministerstva vnútra SR, vždy na základe žiadosti o refundáciu. V rámci testovania musia
členovia odberného tímu využívať toalety, ktoré by sa pre potreby testovania opravili.
OZ jednomyseľne schvaľuje, uznesením č. 83, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice,
opravu sociálnych zariadení pri Mobilnom odberovom mieste Obce Častkov.
K bodu č. 8 – Úprava rozpočtu
Od začiatku roka 2021 bol zvýšený rozpočet obce o sumu 22 655,32 EUR (bežné
príjmy) a o sumu 3129,56 EUR (finančné operácie). O tieto sumy bude rozpočet obce zmenený
v sume bežných výdavkov.
OZ jednomyseľne uznesením č. 84, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice, berie na
vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením starostky č. 1 zo dňa 15.3.2021 – v zmysle
ustanovenia § 14 ods. 1 – účelovo určených prostriedkov zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.
n. p. podľa priloženej prílohy.

K bodu č. 9 – PHSR
K spracovaniu PHSR je potrebné vytvorenie pracovných skupín.
OZ berie na vedomie, uznesením č. 85:
- pracovnú skupinu pre sociálnu oblasť
• Elena Štefková – vedúca jedálne MŠ
• Mgr. Zdenka Jonášová – učiteľka Základnej školy (poverená riadením)
• Marta Havelková – podpredsedkyňa Jednoty dôchodcov
- pracovnú skupinu pre ekonomickú (hospodársku) oblasť
• Eva Danišová – člen OZ Častkovjané
• PhDr. Helena Vojtková – učiteľka Materskej školy (poverená riadením)
• Valeria Vojtková – účtovníčka Obecného úradu
- pracovnú skupinu pre environmentálnu oblasť
• Mgr. Miroslav Roža – poslanec OZ
• Miroslav Ťulák – hospodár Poľovníckeho združenia Častkov-Havran
• Ing. Anna Marečková – zástupca verejného sektora
- pracovnú skupinu partnerov zapojených do spracovania PHSR
• Roľnícke družstvo Častkov
• Motorest Havran
• Hotel Karpaty
• Bitúnok Mäs-com, a. s.
• Poľovnícka organizácia Častkov-Havran
• Futbalový klub Častkov
• Hokejbalový klub Častkov
• Únia žien Slovenska Častkov
• Dobrovoľný hasičský zbor Častkov
• OZ Kvietky Častkova, OZ Častkovjané, Únia žien, Jednota dôchodcov Častkov
K bodu č. 10 – Komisia na ochranu verejného záujmu
Starostka obce odovzdala svoje majetkové priznanie dňa 26.1.2021, 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 2020 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 uznesením č. 86 prijali tento návrh uznesenia.

