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O b e c    Č a s t á 

Zápisnica 

 z I. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častej 
konaného dňa 18. 02. 2016 o 18,00 hod. 

v zasadačke OcÚ, Hlavná č. 168, 900 89 Častá 

 

 

Program: podľa pozvánky  
 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Ing. Mária Garajová, starostka obce; JUDr. Artúr Soldán, prednosta OcÚ; PhDr. 
Barbora Drexlerová, PhD., Ing. Peter Tatranský, PhD., Mgr. Jozef Jakuš, Mgr. 
Ľubica Opálková, Stanislav Jablonovský, Mgr. Róbert Lederleitner a PhDr. Michal 
Kováčik, Jozef Dukát a Ing. Vladimír Medlen, hlavný kontrolór obce Častá. 
 

Ospravedlnený:  Bc. Vladimír Heger.  
(v celom ďalšom texte zápisnice budú poslanci, zamestnanci úradu a prítomní občania vystupujúci na 
zasadnutí OZ Častá uvádzaní bez akademických titulov) 
 

1. Otvorenie  
 I. riadne zasadnutie OZ Častá v roku 2016 (ďalej len „OZ“) otvorila a viedla 
starostka obce Častá – Ing. Mária Garajová, zároveň privítala prítomných občanov a 
oboznámila s programom rokovania.  
 

Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 Starostka obce M. Garajová za navrhovateľov uznesení navrhla: Jozefa 
Dukáta a Ľubicu Opálkovú, za overovateľov zápisnice: Jozefa Jakuša a Barboru 
Drexlerovú a za zapisovateľa I. riadneho OZ v roku 2016 určila Artúra Soldána. 
Následne poslanci hlasovaním návrh schválili.  
 

Uznesenie č. 1-I./OZ/2016 
 OZ v Častej zvolilo v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej v znp) návrhovú komisiu v 
zložení: Jozef Dukát a Ľubica Opálková, určuje overovateľov zápisnice: Jozefa 
Jakuša a Barboru Drexlerovú a berie na vedomie určenie zapisovateľa 
zápisnice: Artúra Soldána. 
Hlasovanie: všetci prítomní – za 

 

 

2. Schválenie programu rokovania  
 Starostka M. Garajová predložila na schválenie program rokovania I. 
riadneho zasadnutia OZ v roku 2016, pričom uviedla, že v zmysle záverov z 
rokovania pracovného stretnutia poslancov boli materiály na dnešné zasadnutie  
zaslané poslancom spolu s návrhmi na uznesenie. V rozprave vystúpil Róbert 

Lederleitner, ktorý navrhol aby sa poslanci pri príležitosti 10. výročia Častovského 
informačníka venovali aj téme odmeny členom redakčnej rady tohto periodika. 
K uvedenému návrhu starostka uviedla, že tento návrh bude prerokovaný v bode 9. 
interpelácie poslancov. Poslanci následným hlasovaním program schválili program 
rokovania I. riadneho OZ v Častej bez pripomienok.   
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Uznesenie č. 2-I./OZ/2016 
 OZ v Častej schvaľuje v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znp program rokovania I. riadneho OZ v roku 2016 podľa 
pozvánky  
 

Hlasovanie: 

za – všetci prítomní  
 

3. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 
 Prednosta OcÚ Častá Artúr Soldán predložil kontrolu plnenia uznesení z VIII. 
riadneho zasadnutia OZ v Častej, ktoré sa konalo dňa 10. 12. 2015, pričom 
skonštatoval, že všetky uznesenia boli včas a riadne splnené. Poslanci následným 
hlasovaním schválili bez pripomienok kontrolu plnenia uznesení z VIII. riadneho 
zasadnutia OZ Častá, ktoré sa konalo dňa 10. 12. 2015.  
 

