Zápisnica
zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného dňa
21.2.2022 18:00 h v zasadačke obecného úradu
Na 16. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Častkove boli prítomní:
• starostka obce: Mgr. Eva Černeková
• hlavný kontrolór: Ing. Róbert Mozolič
• poslanci: Milan Held, Roman Trimel, Ján Rehuš, Mgr. Miroslav Roža, Michal Jamriška
• ospravedlnení: Ivan Ribárski, Mgr. Eva Majerová
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov
3. Schválenie programu
4. Uznesenia prijaté na 15. zasadnutí OZ, konanom dňa 13.12.2021
5. Upozornenie prokuratúra proti Zásadám hospodárenia Obce Častkov
6. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Častkov
7. Správa o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu obce za IV. štvrťrok 2020 a I. štvrťrok 2021
8. Správa o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu obce za II. a III. štvrťrok 2021
9. Správa o výsledku kontroly plnenia rozpočtu obce k 30.6.2021
10. Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2021
11. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2022
12. Verejná obchodná súťaž – bytový dom
13. Diskusia
14. Záver
K bodu č. 1 - Otvorenie
Starostka obce prítomných privítala a otvorila zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Ospravedlnili sa poslanec Ivan Ribárski a zástupkyňa starostky Mgr. Eva Majerová. 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 Milan Held. Zapisovateľka je
Valéria Vojtková.
K bodu č. 3 - Schválenie programu
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje program zasadnutia
zastupiteľstva uznesením č. 124, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice.
K bodu č. 4 - Uznesenia prijaté na 15. zasadnutí OZ, konanom 13.12.2021

obecného

Starostka prečítala všetky uznesenia č. 108-123, ktoré boli prijaté na predchádzajúcom
zasadnutí OZ. Uznesenia sú splnené alebo sa plnia.
K bodu č. 5 – Upozornenie prokuratúra proti Zásadám hospodárenia Obce Častkov
Na základe kontroly zameranej na postupy obcí pri hospodárení s majetkom sme boli
prokurátorom upozornení na Zásady hospodárenia, ktoré neboli v súlade so zákonom. OZ bolo
informované o závere kontroly na poslednom zasadnutí OZ, ale v deň zasadnutia 13.12.2021
nebolo ešte upozornenie doručené.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 125, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto
zápisnice:
a) berie na vedomie upozornenie prokurátora sp. Zn. Pd129/21/2205 proti uzneseniu OZ č.
85/2014 písm. e) ktorým boli prijaté zásady hospodárenia dňa 16.10.2014,
b) ruší uznesenie č. 85/2014 písm. e) zo dňa 16.10.2014.
K bodu č. 6 - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Častkov
Nové zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce boli spracované starostkou na
základe upozornenia prokurátora sp. Zn. PD129/21/2205.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uznesením č. 126 Zásady hospodárenia a nakladania
s majetkom obce Častkov.
K bodu č. 7 – Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu obce
za IV. štvrťrok 2020 a I. štvrťrok 2021
Obecné zastupiteľstvo, uznesením č. 127, berie na vedomie správu o výsledku kontroly
stavu a vývoja dlhu obce za IV. štvrťrok 2020 a I. štvrťrok 2021.
K bodu č. 8 – Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu obce
za II. a III. štvrťrok 2021
Obecné zastupiteľstvo, uznesením č. 128, berie na vedomie správu o výsledku kontroly
stavu a vývoja dlhu obce za II. a III. štvrťrok 2021.
K bodu č. 9 – Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly plnenia rozpočtu obce
k 30.6.2021
Obecné zastupiteľstvo, uznesením č. 129, berie na vedomie správu o výsledku kontroly
plnenia rozpočtu obce k 30.6.2021.
K bodu č. 10 – Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021
Obecné zastupiteľstvo, uznesením č. 130,
činnosti HK za rok 2021.

berie na vedomie správu o kontrolnej

K bodu č. 11 – Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022
Obecné zastupiteľstvo, uznesením č. 131, schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2022.

