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O b e c    Č a s t á 

Zápisnica 

 z II. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častej 
konaného dňa 21. 04. 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,  Bc. Vladimír Heger a Ing. Vladimír Medlen, hlavný kontrolór 

obce Častá. 
 

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

1. Otvorenie  
 II. 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 
Jakuša a Vladimíra Hegera, za overovateľov zápisnice: Stanislava Jablonovského 
a Ľubicu Opálkovú a za zapisovateľa II. riadneho OZ v roku 2016 určila Artúra 
Soldána. Následne poslanci hlasovaním návrh schválili.  
 

Uznesenie č. 1-II./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 len: „v z. n. p.“) návrhovú 
komisiu v zložení: Jozef Jakuš a Vladimír Heger, určuje overovateľov zápisnice: 
Stanislava Jablonovského a Ľubicu Opálkovú 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 II. 
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 vystúpila poslankyňa 
OZ Ľubica Opálková, ktorá navrhla aby sa bod č. 11 Informácia zo zasadnutí 
komisií pri OZ nezaraďoval ako samostatný bod s tým, že každý predseda komisie, 
ktorá zasadala pred rokovaním OZ vždy prednesie stanovisko komisie pri 
prejednávaní konkrétneho bodu o ktorom sa bude hlasovať.  K uvedenému návrhu 
starostka uviedla, že s týmto návrhom súhlasí a do budúcnosti už tento bod nebude 
samostatne zaraďovaný na rokovanie OZ. Poslanci následným hlasovaním schválili 
program rokovania II. riadneho OZ v Častej bez pripomienok.   
 



 2 

 

Uznesenie č. 2-II./OZ/2016 
 OZ v Častej schvaľuje v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p program rokovania II. 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 I. 
riadneho zasadnutia OZ v Častej, ktoré sa konalo dňa 18. 02. 2016, pričom 
skonštatoval, že všetky uznesenia boli včas a riadne splnené. Prednosta OcÚ ďalej 
uviedol, že boli taktiež splnené všetky interpelácie poslancov z ostatného zasadnutia 
OZ – prišlo k výmene 7-mich svietidiel na Záhradníckej ulici za nové LED svietidlá, 
obec doplnila svietidlo na ulici Ružovej, obec zabezpečila opravu reflektora pred 
rodinným centrom a obecným úradom a prednosta úradu zabezpečil nové EČ pre 
hasičské vozidlo TATRA 148, obec vozidlo poistila a podala žiadosť o oslobodenie 

tohto vozidla z mýtneho systému firmy Skytoll, a. s., taktiež sme zabezpečili zápis 
ťažného zariadenia na vozidlo KAROSA, CAS K – L101, ktoré je vo vlastníctve obce 
Častá a v užívaní Dobrovoľného hasičského zboru Častá. Poslanci následným 
hlasovaním schválili bez pripomienok kontrolu plnenia uznesení z I. riadneho 
zasadnutia OZ Častá, ktoré sa konalo dňa 18. 02. 2016.  
 

Uznesenie č. 3-II./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 18. 02. 2016. 
Hlasovanie: všetci prítomní – za 

 
4. Návrh VZN č. 2/2016 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 
nariadenie obce Častá č. 2/2013 zo dňa 09. 04. 2013 v znení VZN č. 1/2014 
zo dňa 25.04. 2014 a VZN č. 3/2015 zo dňa 24. 03. 2015 o určení výšky 
dotácie z rozpočtu obce na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a 
školského zariadenia na rok 2016 v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti 
obce Častá 

Uvedený bod predniesol prednosta OcÚ, ktorý uviedol, že návrh VZN č. 2/2016 bol 
zverejnený na úradnej tabuli obce Častá v súlade s ust. § 6 ods. 3 zákona 
o obecnom zriadení – t. j. 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva s tým, že 
vysvetlil prítomným občanom a poslancom dôvody, pre ktoré je nutné uvedené VZN 
prijať. Prednosta OcÚ tiež uviedol, že financovanie škôl a predškolských zariadení 
upravujú nasledovné legislatívne predpisy:   

Zákon č. 564/2004 Z. z.o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej 
samospráve v znení neskorších predpisov –spôsob rozdeľovania a poukazovania 
výnosu dane do rozpočtu obcí a VÚC, 
Nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej 
samospráve v znení neskorších predpisov- kritéria rozdeľovania výnosu dane do 
rozpočtu obcí a VÚC, 
Zákon č. 596/2003 Z. z.o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov –spôsob 
poskytovania finančných prostriedkov obcou (§6 ods. 12) a VÚC (§ 9 ods.12), 
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Zákon č. 597/2003 Z. z.o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 
zariadení v znení neskorších predpisov  - zber údajov potrebných  na rozdeľovanie 
a poukazovanie výnosu dane obciam na školstvo (§ 7a). 
V súlade s ustanovením § 7a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní v z n. p. sa 
upresnili údaje potrebné na výpočet podielu na dani z príjmu fyzických osôb 
a zároveň prišlo k zlúčeniu prepočítaných koeficientov do jednej prílohy (príloha č. 3 
NV č 415/2012 Z. z.): „Koeficienty základnej umeleckej školy (ZUŠ), materskej školy 
(MŠ), jazykovej školy (JŠ) a školského zariadenia (ŠZ) pre jednotlivé kategórie ZUŠ, 
MŠ, JŠ a ŠZ, koeficient na záujmové vzdelávanie (CVČ), koeficient na stravovanie 
a koeficient na správu školských objektov“.   
V zmysle daných právnych predpisov je obec povinná: 
- vypracovať všeobecne záväzné nariadenie (VZN) v rámci svojich originálnych 
kompetencií, v ktorom určí podrobnosti financovania MŠ, ŠKD, ŠJ zriadených na 
území obce (§ 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. 
p.), 