Uznesenie č. 3-I./OZ/2016 

 OZ berie na vedomie v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znp kontrolu plnenia uznesení schválených na 
zasadnutí OZ zo dňa 10. 12. 2015. 
Hlasovanie: všetci prítomní – za 

 

4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016 
 
Nasledujúci bod programu rokovania OZ predniesol kontrolór Obce Častá Ing. 
Vladimír Medlen, ktorý uviedol, že plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 
I. polrok 2016 je zostavený v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s novým zákonom 
č. 357/2015 o finančnej kontrole a vnútornom audite. Hlavný kontrolór ďalej 
uviedol, že činnosť HK obce Častá bude zameraná na viaceré oblasti, zložené 
z východísk a priorít výkonu kontroly a činnosti hlavného kontrolóra: 
1. 1. Kontrola plnenia programového rozpočtu obce za rok 2015  a posúdenie 
záverečného účtu obce za rok 2015 
1. 2. Výkon finančnej kontroly podľa nového zákona. č. 357/2015 o finančnej 
kontrole a vnútornom audite 
2. Výkon pravidelnej kontrolnej činnosti. 
2.1. Vypracovanie stanoviska hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu  obce 
na rok  2015   
                                                                                                     Termín: máj 2016               
2. 2.  Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva  za  rok 2015.                      
                                Termín: február 2016 
3. Výkon  finančnej kontroly. 
3.1.  Vypracovanie nových vnútorných predpisov o finančnej kontrole podľa zákona 
357/2015 o finančnej kontrole a vnútornom audite a nakladania s majetkom obce. 
                                                     Termín: máj 2016 
3. 2.  Finančná kontrola inventarizácie majetku v školskej jedálni ZŠ s materskou 
školou  Častá za rok  2015.        
                                                           Termín: jún  2016 
4. Výkon ostatnej činnosti. 
4.1. Účasť na zasadnutiach  obecného zastupiteľstva.   
4.2. Dokončenie  následnej finančnej  kontroly, začatej v II. polroku 2015 
                               Termín: január  2016 
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Uznesenie č. 4-I./OZ/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Častej v zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm. b)  zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom 
zriadení)  schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Častá na I. 
polrok 2016. 
 
5.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Častá   č. 1/2016 ktorým sa 
mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Častá č.  4/2003 Zásady 
hospodárenia  s majetkom obce Častá 
 
Návrh VZN Obce Častá č. 1/2016 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 
nariadenie obce Častá č.  4/2003 Zásady hospodárenia  s majetkom obce Častá 
uviedol prednosta OcÚ, ktorý oboznámil prítomných občanov a poslancov s tým, že 
pôvodné VZN č. 4/2003 Zásady hospodárenia s majetkom obce Častá bolo 

schválené v OZ Častá dňa 20. 11. 2003, uznesením OZ č. 104/OZ/2003. V ust. § 
11 ods. 1 a 2 pôvodného VZN č. 4/2003 boli vymedzené oprávnenia starostu 
a oprávnenia  obecného zastupiteľstva týkajúce sa vymedzenia kompetencií, a to 
stanovením, ktoré úkony a do akej výšky finančných prostriedkov sú vyhradené 
výlučne zastupiteľstvu a kompetencií, ktoré sú vyhradené výhradne starostovi obce.  
Na základe návrhu hlavného kontrolóra obce Častá, predloženého na ostanom 
zasadnutí OZ sme spracovali tento návrh, ktorý bol priložený k stanovisku HK 
k rozpočtu Obce Častá na roky 2016-2018 a to formou doplnenia príslušného §§ 
znenia VZN č. 4/2003 Zásady hospodárenia s majetkom obce Častá o doplnenie 
oprávnení pre starostu a to tak, aby v mohol v rozpočtovom programe bez súhlasu 
OZ schváliť rozpočtové opatrenia - povolené prekročenie  bežných výdavkov pri 
dosiahnutí vyšších bežných príjmov obce do sumy 5.000,- € a tiež oprávnenie pre 
starostu  schváliť rozpočtové opatrenia  – rozpočtový presun výdavkov v rámci 
schváleného bežného rozpočtu obce do výšky 2.000,- €, okrem kapitoly všeobecnej 
správy obce. Záverom prednosta OcÚ dodal, že je v tomto návrhu VZN pre starostu 
stanovená publikačná a informačná podmienka vo vzťahu k zastupiteľstvu 
a občanom a to tak, že o všetkých  vykonaných rozpočtových opatreniach informuje 
starosta obce obecné zastupiteľstvo na najbližšom rokovaní OZ po účinnosti 
rozpočtového opatrenia. Následne poslanci hlasovaním schválili bez pripomienok 
Návrh VZN Obce Častá č. 1/2016 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 
nariadenie obce Častá č.  4/2003 Zásady hospodárenia  s majetkom obce Častá. 
 