K bodu č. 12 – Verejná obchodná súťaž
Komisia na vyhodnotenie ponúk v zložení V. Vojtková, A. Holičová a M. Jamriška
konštatovala, že jediný uchádzač – red cube HR, s. r. o. splnil všetky podmienky určené
obecným zastupiteľstvom a odporučuje schváliť navrhnutú cenu za prenájom a podpísať
nájomnú zmluvu s firmou red cube HR, s. r. o.
Obecné zastupiteľstvo, uznesením č. 132:
a) schvaľuje cenu za prenájom pozemkov zapísaných na LV č. 1900, ako parcela registra KNC, parc. č. 1514/30, zastavané plochy a nádvoria, a pozemky zapísané na LV č. 488, ako parcely
registra KN-C, parc. č. 1785/6 – ostatná plocha, 1785/8 – ostatná plocha, 1770/9 – zastavané
plochy a nádvoria, všetky parcely o výmere 1383 m2. Cena je stanovená na základe víťaznej
ponuky verejnej obchodnej súťaže zo dňa 10.1.2022 vo výške 0,10 EUR/m2/rok.
b) schvaľuje návrh nájomnej zmluvy medzi víťazom verejnej obchodnej súťaže a obcou
Častkov,
c) poveruje starostku obce podpísaním tejto zmluvy.
K bodu č. 13 - Diskusia
Diskusiu začala starostka obce so žiadosťou PO Častkov Havran, ktorá chce upraviť
terén na parcele č. 1783/1 a 1783/2. Úprava terénu bude pozostávať z odstránenia náletových
drevín a odstránenia zosunutej zeminy, podľa priloženého situačného výkresu. Podľa priloženej
situácie, podľa ktorej sa má vyrúbať až 5m x 12 m, t. j. 60 m2 drevín a náletov, OZ požaduje
pred schválením takéhoto zásahu odborný posudok o tom, že tieto úpravy nenarušia statiku
a bezpečnosť okolia. Súhlas na výrub drevín musia poľovníci žiadať u Štátnych lesov SR.
Na predchádzajúcom zasadnutí OZ sa schválil zámer predaja časti parcely pred
rodinným domom č. 85. Na základe zverejnenej informácie o zámere nik záujem neprejavil.
Obecné zastupiteľstvo, podľa § 11ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, uznesením č. 133:
a) schvaľuje odpredaj časti pozemku p. č. 5227/1, parcela registra „E“- KN, z ktorej bola
odčlenená parcela č. 5227/16 podľa GP 45644900-135/2021, zo dňa 12.11.2021 o výmere 54
m2 v k. ú. Častkov, žiadateľmi je Radoslav Kotian a Naďa Kotianová, bytom Častkov 85,
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. Na novovytvorenej parcele č. 5227/16 sa nachádza oplotená záhradka, ktorá
tvorí vstup do rodinného domu č. 85. Cena za m2 je 5 EUR, podľa posledného znaleckého
posudku v obci Častkov vypracovaného na rovnaký druh pozemku,
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.