- určiť vo VZN podrobnosti financovania MŠ, ŠJ, ŠKD, 
- vo VZN určiť a oznámiť výšku finančných prostriedkov na kalendárny rok na mzdy 
a prevádzku MŠ, ŠJ, ŠKD – najneskôr do 31. januára príslušného kalendárneho 
roka; v roku 2016 je to do 30. apríla, 
- určiť vo VZN lehotu na predloženie údajov potrebných na financovanie MŠ, ŠKD, 
ŠJ, 
- určiť deň v mesiaci, v ktorom územná samospráva – obec poskytne finančné 
prostriedky neštátnym zriaďovateľom a vlastným školám a školským zariadeniam, 
ďalej: 
- vykonať kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými 
obcou Častá na ZŠ s MŠ Častá a Súkromnú ZŠ s MŠ pri zdravotníckom zariadení 
Biela Skala, ktoré má obec Častá vo svojej zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti.  
V závere pred hlasovaním vystúpila predsedníčka finančnej komisie Ľubica 
Opálková, ktorá uviedla, že návrh VZN č. 2/2016 vychádza zo skutočných nákladov 
a výdavkov, ktoré už boli schválené v návrhu rozpočtu obce Častá na rok 2016. 
Následne poslanci hlasovaním schválili bez pripomienok VZN Obce Častá č. 2/2016 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Častá č. 2/2013 zo 
dňa 09. 04. 2013 v znení VZN č. 1/2014 zo dňa 25.04. 2014 a VZN č. 3/2015 zo 
dňa 24. 03. 2015 o určení výšky dotácie z rozpočtu obce na prevádzku a mzdy na 
dieťa materskej školy a školského zariadenia na rok 2016 v zriaďovateľskej a 
územnej pôsobnosti obce Častá.  
 
Uznesenie č. 4-II./OZ/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Častej v zmysle ustanovenia § 6 ods.3 a 4  zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov (Zákon o obecnom 
zriadení) schvaľuje VZN č. 2/2016 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 
nariadenie obce Častá č. 2/2013 zo dňa 09. 04. 2013 v znení VZN č. 1/2014 zo dňa 
25.04. 2014 a VZN č. 3/2015 zo dňa 24. 03. 2015 o určení výšky dotácie z rozpočtu 
obce na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia na rok 
2016 v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti obce Častá. 
 
Hlasovanie: všetci prítomní – za 

 
5.  Návrh na rozdelenie dotácií občianskym združeniam v obci v roku 2016  
 
V tomto bode vystúpil prednosta OcÚ Artúr Soldán, ktorý uviedol, že dňa 16. 02. 
2016  a 17. 02. 2016 zasadali k rozdeleniu dotácií dve komisie pri OZ Častá a síce: 
komisia financií podnikania a cestovného ruchu OZ a komisia pre deti, mládež, 
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šport a školstvo OZ, ktoré odporučili poslancom OZ schváliť dotácie v určenej výške 
pre jednotlivé občianske združenia, ktoré pôsobia na území Obce Častá, kde 
rozvíjajú svoje aktivity. Po krátkej rozprave v ktorej vystúpil Michal Kováčik, ktorý 
sa zaujímal, z akého dôvodu neboli použité rovnaké kritéria pre prideľovanie dotácií 
a to konkrétne pre OZ RC Klub Častá a Športový klub SPC Častá a tiež navrhol, aby 
sa do budúcnosti stanovili nové kritéria pre prideľovanie dotácií z rozpočtu obce 
Častá. V tomto bode vystúpil tiež Jozef Jakuš, predseda športovej komisie, ktorý 
uviedol, že pri odporúčaní výšky dotácie sa v športovej komisii prihliadalo najmä 
k členskej základni OZ, doby existencie OZ, činnosti a programu OZ a vychádzalo 
sa z rozdelenia dotácií, ktoré bolo schválené v roku 2015. Pán poslanec Jakuš tiež 
zdôraznil, že náklady pre činnosti jednotlivých združení sa každoročne zvyšujú 
a združenia okrem členského a čerpania 2% dane nemajú iné zdroje príjmov a sú 
často odkázané na pomoc a podporu obce. Pán poslanec Jakuš tiež podal návrh 
a aby sa dotácie rozdeľovali skôr ako v mesiaci apríl najlepšie na I. riadnom 
zastupiteľstve v danom kalendárnom roku. V tomto bode vystúpila tiež pani 
poslankyňa Barbora Drexlerová, ktorá navrhla dotácie pre OZ prideľovať podľa 

