Zápisnica
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného dňa 17.06.2021
o 19:00 h v zasadačke obecného úradu
Na 13. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Častkove boli prítomní:
• starostka obce: Mgr. Eva Černeková
• hlavný kontrolór: Ing. Róbert Mozolič - ospravedlnený
• poslanci: Milan Held, Michal Jamriška, Roman Trimel, Mgr. Miroslav Roža, Ján Rehuš
• ospravedlnení: Ivan Ribárski, Mgr. Eva Majerová,
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov
3. Schválenie programu
4. Uznesenia prijaté na 12. zasadnutí OZ, konanom dňa 7.4.2021
5. Prerokovanie protestu prokuratúra k prijatiu VZN obce o podrobnostiach o organizácii
miestneho referenda
6. Výročná správa a záverečný účet
7. Diskusia
8. Záver
K bodu č. 1 - Otvorenie
Starostka obce prítomných privítala a otvorila zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Ospravedlnili sa poslanec Ivan Ribárski, zástupkyňa starostky Mgr. Eva Majerová a hlavný
kontrolór Mgr. Róbert Mozolič. Starostka obce skonštatovala, že zasadnutie OZ bolo riadne
zvolané a je uznášaniaschopné.
K bodu č. 2 – Určenie overovateľov
Za overovateľov boli určení poslanci Milan Held a Michal Jamriška. Zapisovateľka bude
Valéria Vojtková
K bodu č. 3 - Schválenie programu
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje program zasadnutia
zastupiteľstva uznesením č. 96, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice.

obecného

K bodu č. 4 - Uznesenia prijaté na 12. zasadnutí OZ, konanom 7.4.2021
Starostka prečítala všetky uznesenia č. 92 až 95, ktoré boli prijaté na predchádzajúcom
zasadnutí OZ. Uznesenia sú splnené.

K bodu č. 5 – Prerokovanie protestu prokuratúra k prijatiu VZN obce o podrobnostiach
o organizácii miestneho referenda
Obec Častkov bola upozornená prokurátorom JUDr. Ing. Milanom Budjačom, PhD. na
chýbajúce VZN o organizácií miestneho referenda. Starostka obce VZN pripravila a je
zverejnené na úradnej tabuli obce. K prijatiu VZN môže OZ pristúpiť až na budúcom zasadnutí,
tak aby boli splnené zákonné limity pri zverejňovaní VZN.
Obecné zastupiteľstvo, uznesením č. 97, berie na vedomie upozornenie prokurátora PD
74/21/2205-3 zo dňa 29.4.2021 a konštatuje, že upozornenie prokurátora je dôvodné
a prerokuje VZN o organizácii miestneho referenda obce Častkov na najbližšom zasadnutí
obecného zastupiteľstva v Častkove.
K bodu č. 6 – Výročná správa a záverečný účet
K záverečnému účtu zaslal hlavný kontrolór stanovisko, v ktorom odporúča zobrať na
vedomie správu audítora a schváliť záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 98:
a) berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok
2020,
b) berie na vedomie správu audítora za rok 2020,
c) schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad,
d) schvaľuje Výročnú správu za rok 2020,
e) schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo
výške 36 339,80 EUR.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 99 a), b), c) schvaľuje návrh zmien rozpočtu, ktorý je
neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice.
K bodu č. 7 – Diskusia
Na obecný úrad bola doručená žiadosť P. Daniša o preloženie stĺpa obecného rozhlasu, ktorý je
v tomto čase umiestnený na jeho pozemku. Stĺp preloží na vlastné náklady, žiada len
o preloženie rozhlasu odbornou osobou. OZ nemá námietky k preloženiu tohto stĺpa.
V mesiaci apríli bola doručená žiadosť niektorých (20 osôb) vlastníkov pozemkov osady
Havran o umiestnenie značiek zákazu vjazdu podľa priloženého návrhu. Celú žiadosť aj
s návrhom starostka obce odoslala na ODI OR PZ Senica. Stanovisko dopravného inžiniera
prišlo 8.6.2021. Dopravný inžinier súhlasí so značkou Zákaz vjazdu okrem dopravnej obsluhy.
V žiadnom prípade nesúhlasí so značkou Zákaz vjazdu mimo vlastníkov pozemkov, ktorá
v súčasnom legislatívnom procese neexistuje. Poslanci OZ sa zhodli, že v žiadnom prípade
nebude takáto značka umiestnená s ich súhlasom. Osadením tejto značky by sme poškodili
občanov Častkova.
V obci prebieha sčítanie obyvateľov. V Častkove je na úrovni 95,88 %, t. j. 558 občanov
spočítaných a 23 nespočítaných.
Garáž bola uvoľnená rodinou Lakatošovou a bola im poskytnutá miestnosť v kotolni MŠ na
základné veci. Pred rodinou Vlčkovou č. 212bol opravený potok.
Odpad z konárov, ktorý sa vyváža pod družstvo nie je zatiaľ odvezený. Technické služby zatiaľ
tento odpad nemôžu zobrať. Poslanci navrhli starostke, aby požiadala p. Kadlečíka, ktorý by
možno mohol tento odpad zlikvidovať.