K bodu č. 11 – Správa o činnosti ČOV
Za rok 2020 boli celkové výdavky vynaložené na prevádzku ČOV vo výške 16901,98 EUR
a príjmy boli vo výške 10965,01 EUR.
OZ uznesením č. 87, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice, berie na vedomie správu
o činnosti ČOV Častkov.
K bodu č. 12 – Diskusia
L. Mišánek odovzdal dňa 28.2.2021 byt č. 6, ktorý mu bol pridelený v bytovom dome
č. 232. Na základe žiadostí v poradovníku bol byt pridelený M. Černekovi. Byt bude vhodný
na bývanie až po pripojení energií (plyn a elektrina), ktoré boli odpojené pôvodnému nájomcovi
L. Mišánkovi. Byt je potrebné vymaľovať, opraviť hlavne praskliny v sadrokartónoch, ktoré
vznikli zatekaním do bytu. Nutné bude vymeniť toaletu, ktorá je prasknutá, odtoky a ventily.
V oboch bytových domoch č. 232 a 233 sa budú musieť vymeniť kotly a komín sa bude
musieť prispôsobiť novým kondenzačným kotlom. V každom z bytových domov sú už dva
kondenzačné kotly a z hľadiska bezpečnosti je nutné komín prispôsobiť kondenzácii.
OZ schvaľuje uznesením č. 88 výmenu kotlov v bytových domoch č. 232 a č. 233.
Na obecný úrad bola doručená žiadosť o odkúpenie časti parcely pod rodinným domom
Mgr. E. Majerovej. OZ uznesením č. 89, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice,
jednomyseľne schvaľuje zverejnenie zámeru predaja časti parcely č. 5227/1, z dôvodov
osobitného zreteľa, parcela zapísaná na LV č. 488, registra „E“ – KN zastavané plochy (ako
parcela 5227/9 registra „C“-KN), z tohto bude odčlenená parcela č. 5227/14 a 5227/15.
Predmetný pozemok, odčlenená parcela č. 5227/14 je pod stavbou rodinného domu č. 100 a
parcela č. 5227/15 tvorí vjazd do domu č. 100. Tento pozemok využíva žiadateľka dlhé roky v
dobrej viere, že je v jej vlastníctve. Vzhľadom k nevyužiteľnosti pozemku na iné účely a s
prihliadnutím na výmeru pozemku je predpoklad, že obci by sa iným spôsobom nepodarilo
účelne s týmto prebytočným majetkom naložiť.
Končí nájomná zmluva s r. Lakatošovou, ktorá má v prenájme obecný byt nad
materskou školou č. 96. Pri vyhotovení novej nájomnej zmluvy je potrebné stanoviť nové
podmienky nájmu, nakoľko sa na dvore často nachádzajú cudzie osoby, ktoré nemajú čo robiť
v areáli MŠ. Pri kontrole detských preliezok v MŠ bola starostka obce upozornená technikom,
že sa na dvore nachádzajú rôzne predmety, ktoré tam nemajú byť. Dané predmety tam nechala
r. Lakatošová. Z hľadiska všetkých predpisov BOZP je nutné zabezpečiť školský dvor tak, aby
sa predišlo úrazom.
OZ jednomyseľne schvaľuje uznesením č. 90, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice,
podmienky na predĺženie nájomnej zmluvy obecného bytu, nachádzajúceho sa nad materskou
školou č. 96:
a) zmluva bude mať platnosť 1 rok,
b) nájomné bude vo výške 178,30 EUR (cena vychádza z výšky nájomného na ostatných
bytoch v obci, t. j. 1,99 EUR x 89,60 m2),
c) mesačný príspevok do fondu opráv bude 20 EUR,
d) predmetom nájmu bude len obecný byť č.96, garáž a dvor nebude súčasťou nájomnej
zmluvy.
Starostka obce oboznámila poslancov so žiadosťou firmy MAVIX, ktorá by chcela umiestniť
nový kabinet MSA – dátové pripojenie internetu Telekom, ktorý by bol umiestnený na budove

ZŠ a odtiaľ prepojený s telekomunikačným kabinetom. OZ nemalo námietky voči tomuto
pripojeniu, ktoré bude môcť byť zrealizované len na základe oznámenia o drobnej stavbe.
Kolaudácia hasičskej zbrojnice je ukončená.
V požiarnom poriadku obce je uvedený zdroj vody – Požiarna nádrž. Táto nádrž nevyhovuje
podmienkam a je nutné požiarny poriadok doplniť o iný zdroj vody.
Starostka obce oznámila poslancom, že bude nutné prijať do pracovného pomeru zamestnanca
na verejnoprospešné a iné údržbárske práce. Požiadala poslancov, či nevedia o niekom kto by
takého práce chcel vykonávať. Pre obec by bol najvhodnejší niekto kto vlastní traktor a mohol
by obci v rámci svojho pracovného času vypomáhať s vlastným dopravným prostriedkom.
K zámeru výstavby veterných turbín v katastri obce Rohov, blízko obce Častkov, bolo zaslané
odmietavé stanovisko spolu s petičným hárkom.
V základnej škole je nutné urobiť výberové konanie na riaditeľa školy. Riadením je zatiaľ
poverená Mgr. Zdenka Jonášová.
Mgr. M. Roža upozornil na haluzoviny umiestnené pod areálom RD, ktoré je už nutné odviezť.
Ďalej navrhol, aby sa do budúceho zasadnutia spracoval zoznam občanov, ktorí nevyvážajú
svoje žumpy.
D. Jediná požiadala o zakrytie potoka za rodinným domom č. 111. Poslanci OZ upozornili, aby
pri zakrytí potoka zabezpečila revíznu šachtu, ktorou by mohla rodina potok čistiť.
Na záver, bez prítomnosti starostky, OZ prijalo jednomyseľne uznesenie č. 91, ktorým
schvaľuje:
a) zvýšenie platu starostky obce v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest o 30 % za mesiac marec
2021,
b)zvýšenie platu starostky obce v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest o 18 % s účinnosťou od
1.4.2021 po dobu jedného roka.
K bodu č. 12 - Záver
Starostka obce ukončila o 20:30 h zasadnutie OZ a poďakovala poslancom.