úspešnosti daného združenia a aktivít združenia na území obce Častá. Po krátkej 
rozprave dala starostka obce hlasovať za dotácie, o ktoré požiadali občianske 
združenia v roku 2015 na činnosť v roku 2016 a to na nasledovné podujatia: 
Športový klub SPC Častá  žiada o dotáciu vo výške 3.650,00 € a to na účasť klubu 
v súťažnej sezóne 2016 v silovom trojboji v rôznych mestách SR a Európy. 
Futbalový klub FC Slovan Častá žiada o dotáciu vo výške 5.750,00 € na športové 
podujatia v obci Častá. Klub  slovenských turistov Častá žiada o dotáciu vo výške 
2.500,00 € na akcie turistov podľa kalendára. (tradičná Častovská 50-ka, Bežecké 
preteky, Mraznické chodníčky.) RC Klub Častá žiada o dotáciu vo výške 2.000,00 € 
na údržbu a prevádzku modelárskeho letiska a na AIR GRIL 2016. Khan  Karate  
Klub Častá žiada  o dotáciu vo výške 1.000,00 € na podujatia športového klubu na 
rok 2016. Kynologický klub Častá žiada o dotáciu vo výške 550.00 € na súťaže psov 
a nákup kynologických pomôcok. Divadlo na kolene Častá žiada o dotáciu vo výške 
1.500,00 € na divadelné predstavenie Festeátro 2016. Spolok dychovej hudby 
Častovanka žiada o dotáciu vo výške 1.500,00 € na nákup a opravu hudobných 
nástrojov, účinkovanie na kultúrno spoločenských akciách. Občianske združenie 
ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku – Častá žiada o dotáciu vo výške 800,00 € na 
kultúrne podujatia, rekreačné pobyty, poznávací zájazd, zájazd na 
poľnohospodársku výstavu do Nitry. Rodinné centrum U škriatka Klinčeka Častá 
žiada o dotáciu vo výške 600,00 € na detské podujatia (Detská 50-tka, Deň detí,  
Mikuláš.) a Klub priateľov prírody žiada o dotáciu vo výške 700,00 € na úpravu 
areálu, zabezpečenie areálu proti vandalom, silvestrovský výstup na Geldek, pomoc 
pri realizácii ochutnávky vína, zabezpečenie proti povodni. Následne poslanci 
hlasovaním schválili rozdelenie dotácií občianskym združeniam v obci v roku 2016. 
 
Uznesenie č. 5-II./OZ/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Častej schvaľuje, v zmysle ust. § 11 ods. 4 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, rozdelenie dotácií 
nasledovne: 
1./ Športový klub SPC Častá vo výške 2.050,00 € 
2./ Futbalový klub FC Slovan Častá vo výške 5.300,00 € 
3./ Klub  slovenských turistov vo výške 1.650,00 € 
4./ RC Klub Častá vo výške 500,00 € 
5./ Khan  Karate  Klub vo výške 1.000,00 € 
6./ Kynologický klub vo výške 550,00 € 
7./ Divadlo na kolene vo výške 1.500,00 € 
8./ Spolok dychovej hudby Častovanka vo výške 1.500,00 € 
9./ ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku vo výške 800,00 € 
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10./ Rodinné centrum U škriatka Klinčeka vo výške 600,00 € 
11./ Klub priateľov prírody vo výške 700,00 € 

 
Hlasovanie: za: Peter Tatranský, Jozef Dukát, Jozef Jakuš, Ľubica Opálková, Robert 

Lederleitner Stanislav Jablonovský, proti: Vladimír Heger, Michal Kováčik, Barbora 

Drexlerová 
 

6. Informácia o projekte ÚPSVaR Pezinok a Obec Častá na rok 2016 
 
Tento bod uviedol prednosta OcÚ, ktorý uviedol, že obec Častá dňa 22. marca 2016 
podala na UPSVaR v Pezinku žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na 
podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených uchádzačov o 
zamestnanie v rámci projektu  „Šanca na zamestnanie pre BSK" -  podľa § 54 ods. 1 
písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v platnom znení zo 
zdrojov  štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prednosta úradu ďalej uviedol, že 
obec požiadala o dotáciu na 7 pracovných miest a to na 6tich robotníkov a jedného 

koordinátora daného projektu. Cieľom obce je zapojiť uchádzačov o zamestnanie do 
viacerých činností  v obci počas kalendárneho roka.  Pre obec Častá je zamestnanie 
uchádzačov veľkým prínosom, pretože pomôžu obci  zabezpečiť čistotu verejných 
priestranstiev v obci, uchádzači tiež pomôžu pri organizovaní celoobecných 
kultúrnych a športových podujatí, taktiež pomôžu pri  prácach súvisiacich 
s realizáciou opatrení pred povodňami a v prípade povodne pomôžu odstrániť 
vzniknuté škody. Uchádzači o zamestnanie si tiež zdokonalia pracovné návyky a tiež 
nestratia pracovné návyky a po skončení doby poskytovania príspevku môžu 
plynule pokračovať v ďalšom pracovnom pomere. Prednosta uviedol, že aktivační 
pracovníci budú realizovať najmä činnosti ako čistenie a kosenie námestia, čistenie 
a kosenie cintorína, čistenie a kosenie verejných priestranstiev v celej obci, 
upratovanie obecných budov, športovísk, čistenie vodných tokov v katastri obce, 
čistenie odvodňovacích kanálov popri komunikáciách, zametanie, upratovanie obce, 
okopávanie zelene. Poslanci následným hlasovaním schválili bez pripomienok 
informáciu o projekte ÚPSVaR Pezinok a Obec Častá na rok 2016. 
 
Uznesenie č. 6-II./OZ/2016 
Obecné zastupiteľstvo 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 projekte ÚPSVaR Pezinok a Obec Častá na rok 
2016. 
 