Starostka informovala poslancov o výzve na obstaranie hnuteľného majetku, ktorý by
sa využíval na zvýšenie vytriedenia komunálnych odpadov. Obecné zastupiteľstvo, uznesením
č. 134:
a) schvaľuje podanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na triedený zber
komunálnych odpadov z operačného programu kvalita životného prostredia. V prípade
schválenia žiadosti sa bude Obec Častkov podieľať na spolufinancovaní projektu vo výške
minimálne 5 % oprávnených nákladov,
b) poveruje starostku obce k realizácii všetkých potrebných krokov smerujúcich k podaniu
žiadosti a získaniu dotácie v zmysle predchádzajúceho odseku.
Starostka obce ďalej informovala o rekonštrukcii knižnice, o výdavkoch za energie,
a o akciách v obci na rok 2022. Ďalej na obec prišla žiadosť J. Smetanu, ktorý žiada
o zabezpečenie osvetlenia pri vchode do prístavby pri jeho dome, od hlavnej cesty smerujúcej
na Motorest Havran. Poslanci, starostka obce a hlavný kontrolór obce sa zhodli, že žiadosti nie
je možné vyhovieť. Nie je možné aby obec osvetlila každý jeden vchod v obci, naviac ide
o stavbu za rodinným domom, ktorá nemá súpisné číslo a hlavná cesta už nie je vo vlastníctve
obce.
Budúce zasadnutie OZ bude v mesiaci máj, kedy sa budú riešiť už volebné podmienky.
Starostka obce všetkých poslancov poprosila, aby zvážili opätovnú kandidatúru za poslancov.
Poslanci upozornili starostku obce na betónové panely P. Planku, ktoré má odviezť v čo
najskoršej dobe. Niektorí poslanci upozornili starostku obce na premnoženú zver v okolí obce,
ktorá ničí obyvateľom ploty a úrodu. Starostka obce povedala, že vie o zvýšenom odstrele
vysokej zveri a aj o predĺžení doby odstrelu. Požiada PO Častkov Havran, aby naďalej
zvyšovali plánovaný odstrel.
Poslanci na záver zasadnutia vyzvali starostku obce, aby odišla z miestnosti, nakoľko sa
v mesiaci február má prehodnotiť plat starostky obce. OZ naďalej súhlasí so zvýšením
základného platu o 18 %, tak ako minulý rok. OZ schvaľuje uznesením č. 135, 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 1.4.2022.
K bodu č. 14 - Záver
Starostka obce ukončila o 20:00 h zasadnutie OZ a poďakovala poslancom.

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

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

Overovatelia:
Mgr. Miroslav Roža

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

Milan Held

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

Výpis uznesení
Uznesenie č. 124
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 125
Obecné zastupiteľstvo
a) berie na vedomie upozornenie prokurátora sp. Zn. Pd129/21/2205 proti uzneseniu OZ č.
85/2014 písm. e) ktorým boli prijaté zásady hospodárenia dňa 16.10.2014,
b) ruší uznesenie č. 85/2014 písm. e) zo dňa 16.10.2014.
Uznesenie č. 126
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Častkov.
Uznesenie č. 127
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu obce
za IV. štvrťrok 2020 a I. štvrťrok 2021.
Uznesenie č. 128
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu obce
za II. A III. štvrťrok 2021.
Uznesenie č. 129
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o výsledku kontroly plnenia rozpočtu obce
k 30.6.2021.
Uznesenie č. 130
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti HK za rok 2021.
Uznesenie č. 131
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na
I. polrok 2022.
Uznesenie č. 132
Obecné zastupiteľstvo
a) schvaľuje cenu za prenájom pozemkov zapísaných na LV č. 1900, ako parcela registra KNC, parc. č. 1514/30, zastavané plochy a nádvoria, a pozemky zapísané na LV č. 488, ako parcely
registra KN-C, parc. č. 1785/6 – ostatná plocha, 1785/8 – ostatná plocha, 1770/9 – zastavané
plochy a nádvoria, všetky parcely o výmere 1383 m2. Cena je stanovená na základe víťaznej
ponuky verejnej obchodnej súťaže zo dňa 10.1.2022 vo výške 0,10 EUR/m2/rok.
b) schvaľuje návrh nájomnej zmluvy medzi víťazom verejnej obchodnej súťaže a obcou
Častkov,
c) poveruje starostku obce podpísaním tejto zmluvy.