Ak odpad nebude odvezený zabezpečí sa aspoň jeho odsunutie mimo poľnej cesty.
K bodu č. 8 - Záver
Starostka obce ukončila o 20:00 h zasadnutie OZ a poďakovala poslancom.

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

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

Overovatelia:
Milan Held

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

Michal Jamriška

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

Výpis uznesení
Uznesenie č. 96
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva .
Uznesenie č. 97
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie upozornenie prokurátora PD 74/21/2205-3 zo dňa
29.4.2021 a konštatuje, že upozornenie prokurátora je dôvodné a prerokuje VZN o organizácii
miestneho referenda obce Častkov na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva
v Častkove.
Uznesenie č. 98
Obecné zastupiteľstvo:
a) berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok
2020,
b) berie na vedomie správu audítora za rok 2020,
c) schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad,
d) schvaľuje Výročnú správu za rok 2020,
e) schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo
výške 36 339,80 EUR.

Uznesenie č. 96/2021/ObZ z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného
17.06.2021 v zasadačke obecného úradu

Uznesenie č. 96
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie upozornenie prokurátora PD 74/21/2205-3 zo dňa
29.4.2021 a konštatuje, že upozornenie prokurátora je dôvodné a prerokuje VZN o organizácii
miestneho referenda obce Častkov na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva
v Častkove.

Hlasovanie: prítomných 5 zo 7

Za uznesenie hlasovali: Michal Jamriška, Mgr. Miroslav Roža,
Milan Held

Roman Trimel, Ján Rehuš,

Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr. Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č. 97/2021/ObZ z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného
17.06.2021 v zasadačke obecného úradu

Uznesenie č. 97
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie upozornenie prokurátora PD 74/21/2205-3 zo dňa
29.4.2021 a konštatuje, že upozornenie prokurátora je dôvodné a prerokuje VZN o organizácii
miestneho referenda obce Častkov na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva
v Častkove.

Hlasovanie: prítomných 5 zo 7

Za uznesenie hlasovali: Michal Jamriška, Mgr. Miroslav Roža,
Milan Held

Roman Trimel, Ján Rehuš,

Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr. Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č. 98/2021/ObZ z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného
17.06.2021 v zasadačke obecného úradu

Uznesenie č. 98
Obecné zastupiteľstvo:
a) berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok
2020,
b) berie na vedomie správu audítora za rok 2020,
c) schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad,
d) schvaľuje Výročnú správu za rok 2020,
e) schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo
výške 36 339,80 EUR.

Hlasovanie: prítomných 5 zo 7

Za uznesenie hlasovali: Michal Jamriška, Mgr. Miroslav Roža,
Milan Held

Roman Trimel, Ján Rehuš,

Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr. Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č. 99/2021/ObZ z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného
17.06.2021 v zasadačke obecného úradu
Uznesenie č. 99

Hlasovanie: prítomných 5 zo 7

Za uznesenie hlasovali: Michal Jamriška, Mgr. Miroslav Roža,
Milan Held

Roman Trimel, Ján Rehuš,

Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr. Eva Černeková
starostka obce Častkov