Hlasovanie: všetci prítomní – za 

 
7. Informácia o podaní žiadosti na vymaľovanie fasády na budove zdravotného 
strediska a kancelárií v budove OcÚ Častá  
 
 

V tomto bode vystúpil prednosta OcÚ Artúr Soldán, ktorý uviedol, že dňa 14. marca 
2016 podala obec Častá na Ministerstvo financií SR žiadosť o poskytnutie dotácie vo 

výške 13.500 € na vymaľovanie fasády na budove zdravotného strediska 
a kancelárií v budove OcÚ Častá. Prednosta tiež podotkol, že budova OcÚ bola totiž 
naposledy vymaľovaná cca pred 20timi rokmi, v jednotlivých miestnostiach na I. 
poschodí, kde sa nachádzajú kancelárie OcÚ sú nevyhovujúce vysoké stropy, ktoré 
majú výšku 4m, čoho následkom sa dané kancelárske priestory v zimných 
mesiacoch nedarí dostatočne vykúriť na potrebnú teplotu. Z dôvodu nevyhovujúcej 
výšky stropov v daných kancelárskych priestoroch sú svietidlá umiestnené 
v stenách, nedostatočne osvetľujú dané miestnosti a tak dochádza k zníženiu 
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psychohygieny zamestnancov, ktorí sú zamestnancami pracujúci vo verejnom 
záujme, ktorí v daných priestoroch trávia viac ako 8 hodín denne.  

Taktiež budovu zdravotného strediska, ktorá je vo vlastníctve obce je 
potrebné vymaľovať. V danej budove sídli obvodný a detský lekár pre obvod: 
Častá, Doľany a Píla.  
 Z tohto dôvodu je nutné oba priestory vymaľovať, v budove obecného úradu 
ide o vymaľovanie troch kancelárií a chodby, pričom príde aj k zníženiu stropov 
a osadeniu sadrokartónu, výmenu svietidiel čoho následkom príde k zníženiu 
nákladov na vykurovanie daných priestorov a k zvýšeniu komfortu pri vybavovaní 
stránok a k zlepšeniu psychohygienických podmienok pre prácu zamestnancov 
OcÚ. Poslanci následným hlasovaním schválili bez pripomienok informáciu o 
podaní žiadosti na vymaľovanie fasády na budove zdravotného strediska 
a kancelárií v budove OcÚ Častá. 
 
Uznesenie č. 7-II./OZ/2016 
Obecné zastupiteľstvo 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 podaní žiadosti na vymaľovanie fasády na budove 
zdravotného strediska a kancelárií v budove OcÚ Častá. 
 

Hlasovanie: všetci prítomní – za 

 
8. Informácia o podaní žiadosti na poskytnutie dotácie na detské ihrisko 
a rekonštrukcie trafostanice -  VÚC-BSK  
 

Tento bod uviedol prednosta OcÚ, ktorý oboznámil prítomných poslancov 
a občanov s tým, že dňa 28. 01. 2016 podala obec Častá na VÚC-BSK žiadosť 
o poskytnutie dotácie vo výške 2.555 € na rekonštrukciu technickej pamiatky 
trafostanice v Obci Častá s ktorej vypracovaním nám pomohol pán poslanec Peter 
Tatranský. Táto žiadosť bola zo strany VÚC-BSK kladne vybavená v zmysle e-
mailovej komunikácie zo dňa 06. 04. 2016 a obec dostala na túto investičnú akciu 
dotáciu vo výške 1.000,- €.   
 

Prednosta k tejto žiadosti uviedol, že zámerom tohto projektu je obnoviť a pre 
budúce generácie zachovať technickú pamiatku transformačnú stanicu v obci 
Častá. Cieľom je obnoviť vonkajší vzhľad tejto tehlovej stavby, do jej vnútra 
inštalovať starší transformátor, vstupné dvere nahradiť novými sklenenými dverami 
a tak sprístupniť aj vnútro tejto technickej pamiatky pre obyvateľov a návštevníkov 
našej obce. Samozrejmosťou by bolo vnútorné a vonkajšie osvetlenie objektu. Pred 
transformátorovú stanicu by sa osadila informačná tabuľa vo viac jazyčnej mutácií 
s údajmi o technickej stavbe a jej histórií (údaje sa zachovali a máme ich k 
dispozícií). Okolie transformačnej stanice sa zrevitalizuje položením zámkovej dlažby 
na šírku cca jeden meter od objektu zo všetkých strán. Do zámkovej dlažby z jednej 
strany sa osadí symbol blesku. Do vnútra sa umiestni historický už nepoužívaný 
transformátor a vnútro sa zariadi do pôvodného stavu (podľa dostupných informácií 
alebo podľa podobných ešte prevádzkovaných trafostaníc). Vo vnútri ako podklad 