 
Uznesenie č. 5-I./OZ/2016 
OZ v Častej s c h v a ľ u j e v zmysle ustanovenia § 6 ods.3 a 4  zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení,  v znení neskorších predpisov (Zákon o obecnom 
zriadení) Všeobecne záväzné nariadenie Obce Častá č. 1/2016 ktorým sa mení a 
dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce častá č.  4/2003 Zásady hospodárenia  s 
majetkom obce Častá.  
   
Hlasovanie: všetci prítomní – za 

 

 

6. Žiadosti občanov a organizácií - Ing. Michal Mičko 
Starostka obce Mária Garajová v tomto bode uviedla žiadosť Ing. Michala Mička, 
ktorý požiadal ústne OcÚ Častá o predĺženie trvania nájomnej zmluvy na pozemok, 
ktorý je využívaný pre kultúrne a spoločenské účely obce Častá. Starostka ďalej 
uviedla, že tento pozemok je využívaný na kultúrne, spoločenské a športové účely 
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a na organizáciu celoobecných podujatí ako je napr. Vatra pri príležitosti SNP. 
V rozprave vystúpila Ľubica Opálková, ktorá predniesla zápisnicu z komisie financií, 
podnikania a cestovného ruchu pri OZ v Častej, ktorá vyjadrila súhlas 
s uzatvorením nájomnej zmluvy s prenajímateľom Ing. Mičkom. Následne poslanci 
hlasovaním schválili bez pripomienok uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom 
pozemku s Ing. Mičkom. 
 
Uznesenie č. 6-I./OZ/2016 
 
OZ v Častej s c h v a ľ u j e v zmysle ustanovenia § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení, v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom zriadení) v spojitosti s ustanovením § 9 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

 
PRENÁJOM POZEMKU 
PREDMET NÁJMU: pozemok, v katastrálnom území: Častá okres Pezinok, obec 
Častá, za futbalovým ihriskom na Sokolskej ul: 

- parcela registra „C“ č. 523 (ostatné plochy) o výmere 1.583m2 zapísaná na Liste 
vlastníctva č. 875, vedeným Okresným úradom Pezinok, katastrálny odbor. 
 
PRENAJÍMATEĽ: Ing. Michal Mičko 
                            Cintorínska č. 718/33 
          900 89 Častá  
 
NÁJOMCA:          Obec Častá  
                            sídlo: Hlavná č. 168, 900 89 Častá,  
                            IČO: 00 304 701 DIČ: 2020662061 
          zastúpená: Ing. Mária Garajová, starostka Obce Častá 
                            bankové spojenie: VÚB, a. s., pobočka Pezinok 
                            číslo účtu: 4529-112/0200 
 
NÁJOMNÉ: 200 €/ročne/za celý predmet nájmu  
 
ÚČEL NÁJMU: Nájomca je oprávnený užívať predmet nájmu na kultúrne, 
spoločenské a športové účely a na organizáciu celoobecných podujatí. 
 