Uznesenie č. 133
Obecné zastupiteľstvo, podľa § 11ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
a) schvaľuje odpredaj časti pozemku p. č. 5227/1, parcela registra „E“- KN, z ktorej bola
odčlenená parcela č. 5227/16 podľa GP 45644900-135/2021, zo dňa 12.11.2021 o výmere 54
m2 v k. ú. Častkov, žiadateľmi je Radoslav Kotian a Naďa Kotianová, bytom Častkov 85,
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. Na novovytvorenej parcele č. 5227/16 sa nachádza oplotená záhradka, ktorá
tvorí vstup do rodinného domu č. 85. Cena za m2 je 5 EUR, podľa posledného znaleckého
posudku v obci Častkov vypracovaného na rovnaký druh pozemku,
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. 134
Obecné zastupiteľstvo:
a) schvaľuje podanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na triedený zber
komunálnych odpadov z operačného programu kvalita životného prostredia. V prípade
schválenia žiadosti sa bude Obec Častkov podieľať na spolufinancovaní projektu vo výške
minimálne 5 % oprávnených nákladov,
b) poveruje starostku obce k realizácii všetkých potrebných krokov smerujúcich k podaniu
žiadosti a získaniu dotácie v zmysle predchádzajúceho odseku.
Uznesenie č. 135
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 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 1.4.2022.

Uznesenie č. 124/2022/ObZ z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného
21.2.2022 v zasadačke obecného úradu

Uznesenie č. 124
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie: prítomných 5 zo 7
Za uznesenie hlasovali: Roman Trimel, Ján Rehuš, Milan Held, Mgr. Miroslav Roža, Michal
Jamriška
Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr. Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č. 125/2022/ObZ z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného
21.2.2022 v zasadačke obecného úradu

Uznesenie č. 125

Obecné zastupiteľstvo
a) berie na vedomie upozornenie prokurátora sp. zn. Pd152/21/2205-3 proti uzneseniu OZ
č.85/2014 písm. e) ktorým boli prijaté zásady hospodárenia.
b) ruší uznesenie č. 85/2014 písm. e) zo dňa 16.10.2014.

Hlasovanie: prítomných 5 zo 7
Za uznesenie hlasovali: Roman Trimel, Ján Rehuš, Milan Held, Mgr. Miroslav Roža, Michal
Jamriška
Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr. Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č. 126/2022/ObZ z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného
21.2.2022 v zasadačke obecného úradu

Uznesenie č. 126

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Častkov.

Hlasovanie: prítomných 5 zo 7
Za uznesenie hlasovali: Roman Trimel, Ján Rehuš, Milan Held, Mgr. Miroslav Roža, Michal
Jamriška
Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr. Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č. 127/2022/ObZ z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného
21.2.2022 v zasadačke obecného úradu

Uznesenie č. 127
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu obce
za IV. štvrťrok 2020 a I. štvrťrok 2021.

Hlasovanie: prítomných 5 zo 7
Za uznesenie hlasovali: Roman Trimel, Ján Rehuš, Milan Held, Mgr. Miroslav Roža, Michal
Jamriška
Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr. Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č. 128/2022/ObZ z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného
21.2.2022 v zasadačke obecného úradu

Uznesenie č. 128
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu obce
za II. A III. štvrťrok 2021.

Hlasovanie: prítomných 5 zo 7
Za uznesenie hlasovali: Roman Trimel, Ján Rehuš, Milan Held, Mgr. Miroslav Roža, Michal
Jamriška
Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr. Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č. 129/2022/ObZ z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného
21.2.2022 v zasadačke obecného úradu

Uznesenie č. 129
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o výsledku kontroly plnenia rozpočtu obce
k 30.6.2021.

Hlasovanie: prítomných 5 zo 7
Za uznesenie hlasovali: Roman Trimel, Ján Rehuš, Milan Held, Mgr. Miroslav Roža, Michal
Jamriška
Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr. Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č. 130/2022/ObZ z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného
21.2.2022 v zasadačke obecného úradu

Uznesenie č. 130

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti HK za rok 2021.