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

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

Overovatelia:
Mgr. Miroslav Roža

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

Ján Rehuš

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

Výpis uznesení
Uznesenie č. 81
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva .
Uznesenie č. 82
Obecné zastupiteľstvo:
a) schvaľuje Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021
b) berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020.
Uznesenie č. 83
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje opravu sociálnych zariadení pri Mobilnom odberovom
mieste Obce Častkov.
Uznesenie č. 84
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením starostky č.
1 zo dňa 15.3.2021 – v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 – účelovo určených prostriedkov zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z. n. p. podľa priloženej prílohy.
Uznesenie č. 85
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
- pracovnú skupinu pre sociálnu oblasť
• Elena Štefková – vedúca jedálne MŠ
• Mgr. Zdenka Jonášová – učiteľka Základnej školy (poverená riadením)
• Marta Havelková – podpredsedkyňa Jednoty dôchodcov
- pracovnú skupinu pre ekonomickú (hospodársku) oblasť
• Eva Danišová – člen OZ Častkovjané
• PhDr. Helena Vojtková – učiteľka Materskej školy (poverená riadením)
• Valeria Vojtková – účtovníčka Obecného úradu
- pracovnú skupinu pre environmentálnu oblasť
• Mgr. Miroslav Roža – poslanec OZ
• Miroslav Ťulák – hospodár Poľovníckeho združenia Častkov-Havran
• Ing. Anna Marečková – zástupca verejného sektora
- pracovnú skupinu partnerov zapojených do spracovania PHSR
• Roľnícke družstvo Častkov
• Motorest Havran
• Hotel Karpaty
• Bitúnok Mäs-com, a. s.
• Poľovnícka organizácia Častkov-Havran
• Futbalový klub Častkov

• Hokejbalový klub Častkov
• Únia žien Slovenska Častkov
• Dobrovoľný hasičský zbor Častkov
• OZ Kvietky Častkova, OZ Častkovjané, Únia žien, Jednota dôchodcov Častkov
Uznesenie č. 86
Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce rozhodla, že
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostky obce Častkov za
rok 2020 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. 87
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti ČOV Častkov.
Uznesenie č. 88
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výmenu kotlov v bytových domoch č. 232 a 233.
Uznesenie č. 89
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zverejnenie zámeru predaja časti parcely č. 5227/1, z dôvodov
osobitného zreteľa, parcela zapísaná na LV č. 488, registra „E“ – KN zastavané plochy, (aj ako
parcela 5227/9 registra „C“ – KN) z tohto bude odčlenená parcela č. 5227/14 a 5227/15.
Predmetný pozemok, odčlenená parcela č. 5227/14 je pod stavbou rodinného domu č. 100 a
parcela č. 5227/15 tvorí vjazd do domu č. 100. Tento pozemok využíva žiadateľka dlhé roky v
dobrej viere, že je v jej vlastníctve. Vzhľadom k nevyužiteľnosti pozemku na iné účely a s
prihliadnutím na výmeru pozemku je predpoklad, že obci by sa iným spôsobom nepodarilo
účelne s týmto prebytočným majetkom naložiť.
Uznesenie č. 90
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podmienky predĺženia nájomnej zmluvy obecného bytu,
nachádzajúceho sa nad materskou školou č. 96:
e) zmluva bude mať platnosť 1 rok,
f) nájomné bude vo výške 178,30 EUR (cena vychádza z výšky nájomného na ostatných
bytoch v obci, t. j. 1,99 EUR x 89,60 m2),
g) mesačný príspevok do fondu opráv bude 20 EUR,
h) predmetom nájmu bude len obecný byť č.96, garáž a dvor nebude súčasťou nájomnej
zmluvy.
Uznesenie č. 91
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
a) zvýšenie platu starostky obce v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest o 30 % za mesiac marec
2021,
b) zvýšenie platu starostky obce v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest o 18 % s účinnosťou od
1.4.2021 po dobu jedného roka.

Uznesenie č. 81/2021/ObZ z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného
22.3.2021 v zasadačke obecného úradu

Uznesenie č. 81
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, Roman Trimel, Ján Rehuš

Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr. Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č. 82/2021/ObZ z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného
22.3.2021 v zasadačke obecného úradu

Uznesenie č. 82

Obecné zastupiteľstvo:
a) schvaľuje Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021,
b) berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020.

Hlasovanie: prítomných 6 zo 7

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

Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr. Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č. 83/2021/ObZ z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného
22.3.2021 v zasadačke obecného úradu

Uznesenie č. 83

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje opravu sociálnych zariadení pri Mobilnom odberovom
mieste Obce Častkov.

Hlasovanie: prítomných 6 zo 7

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

Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr. Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č. 84/2021/ObZ z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného
22.3.2021 v zasadačke obecného úradu

Uznesenie č. 84

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením starostky č.
1 zo dňa 15.3.2021 – v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 – účelovo určených prostriedkov zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z. n. p. podľa priloženej prílohy.