DOBA NÁJMU: na dobu neurčitú 
 

Hlasovanie: všetci prítomní – za 

 
V tomto bode ďalej vystúpila starostka, ktorá predložila na posúdenie poslancov OZ 
dve žiadosti Dobrovoľného hasičského zboru v Častej /ďalej len: „DHZ Častá“/ 
a síce žiadosť o povolenie na výrub stromu borovice pri budove požiarnej zbrojnice, 
nakoľko podľa členov DHZ Častá dochádza k poškodzovaniu krytiny na streche 
budovy. V žiadosti ďalej členovia DHZ Častá uviedli, že pod borovicou je vedená 
plynová prípojka do požiarnej zbrojnice a môže prísť k prípadnému poškodeniu tejto 
prípojky koreňovým systémom borovice. Starostka obce po prečítaní žiadosti 
uviedla, že podľa jej názoru je strom borovice dominantou v tejto lokalite a má aj 
nemalú celospoločenskú hodnotu, ktorá dosahuje takmer 3.000,- €,  z dôvodu veku 
stromu a obvodu kmeňa, ktorý presahuje 160 cm. Na základe týchto skutočností, 
starostka uviedla, že nie je zástankyňou výrubu tohto veľmi pekného stromu, ktorý 
je výrazným soliltérom a obci by vznikla po jeho výrube povinnosť vysadiť mladé 
stromčeky v sume 3.000,- €, čo predstavuje spoločenskú hodnotu toho stromu 
v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov. Starostka navrhla vykonať šetrný orez tohto stromu. V rozprave vystúpil 
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najprv Vladimír Jankto, predseda DHZ Častá, ktorý obhajoval argumenty 
v prospech výrubu borovice. V rozprave následne vystupovali viacerí poslanci, ktorí 
taktiež odmietli výrub stromu borovice a priklonili sa k návrhu starostky, aby bol 
urobený jej šetrný orez s tým, že za výrub stromu bol iba poslanec Jozef Dukát. 
 
V danom bode vystúpila starostka obce s druhou žiadosťou DHZ Častá, ktorí 
požiadali OcÚ Častá o pomoc pri vybudovaní garážovej miestnosti pre parkovanie 
hasičského auta Tatra T-148, ktoré je v súčasnosti uskladnené a zaparkované 
v areáli PD Častá na základe dohody s predsedom PD pánom Tichým na dobu 
neurčitú. Aj v tomto bode vystúpil predseda DHZ Častá Vladimír Jankto, ktorý 
uviedol, že členovia DHZ by chceli, aby bola hasičská technika garážovaná na 
jednom mieste a navrhli vybudovanie tzv. škrupinovej garáže vedľa budovy súčasnej 
požiarnej zbrojnice. V rozprave vystupovali viacerí poslanci, napr. pán poslanec 
Peter Tatranský, ktorý poukázal na skutočnosť, že tzv. škrupinová garáž nebude 
vykurovaná, jej podlaha nebude vybetónovaná v dôsledku čoho bude musieť byť 
z vozidla na zimu vypustená všetka voda, čo by mohlo viesť k jeho postupnému 

fyzickému opotrebeniu a následným investíciám zo strany obce. V rozprave tiež 
vystúpil prednosta OcÚ Artúr Soldán, ktorý uviedol, že pozemok vedľa areálu PZ je 
vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi a o jeho možnom prenájme rozhoduje 
Arcibiskupský úrad v Bratislave, nie Farnosť Častá, ktorá nemá kompetencie 
prenajímať cirkevný majetok. Výsledkom rozpravy bolo prijatie návrhu, že starostka 
obce osloví Ing. arch. Evu Boreckú, ktorá pracuje na katedre architektúru STU 
v Bratislave s tým, aby študenti  pod jej  vedením spracovali architektonické štúdie 
a vizualizácie, ktoré by riešili možnú prístavbu a to citlivým spôsobom, aby táto 
vhodne zapadla k jestvujúcej budove požiarnej zbrojnice. Zároveň sa záverom 
starostka obce zaviazala, že osobne pôjde za pánom farárom a bude ho žiadať, aby 
predložil žiadosť na Arcibiskupský úrad v Bratislave na prenájom časti cirkevného 
pozemku za účelom vybudovania garáže na parkovanie hasičského auta Tatra T-
148.  
 