Hlasovanie: prítomných 5 zo 7
Za uznesenie hlasovali: Roman Trimel, Ján Rehuš, Milan Held, Mgr. Miroslav Roža, Michal
Jamriška
Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr. Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č. 131/2022/ObZ z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného
21.2.2022 v zasadačke obecného úradu

Uznesenie č. 131

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na
I. polrok 2022.

Hlasovanie: prítomných 5 zo 7
Za uznesenie hlasovali: Roman Trimel, Ján Rehuš, Milan Held, Mgr. Miroslav Roža, Michal
Jamriška
Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr. Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č. 132/2022/ObZ z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného
21.2.2022 v zasadačke obecného úradu

Uznesenie č. 132

Obecné zastupiteľstvo
a) schvaľuje cenu za prenájom pozemkov zapísaných na LV č. 1900, ako parcela registra KNC, parc. č. 1514/30, zastavané plochy a nádvoria, a pozemky zapísané na LV č. 488, ako parcely
registra KN-C, parc. č. 1785/6 – ostatná plocha, 1785/8 – ostatná plocha, 1770/9 – zastavané
plochy a nádvoria, všetky parcely o výmere 1383 m2. Cena je stanovená na základe víťaznej
ponuky verejnej obchodnej súťaže zo dňa 10.1.2022 vo výške 0,10 EUR/m2/rok.
b) schvaľuje návrh nájomnej zmluvy medzi víťazom verejnej obchodnej súťaže a obcou
Častkov,
c) poveruje starostku obce podpísaním tejto zmluvy.

Hlasovanie: prítomných 5 zo 7
Za uznesenie hlasovali: Roman Trimel, Ján Rehuš, Milan Held, Mgr. Miroslav Roža, Michal
Jamriška
Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr. Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č. 133/2022/ObZ zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného
21.2.2022 v zasadačke obecného úradu

Uznesenie č. 133

Obecné zastupiteľstvo, podľa § 11ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
a) schvaľuje odpredaj časti pozemku p. č. 5227/1, parcela registra „E“- KN, z ktorej bola
odčlenená parcela č. 5227/16 podľa GP 45644900-135/2021, zo dňa 12.11.2021 o výmere 54
m2 v k. ú. Častkov, žiadateľmi je Radoslav Kotian a Naďa Kotianová, bytom Častkov 85,
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. Na novovytvorenej parcele č. 5227/16 sa nachádza oplotená záhradka, ktorá
tvorí vstup do rodinného domu č. 85. Cena za m2 je 5 EUR, podľa posledného znaleckého
posudku v obci Častkov vypracovaného na rovnaký druh pozemku,
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 5 zo 7

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

Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr. Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č. 134/2022/ObZ z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného
21.2.2022 v zasadačke obecného úradu

Uznesenie č. 134

Obecné zastupiteľstvo:
a) schvaľuje podanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na triedený zber
komunálnych odpadov z operačného programu kvalita životného prostredia. V prípade
schválenia žiadosti sa bude Obec Častkov podieľať na spolufinancovaní projektu vo výške
minimálne 5 % oprávnených nákladov,
b) poveruje starostku obce k realizácii všetkých potrebných krokov smerujúcich k podaniu
žiadosti a získaniu dotácie v zmysle predchádzajúceho odseku.

Hlasovanie: prítomných 5 zo 7
Za uznesenie hlasovali: Roman Trimel, Ján Rehuš, Milan Held, Mgr. Miroslav Roža, Michal
Jamriška
Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr. Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č. 135/2022/ObZ z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného
21.2.2022 v zasadačke obecného úradu

Uznesenie č. 135

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 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 1.4.2022.

Hlasovanie: prítomných 5 zo 7
Za uznesenie hlasovali: Roman Trimel, Ján Rehuš, Milan Held, Mgr. Miroslav Roža, Michal
Jamriška
Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr. Eva Černeková
starostka obce Častkov