Hlasovanie: prítomných 6 zo 7

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

Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr. Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č. 85/2021/ObZ z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného
22.3.2021 v zasadačke obecného úradu

Uznesenie č. 85
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
- pracovnú skupinu pre sociálnu oblasť
• Elena Štefková – vedúca jedálne MŠ
• Mgr. Zdenka Jonášová – učiteľka Základnej školy (poverená riadením)
• Marta Havelková – podpredsedkyňa Jednoty dôchodcov
- pracovnú skupinu pre ekonomickú (hospodársku) oblasť
• Eva Danišová – člen OZ Častkovjané
• PhDr. Helena Vojtková – učiteľka Materskej školy (poverená riadením)
• Valeria Vojtková – účtovníčka Obecného úradu
- pracovnú skupinu pre environmentálnu oblasť
• Mgr. Miroslav Roža – poslanec OZ
• Miroslav Ťulák – hospodár Poľovníckeho združenia Častkov-Havran
• Ing. Anna Marečková – zástupca verejného sektora
- pracovnú skupinu partnerov zapojených do spracovania PHSR
• Roľnícke družstvo Častkov
• Motorest Havran
• Hotel Karpaty
• Bitúnok Mäs-com, a. s.
• Poľovnícka organizácia Častkov-Havran
• Futbalový klub Častkov
• Hokejbalový klub Častkov
• Únia žien Slovenska Častkov
• Dobrovoľný hasičský zbor Častkov
• OZ Kvietky Častkova, OZ Častkovjané, Únia žien, Jednota dôchodcov Častkov
Hlasovanie: prítomných 6 zo 7
Za uznesenie hlasovali: Milan Held, Michal Jamriška, Mgr. Eva Majerová, Mgr. Miroslav
Roža, Roman Trimel, Ján Rehuš
Proti – 0
Zdržali sa - 0
Mgr. Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č. 86/2021/ObZ z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného
22.3.2021 v zasadačke obecného úradu

Uznesenie č. 86

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce rozhodla, že
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostky obce Častkov za
rok 2020 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 6 zo 7

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

Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr. Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č. 87/2021/ObZ z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného
22.3.2021 v zasadačke obecného úradu

Uznesenie č. 87

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti ČOV Častkov.

Hlasovanie: prítomných 6 zo 7

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

Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr. Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č. 88/2021/ObZ z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného
22.3.2021 v zasadačke obecného úradu

Uznesenie č. 88
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výmenu kotlov v bytových domoch č. 232 a č. 233.

Hlasovanie: prítomných 6 zo 7

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

Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr. Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č. 89/2021/ObZ z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného
22.3.2021 v zasadačke obecného úradu

Uznesenie č. 89
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zverejnenie zámeru predaja časti parcely č. 5227/1,
z dôvodov osobitného zreteľa, parcela zapísaná na LV č. 488, registra „E“ – KN zastavané
plochy, (aj ako parcela 5227/9 registra „C“ – KN), z dôvodov osobitného zreteľa, parcela
zapísaná na LV č. 488, registra „E“ – KN zastavané plochy, z tohto bude odčlenená parcela č.
5227/14 a 5227/15. Predmetný pozemok, odčlenená parcela č. 5227/14 je pod stavbou
rodinného domu č. 100 a parcela č. 5227/15 tvorí vjazd do domu č. 100. Tento pozemok
využíva žiadateľka dlhé roky v dobrej viere, že je v jej vlastníctve. Vzhľadom k nevyužiteľnosti
pozemku na iné účely a s prihliadnutím na výmeru pozemku je predpoklad, že obci by sa iným
spôsobom nepodarilo účelne s týmto prebytočným majetkom naložiť.

Hlasovanie: prítomných 6 zo 7

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

Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr. Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č. 90/2021/ObZ z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného
22.3.2021 v zasadačke obecného úradu

Uznesenie č. 90
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podmienky predĺženia nájomnej zmluvy obecného bytu,
nachádzajúceho sa nad materskou školou č. 96:
a) zmluva bude mať platnosť 1 rok,
b) nájomné bude vo výške 178,30 EUR (cena vychádza z výšky nájomného na
ostatných bytoch v obci, t. j. 1,99 EUR x 89,60 m2),
c) mesačný príspevok do fondu opráv bude 20 EUR,
d) predmetom nájmu bude len obecný byť č.96, garáž a dvor nebude súčasťou
nájomnej zmluvy.

Hlasovanie: prítomných 6 zo 7

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

Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr. Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č. 91/2021/ObZ z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného
22.3.2021 v zasadačke obecného úradu

Uznesenie č. 91
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
a) zvýšenie platu starostky obce v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest o 30 % za mesiac marec
2021,
b) zvýšenie platu starostky obce v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest o 18 % s účinnosťou od
1.4.2021 po dobu jedného roka.

Hlasovanie: prítomných 6 zo 7

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

Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr. Eva Černeková
starostka obce Častkov