7. Informácia o projekte celoobecná kanalizácia v Obci Častá 

 
Starostka obce Mária Garajová v tomto bode uviedla ďalšie doplňujúce informácie 
poslednému zápisu z KD č. 28, ktorý sa konal dňa 03. 12. 2015, pričom oboznámila 
prítomných poslancov a občanov s tým, že zhotoviteľ spoločnosť Izotech realizoval  
práce na kanalizačnej stoke A-1 a dažďovej kanalizácii na ulici Novej oproti 
cintorínu: potrubie kanalizačné aj dažďové je uložené v celej dĺžke, zhotovené sú na 
tomto úseku aj všetky kanalizačné a dažďové prípojky, osadené sú aj kontrolné 
šachty na prípojkách splaškovej kanalizácie a lapače nečistôt na prípojkách 
dažďovej kanalizácie. V súčasnosti sa robia spätné úpravy povrchov na ul. Novej. 
Starostka taktiež uviedla, že spoločnosť COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s. r. o. 
realizoval nasledovné práce na ČOV a to konkrétne:  spádové betóny, pokládka 
rozvodov elektro, spevnené plochy, realizovali sa prístupové cesty, možno 
konštatovať, že stavebná časť ČOV je takmer hotová, pracuje sa montáži 
technologickej časti  ČOV, v súčasnosti sa osádzajú na kanalizačných domových 
prípojkách kontrolné šachtičky na ul. Cintorínskej, Podhorskej, Ružovej, Mrazníckej 
a Kiperskej ulici.  
 
Riadiacim orgánom boli vykonané  3 overenia na mieste a to dňa: 03. 12. 2015 – 
overenie stavebnej časti projektu, dňa 22. 01. 2016 – overenie účtovných dokladov 
a dňa 11.2.2016 – overenie stavebnej časti projektu ČOV 
 
Záverom starostka uviedla, že obec Častá spracovala k 31. 12. 2015 výročnú správu 
o projekte za rok 2015 a priebežnú správu o projekte za obdobie mesiacov 
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november a december 2015 a za január 2016. Taktiež obec spracovala a podala 
žiadosť na Riadiaci orgán ÚV SR ORIŠFM o použitie financií z rezervy na 
vyfinancovanie spätných úprav  - dobudovanie  miestnych komunikácií v projektom 
dotknutých uliciach. V rozprave vystúpil Peter Tatranský, ktorý sa informoval na 
termíny a možností financovania asfaltovania miestnych komunikácií a na II. etapu 
budovania celoobecnej kanalizácie v obci Častá, pričom starostka uviedla, že 
v súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na výber dodávateľa na II. etapu 
kanalizácie a rekonštrukcia stoky A4 /ulica Na vŕšku/ bude realizovaná z rezervy 
v rámci I. etapy. Následne poslanci hlasovaním zobrali na vedomie bez pripomienok 
informáciu o projekte celoobecná kanalizácia v Obci Častá. 
 
Uznesenie č. 7-I./OZ/2016 
OZ v Častej berie na vedomie v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4  zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení,  v znení neskorších predpisov (Zákon o obecnom 
zriadení)   informáciu o postupe prác pri projekte Celoobecná kanalizácia v Obci 
Častá 