pod transformátor sa uloží zámková dlažba.  
 Prednosta OcÚ ďalej uviedol, že obec Častá dňa 14. 03. 2016 podala na VÚC-
BSK žiadosť o poskytnutie dotácie vo výške 2.487 € na projekt: bezpečné detské 
ihrisko v obci Častá v areáli futbalového ihriska. Táto žiadosť bola zo strany VÚC-
BSK kladne vybavená v zmysle e-mailovej komunikácie zo dňa 29. 03. 2016 a obec 
dostala na túto investičnú akciu dotáciu vo výške 2.487,- €, Rozpočet na 
dobudovanie detského ihriska bude doplnený spolufinancovaním obce z rozpočtu vo 
výške cca 1.622 € z položky 9. 3. prevádzka športových zariadení.  
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V rámci projektu chce obec dobudovať na Sokolskej ulici v areáli futbalového 
ihriska, detské ihrisko pozostávajúce z novej informačnej tabule, hojdačky na 
pružine, reťazovej dvojhojdačky, lezeckej steny dvojdielnej, vonkajším fitness 
strojom Orbitrek. Všetky zariadenia budú mať bezpečnostné certifikáty, budú 
prevažne z materiálov kov a drevo s dlhodobou životnosťou. Súčasne chceme opraviť 
a vylepšiť stávajúce ihrisko, aby tvorilo s novými zariadeniami komplex detského 
ihriska. Pre túto príležitosť zorganizuje obec brigádu na Sokolskej ulici pre 
svojpomocné práce (výkopy, drobná údržba). Ihrisko bude voľne prístupné v rámci 
schváleného prevádzkového poriadku detského ihriska. Železné zastarané preliezky 
sú z pohľadu bezpečnosti  nevyhovujúce. Pre deti je v súčasnej dobe k dispozícii len 
pieskovisko a jedná hracia zostava. Železné konštrukcie sú čiastočne alebo úplne 
nevyhovujúce. Konkrétnym výsledkom po zrealizovaní projektu bude dobudované 
detské ihrisko s nainštalovanou informačnou tabuľou, hojdačkou na pružine, 
reťazovou dvojhojdačkou, lezeckou stenou dvojdielnou, vonkajším fitness strojom 
Orbitrek. Všetky použité komponenty boli vybrané s ohľadom na ekologické a 
estetické parametre s najväčšou možnou bezpečnosťou a certifikátmi v súlade s 

normou ČSN EN 1176. Ihrisko bude voľne prístupné pre všetky deti, kde budú mať 
možnosť bezpečne tráviť voľný čas a rozvíjať svoje fyzické i psychické zručnosti. Náš 
projekt bude slúžiť celej komunite v oblasti Sokolskej, nielen v panelových domoch, 
ale aj okolitých rodinných domoch a tiež najmä rodinám s malými deťmi. Taktiež ho 
budú môcť využívať deti z materských škôl. Dobudovaním lezeckej zostavy a 
ostatných prvkov sa zvýši pohybová aktivita a fyzická zdatnosť detí a mládeže. 
Očakávané kvalitatívne výsledky projektu: - bezpečnejšie, kvalitnejšie a bohatšie 
vybavené ihrisko - psychomotorický rozvoj detí - zlepšenie medziľudských vzťahov - 
zlepšenie občianskeho podvedomia – skultúrnenie prostredia Očakávané 
kvantitatívne (merateľné) výsledky projektu: - zníženie počtu zranení na preliezkach 
a ostatných prvkoch ihriska - zefektívnenie komunikácie a činnosti dotknutej 
komunity pre ďalší rozvoj sídliska a obce. V tomto bode vystúpila poslankyňa 
a predsedníčka finančnej komisie Ľubica Opálková, ktorá v mene komisie požiadala 
o  ukončenie nájmu s vlastníkmi reklamných tabúľ a ich odstránenie, zákaz lepenia 
plagátov a propagačných materiálov na trafostanicu po realizácii stavebných prác 
na objekte.  

Poslanci následným hlasovaním schválili bez pripomienok informáciu o 
podaní žiadosti na poskytnutie dotácie na detské ihrisko a rekonštrukcie 
trafostanice -  VÚC-BSK.  
 
Uznesenie č. 8-II./OZ/2016 
Obecné zastupiteľstvo 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 podaní žiadosti na poskytnutie dotácie na detské 
ihrisko a rekonštrukcie trafostanice -  VÚC-BSK. 
 

Hlasovanie: všetci prítomní – za 

 
9. Informácia o postupe prác pri projekte Celoobecná kanalizácia v obci Častá 
 
Starostka obce Mária Garajová v tomto bode uviedla ďalšie doplňujúce informácie 
k poslednému zápisu z KD č.  32/2016  ktorý sa konal dňa 06. 04. 2016, pričom 
uviedla, že v súčasnosti pribiehajú úpravy miestnych komunikácií, konkrétne 
asfaltovanie na uliciach Cintorínska, Podhorská, Ružová a Sokolská. Taktiež sa 
upravujú povrchy – betónovanie výkopu a prípojok na uliciach Mraznická 
a Kíperská. Starostka ďalej uviedla, že sa začali rekonštrukčné práce na stoke A4 – 
rekonštrukcia starej kanalizačnej siete na ulici Na vŕšku, tiež prebiehajú spätné 
úpravy povrchov – vchody k rodinným domom. Starostka tiež informovala 
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prítomných občanov, že obec podala žiadosť na Okresný úrad Pezinok, odbor ŽP 
a odbor ŠVZ – návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre vodnú stavbu: ČOV 
v Častej, návrh na povolenie vypúšťania odpadových vôd, návrh na vydanie 
kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu Častá – splašková kanalizácia. Zároveň 
obec odovzdala na Okresný úrad Pezinok príslušné doklady z realizácie stavby. Od 
08. 04. 2016 je vo vestníku VO zverejnená súťaž na II. etapu kanalizácie STOKA B, 
STOKA A1-4 (Na vŕšku) a STOKA A4-2 (oprosti kostolu). Obec zároveň zabezpečuje 
stavebné povolenie na III. etapu kanalizácie, ku ktorej je potrebný ešte súhlas 
príslušných vlastníkov pozemkov cez ktorý bude kanalizácia trasovaná aj súhlas  
SPF. Starostka zároveň informovala o prácach naviac na uliciach Kíperská (nad 
plynom betónovanie na zhutnenie terénu), o nových prípojkách na Mrazníckej  
a Podzámockej ulici – spevňovanie svahu na Kíperskej ulici a taktiež problematické 
umiestnenie kameňov na Podzámockej ulici,  kde dala obec dané pozemky 
geodeticky zamerať. Na ulici Podzámockej bude obec osadzáť ešte pred asfaltovaním 
zbernicu – odvodňovací žľab na dažďovú vodu, aby prívalová voda nevytápala nižšie 
položené rodinné domy. Takúto zbernicu (odvodňovací žľab) bude potrebné 

umiestniť aj na trase kanalizácie pri kúpalisku a na Poľnej ulici. Na Podhorskej ulici 
boli vybudované dva žľaby na odvodnenie prívalových dažďov. (pod cestou) a na 
tejto miestnej komunikácií budú opravené poklopy na melioračnom kanály. 
Záverom starostka uviedla, že obec Častá si bude musieť vziať úver na spoluúčasť 
a práce naviac na kanalizácií vo výške cca 250.000 € o čom starostka obce rokovala 
so zástupcom VÚB, a. s. s tým, že obec má úver v tejto výške predschválený a obec 
má výborné finančné zdravie podľa inštitútu INEKO (Inštitút pre ekonomické 
a sociálne reformy) s indexom 5.4 z celkovej 6bodovej škály.  V rozprave k tomuto 
bodu vystúpili viacerí poslanci najmä Barbora Drexlerová, ktorá uviedla, či by 
nebolo vhodné vybudovať na miestnych komunikáciách retardéry na spomalenie 
a ukľudnenie dopravy najmä na Družstevnej ulici, kde jazdia nákladné motorové 
vozidlá smerom na družstvo vysokými rýchlosťami. V rozprave tiež vystúpil pán 
poslanec Peter Tatranský, ktorý navrhol opravu spomaľovača na ulici Na vŕšku pred 
budovou materskej školy s tým, že pani starostka uviedla, že retardér bude na 
danom úseku umiestnený po dokončení kanalizácie na tejto komunikácií, ostatné 
spomaľovače v obci nemôžu byť finančne riešené z projektu celooobecná kanalizácia 
a ČOV v obci Častá ale budú predmetom ďalšieho riešenia až po ukončení projektu 
v spolupráci s dopravnými inžinierom Radimom Kubaljakom z ODI Pezinok 
a Jánom Porkertom zo spoločnosti Signatech. V rozprave tiež vystúpil poslanec 
Jozef Dukát, ktorý sa pýtal na výmenu hydrantu pred budovou požiarnej zbrojnice 
a vybudovanie kanalizačnej a vodovodnej prípojky vedúcej do budovy požiarnej 
zbrojnice, pričom ho prednosta OcÚ informoval, že žiadosť o výmenu hydrantu už 
podal za obec Častá na BVS, a. s. a taktiež sa v súčasnosti buduje prípojka vody 
a splaškovej kanalizácie do budovy požiarnej zbrojnice. Následne poslanci 
hlasovaním zobrali na vedomie bez pripomienok informáciu o projekte celoobecná 
kanalizácia v Obci Častá. 
  
Uznesenie č. 9-II./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 
 
10. Žiadosti občanov a organizácií - AUTO VOYAGER,  s. r. o.  
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Prednosta OcÚ Artúr Soldán v tomto bode predstavil žiadosť spoločnosti AUTO 
VOYAGER,  s. r. o., ktorý je v súčasnosti prevádzkovateľom a nájomcom CUBE 
BARu na Hlavnej č. 6-7 v Častej, ktorý požiadal tunajší úrad o prenájom verejného 
priestranstva – pozemku vo vlastníctve obce pred jeho prevádzkou. Na uvedenom 
verejnom priestranstve hodlá žiadateľ vybudovať montovateľnú drevenú terasu pre 
návštevníkov s tým, že terasa by bola v letnom období prevádzkovaná do 22 hodiny.  
V tomto bode vystúpila predsedníčka finančnej komisie Ľubica Opálková, ktorá 
uviedla, že finančná komisia na svojom zasadnutí dňa 18. 04. 2016 odporučila 
schváliť  prenájom plochy na prevádzkovanie letnej terasy avšak s podmienkou 
zabezpečenia bezpečnosti osôb,  zabezpečenie parkovania motorových vozidiel, 
s dodržaním podmienok otvorenia prevádzky terasy maximálne do 22.00 hod.  
V rozprave taktiež vystúpil pán poslanec Peter Tatranský, ktorý uviedol, že terasa 
musí byť rozoberateľná a nesmie byť spojená pevným základom so zemou a po 
ukončení sezóny v zmysle VZN  - t. j. do 15. septembra bežného roka musí byť táto 
z verejného priestranstva odstránená.  Následne poslanci hlasovaním schválili bez 
pripomienok uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemku s obchodnou 

spoločnosťou AUTO VOYAGER, s. r. o. 
 