   
Hlasovanie: všetci prítomní – za 
 
8. Verejné vypočutie 
 
V tomto bode v zmysle platného rokovacieho poriadku OZ Častá dostali priestor 
prítomní občania, pričom vystúpil občan obce Alojz Lederleitner, bytom: Kiperská č. 
383/12 Častá, ktorý opakovane predniesol svoju požiadavku  na riešenie zatopenej 
vodovodnej šachty v rodinnom dome jeho sestry Emílie Púryovej na Hlavnej č. 102, 
ktorá vznikla podľa jeho názoru v dôsledku prívodu vody z uličných výkopov, 
pričom sa voda po odčerpaní v šachte opakovane rýchlo naplní. K uvedenej žiadosti 
mu odpovedal prednosta OcÚ Artúr Soldán a starostka Obce Častá Mária Garajová, 
ktorí zhodne uviedli, že pri ohliadke namieste stavebný dozor investora – obce Častá 
pán Ing. Štefan Sviržovský a zástupca zhotoviteľa spoločnosti  COMBIN BANSKÁ 
ŠTIAVNICA, s. r. o. pán  Ladislav Florián skonštatovali, že nahromadená voda vo 
vodovodnej šachte na adrese Hlavná č. 102 v Častej nemohla byť spôsobená 
činnosťou zhotoviteľa, ktorý realizoval na Hlavnej ulici v Častej splaškovú 
kanalizáciu a to aj z dôvodu, že realizátor mal vytýčené všetky inžinierske siete 
v danej lokalite vrátane vodovodného potrubia, ktoré sa nachádza mimo trasy 
budovanej obecnej kanalizácie. V rozprave ďalej vystúpili poslanci OZ Peter 
Tatranský a Róbert Lederleitner, ktorí uviedli, že boli osobne na tvare miesta a pri 
miestnom zisťovaní dospeli k názoru, že v danom prípade môže ísť o tri možné 
príčiny prenikania vody do vodovodnej šachty pani Púryovej a síce, že pri 
výkopových prácach mohlo prísť k narušeniu pôdneho zloženia a ide o presakovanie 
povrchovej vody, resp. že mohlo prísť k poškodeniu odvodňovacej rúry pred 
rodinným domom pani Púryhovej, ale eliminovali možnosť, že by mohlo ísť  
o poruchu  spoločnosti BVS, a. s., ktorá riešila haváriu na hlavnom potrubí pred 
rodinným domom na Hlavnej ulici, pretože vodovodné potrubie je pod stálym 
tlakom a zamestnanci BVS opakovane nezistili závadu na hlavnom rozvode vody. 
Starostka ďalej uviedla, že rodina Púryová realizovala výkop na kanalizáciu vo 
svojom dvore, čoho následkom mohlo prísť k poškodeniu vodovodného potrubia. 
Starostka v závere uviedla, že pani Púryovej bolo na všetky jej žiadosti odpovedané 
a situáciu bude v najbližších týždňoch riešiť zhotoviteľ stavby spoločnosť COMBIN 
BANSKÁ ŠTIAVNICA, s. r. o., ktorý odkope zeminu pred pozemkom pani Púryovej 
aby sa tak zabránilo vlhnutiu obvodových múrov na jej rodinnom dome.  
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9. Interpelácie poslancov 

 
Róbert Lederleitner 
predniesol svoj návrh aby členovia redakčnej rady boli pri príležitosti 10. výročia 
vydávania Častovského informačníka ocenení za svoju prácu v redakčnej rade 
mimoriadnou odmenou. Na jeho interpeláciu starostka uviedla, že by sa výška 
odmeny pre členov RR Informačníka prerokovala na najbližšom pracovnom rokovaní 
OZ Častá s tým, že finančnú čiastku vyčlenenú na odmeny pre členov RR by mala 
navrhnúť kultúrna komisia.   
 
Poďakoval OcÚ Častá za výmenu poklopov na dažďovú kanalizáciu na Zámockej 
ulici a na ulici Hlavnej.  
 
Peter Tatranský 
sa pýtal, či boli zverejnené koncom roka 2015 nové výzvy na opravy a rekonštrukcie 

škôl, z dôvodu, že by bolo vhodné aby sa pristúpilo k rekonštrukcii strechy na 
budove materskej školy v Častej, pričom starostka k tejto interpelácii uviedla, že 
výzvy obec sleduje, ale žiadna týkajúca sa rekonštrukcie základných alebo 
materských škôl zatiaľ nebola publikovaná na stránkach príslušných ministerstiev 
pod gesciu ktorých patrí čerpanie štrukturálnych fondov EÚ, obec však v roku 2016 
pristúpi k oprave rín na budove škôlky (stará škola), pretože tieto sú v nefunkčnom 
stave a sú spádované smerom k budove škôlky.   
 