Uznesenie č. 10-II./OZ/2016 
Obecné zastupiteľstvo 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 § 9a ods. 9 písm. c) (osobitný zreteľ)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov a VZN obce Častá č. 4/2008 o určení nájomného za prenájom 
nebytových priestorov vo vlastníctve obce 

 
PRENÁJOM POZEMKU 
PREDMET NÁJMU: prenájom nehnuteľnosti – časť pozemku v k. ú. Častá, lokalita: 
lokalita Hlavná ulica, a to konkrétne: 

 parcela registra „C“ č. 677 (Zastavaná plocha a nádvorie) o výmere 3x5 m2. 
 
PRENAJÍMATEĽ: 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 
 
NÁJOMCA:          AUTO VOYAGER, s. r. o.  
                            IČO: 47 469 901 
                            spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu   
                            Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: Vložka číslo:  93981/B, 
                            so sídlom: Komenského č. 10, 900 01 Modra 
                            v zastúpení konateľmi: Milošom Rubínom, Komenského 1566/13,   
                            900 01 Modra a Michalom Zabákom, Muškátova 28, 902 01  
                            Pezinok   
 

DOBA NÁJMU: na dobu neurčitú  
 
NÁJOMNÉ: stanovené v zmysle ust. článku V. ods.  2. písm. c)  (sadzby nájomného 
za podmienok vymedzených v ods. 1 sú stanovené ako minimálna ročná sadzba) 
VZN č. 4/2008 o určení nájomného za prenájom nebytových priestorov vo 
vlastníctve obce v znení zmien a doplnkov: za prenájom pozemku, ktorý sa využíva 
na zriadenie letnej terasy (reštaurácie) s obsluhou [€/m2 ročne] v užívaní od 15.4. 
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do 15.9. kalendárneho roka v sadzbe 1.46 €/m2 ročne čo pri výmere 15m2 

predstavovalo ročnú sumu nájmu vo výške: 21.90 €/ročne. 
 
ÚČEL NÁJMU: prevádzkovanie letnej terasy pred prevádzkou CUBE BAR na adrese 
Hlavná č. 6-7, Častá 
 
OSOBITNÁ PODMIENKA: Toto uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých 
poslancov podľa zásady osobitného zreteľa. 
 

Hlasovanie: všetci prítomní – za 

 

Následne starostka obce v tomto bode preložila písomnú žiadosť Jozefa Šeboru, 
ktorý prevádzkuje reštauráciu „Štadión“, podanú dňa 20. 04. 2016 do podateľne 
OcÚ o zrealizovanie prístupovej cesty v športovom areáli na ihrisku v Častej, ktorá 
je v zlom stave, s tým, že by žiadateľ túto cestu zrealizoval na vlastné náklady 
a vloženú investíciu žiada započítať s platením nájomného za prenájom nebytových 
priestorov v reštaurácií „Štadión“. Starostka tiež uviedla, že žiadosť bola doručená 
deň pred zasadnutím obecného zastupiteľstva a z tohto dôvodu bude predložená na 
rokovanie komisií pri OZ a bude zaradená na najbližšie riadne rokovanie OZ. 
V rozprave vystúpili viacerí poslanci, ktorí sa dožadovali aby pán Šebora predložil 
presnú špecifikáciu akú komunikáciu chce rekonštruovať, presný rozpočet 
investície do tejto komunikácie a tiež aby doložil písomné súhlasy vlastníkov 
pozemkov, nakoľko vnútro areálová komunikácia v hornej časti futbalového areálu 
/smerom k vinohradom/ sa nachádza vo vlastníctve fyzických osôb.  
 

 

11. 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. Uvedený problém pani Purýovej bol riešený firmou 
COMBIN a to vybudovaním nového odvodňovacieho žľabu, zvedením rín do tohto 
žľabu a na všetky žiadosti pani Púryovej a občanov na ulici Hlavnej bolo v zákonom 
stanovenej lehote zákonným spôsobom zo strany OcÚ Častá zodpovedané.  

 
V tomto bode vystúpil člen ŠK SPC Častá pán Ondrej Novomeský, ktorý predložil 
obecnému úradu a poslancom OZ písomnú žiadosť o poskytnutie finančných 
prostriedkov a to konkrétne o príspevok vo výške 500,- € na prípravu pretekára ŠK 
SPC Častá Tomáša Haršányho na majstrovstvách Európy v Plzni a na 
majstrovstvách sveta v USA, pričom starostka uviedla, že táto žiadosť bude kladne 
vybavená a uvedená čiastka bude ŠK SPC Častá poukázaná z rozpočtovej kapitoly 
obce Častá - 9. 1. – športové podujatia.  
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V tomto bode vystúpil občan Dalibor Nezhoda, ktorý uviedol, že vedľa pozemku 
Tibora a Heleny Neshodovej, na ulici Poľná, sa začala výstavba "pletivového plotu". 
Podľa tvrdenia pána Nezhodu základy tohto plotu nezodpovedajú výstavbe 
pletivového plotu. Pán Cíferský má podľa jeho názoru zámer postaviť skladovú halu, 
ktorá znehodnotí susediace pozemky, nehovoriac o doprave v slepej ulici, kde jazdia 
kamióny naložené materiálom a obyvatelia tejto ulice tu musia s autami čakať kým 
sa uvoľní cesta. Pán Nezhoda uviedol, že dňa 24. 03. 2016 požiadal OcÚ Častá o 
preverenie výstavby pletivového plotu p. Cíferským, pričom mu bolo oznámené, že 
že p. Cíferský ohlásil drobnú stavbu oplotenia pozemku par. č. 577/2 v k. ú.:  
Častá. Oplotenie bolo navrhnuté z pletiva do výšky 1,80 m. Oporné stĺpiky budú 
zabudované do betónového múrika po celom obvode pozemku. Pán Nezhoda 
uviedol, že podľa jeho názoru boli stavebné práce vykonané nad rámec povolenia 
drobnej stavby, keďže hĺbka základu dosahuje cca 120 cm, a šírka základu 50 cm 
skoro po celom obvode. K uvedenému problému vystúpil prednosta OcÚ Artúr 
Soldán, ktorý uviedol, že dňa 06. 04. 2016 vykonal ohliadku predmetnej drobnej 