Ďalej navrhol, aby sa na budovu OcÚ zakúpil nový reflektor a to tak, aby tento 
obsahoval aj spínač na svetlo a časovač, pretože ten, ktorý je momentálne na 
budove OcÚ  umiestnený, je mnoho krát vypálený a celý priestor pred budovou OcÚ 
nie je osvetlený, na čo sa sťažujú najmä mamičky s deťmi, ktoré vo večerných 
hodinách navštevujú materské centrum.  
 
Informoval sa na žiadosť Daniely Mičkovej o ÚPI, týkajúcej sa postavenia garáže na 
pozemku v jej vlastníctve, ktorý sa nachádza na Cintorínskej ulici. Starosta k tejto 
interpelácii uviedla, že sa musí na uvedenú žiadosť pozrieť, nakoľko ÚPI vybavuje 
Stavebný úrad v Modre.  
 
Zároveň požiadal, či by pri postupnej výmene svietidiel VO v obci nemohli byť staré 
svietidlá menené na nové, ktoré budú obsahovať LED technológiu, pretože LED 
svietidlá nie sú tak náročné na údržbu a majú dlhšiu životnosť bez straty svietivosti 
do budúcnosti. 
 
Jozef Dukát 
sa informoval, ako budú vyriešené časté výpadky na verejnom osvetlení na uliciach 
Sokolská, Fándlyho a Záhradnícka, kde prišlo v decembrových mesiacoch 
k viacerým výpadkom, následkom čoho bola Záhradnícka ulica bez verejného 
osvetlenia. Na jeho otázku uviedla starostka obce, že o uvedenej závade je 
informovaná, riešila ju s pánom Richardom Mosoriakom, ktorý má na starosti 
údržbu VO v obci s tým, že bude nutná výmena viacerých svietidiel a elektrických 
rozvodov na Zahradníckej ulici v Častej, ale táto výmena sa bude dať realizovať až 
v jarných mesiacoch roku 2016, keď budú priaznivejšie poveternostné podmienky.  
 
Ďalej sa informoval, či je možné prispôsobiť zapínanie a vypínanie verejného 
osvetlenia na Veternej ulici, tak aby aj táto vetva VO bola zosúladená s časmi 
zapínania a vypínania VO v celej obci. Starostka obce uviedla, že uvedené bude 
taktiež riešiť s pánom Mosoriakom. 
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Požiadal o umiestnenie nového svietidla VO na konci ulice Ružová. Starostka 
uviedla, že svietidlo bude v čo najkratšej dobe na konci ulice Ružová umiestnené.  
 
Zároveň sa informoval, či by bolo možné umiestniť kameru na snímanie pohybu na 
detskom ihrisku pri futbalovom štadióne, nakoľko tu chodia vandali. Starostka 
k tejto žiadosti uviedla, že obec pripravuje žiadosť na BSK o komplexnú 
rekonštrukciu tohto detského ihriska.  
 
Ľubica Opálková 
navrhla zakúpenie ešte jedného party stanu a pivných setov, ktoré budú používané 
na kultúrne a spoločenské podujatia v obci. Starostka uviedla, že obec zakúpi ďalší 
party stan aj nové pivné sety.  
 
10. Záver  
 Starostka obce – Ing. Mária Garajová na záver poďakovala poslancom za 

prácu a podnety, občanom za účasť a o 20,30 hod. ukončila I. riadne OZ v roku 
2016. 
 Kompletný zvukový záznam z rokovania OZ Častá je uverejnený na webovej 
stránke obce Častá.  
 
 
Overovatelia zápisnice:  
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________                                                  _________________________________  

Mgr. Jozef Jakuš, v. r.                                   PhDr. Barbora Drexlerová, PhD., v. r.  
 

 

 

 

 
 

–––––––––––––––––––––––     ––––––––––––––––––––– 
JUDr. Artúr Soldán , v. r.      Ing. Mária Garajová, v. r.  
prednosta OcÚ Častá     starostka Obce Častá 