stavby a následne obecný úrad Častá vyzval Spoločný obecný úrad – Stavebný úrad 
mesta Modry o preverenie podnetu pána Nezhodu, ktorý sa uskutočnil dňa 19. 04. 
2016 zamestnankyňou Stavebného úradu pani Šurinovou. Prednosta OcÚ ďalej 
informoval prítomných občanov a poslancov, že v zmysle platného ÚP obce Častá 
nie je možné na danom pozemku na Poľnej ulici realizovať stavbu haly, takáto 
územnoplánovacia informácia bola poskytnutá aj pánovi Cíferskému a na danom 
pozemku je možné realizovať iba individuálnu bytovú výstavbu – t. j. stavbu 
rodinného domu. (bez polyfunkcie).  V súčasnosti stavebník realizuje výstavbu 
v súlade s povolením drobnej stavby.  
 
V tomto bode vystúpil taktiež Roman Setnický, ktorý poďakoval poslancom za 
schválenie dotácie na činnosť RC klubu na rok 2016 a odovzdal pani starostke 
DVD, ktoré obsahovalo videonahrávku z podujatia AIR GRIL 2015, ktoré sa konalo 
v priestoroch RC klubu v Častej. Zároveň sa zaujímal o doplnenie zostávajúcich 
členov redakčnej rady Častovského informačníka a taktiež sa zaujímal o využívanie 
ihriska pri škole v pondelok a na prenájom telocvične nakoľko v nočných hodinách 
ostáva podľa jeho tvrdenia zasvietené svetlo nad vchodom do telocvične. K týmto 
dvom otázkam zaujal stanovisko pán poslanec Jozef Jakuš, ktorý uviedol, že ihrisko 
pri škole má prenajaté OZ Schatmansdorf v sume 20,- €/hodina a svetlo pred 
telocvičňou nebýva vo večerných hodinách zasvietené.  
 
V tomto bode tiež vystúpil Peter Hrdlička, ktorý poďakoval poslancom za schválenie 
dotácie na činnosť RC klubu a hovoril tiež o členskej základni RC klubu.   
 
V tomto bode vystúpila Jana Zacharová a Vlasta Jakubčíková ako zástupcovia 
vlastníkov pozemkov v lokalite 26/o (ulica Družstevná), vo veci vybudovania 
kanalizácie na pozemkoch v ich vlastníctve bez ich súhlasu, ktorý adresovali obci 
Častá list aby danú situáciu riešila s tým, že obe vlastníčky podotkli že sú ochotné 
sa s obcou dohodnúť a dať súhlas s umiestnením kanalizácie na pozemkoch v ich 
vlastníctve za predpokladu, že bude doriešený vzťah s majiteľmi pozemkov (parcela 
registra č. 298/2 a 297/7 – pani Jakubčíková a pán Filo), ktorí blokujú vstup do 
lokality 26/o. K uvedenej sťažnosti zaujal stanovisko hlavný kontrolór obce 
Vladimír Medlen, ktorý uviedol, že dňa 31. 03. 2016 bola na Obecný úrad Častá 
doručená písomnosť majiteľov pozemkov v lokalite 26/o v zastúpení pani Jany 
Zacharovej, vo veci vybudovania kanalizácie na pozemkoch vlastníkov bez ich 
súhlasu. Hlavný kontrolór následne vysvetlil, že bolo vlastníkom pozemkov 
v zákonnej lehote písomne zo strany OcÚ Častá odpovedané na ich žiadosť.  
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Písomnosť bola v prílohe dokladovaná  listom Okresného úradu Pezinok, číslo OU-
PK-OSZP-2016/3002/Km zo dňa 10.03.2016. Po preskúmaní veci podania je 
zrejmé, že uvedená písomnosť má znaky sťažnosti podľa zákona č.9/2010 Z. z. o 
sťažnostiach v platnom znení. Po vykonanom šetrení zaslal hlavný kontrolór k 
predmetu podania nasledovné stanovisko: 
 Stavba Častá – splašková kanalizácia a ČOV je realizovaná podľa 
právoplatného povolenia, vydaného Obvodným úradom životného prostredia v 
Pezinku, pod číslom ŽP.vod.1801/I-254/2009-Km dňa 6.05.2010. Súčasťou 
stavebného povolenia je overená projektová dokumentácia vyššie uvedeným 
úradom, ktorý má podľa § 120 ods.1) zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku v úplnom znení neskorších predpisov (stavebný zákon) 
postavenie špeciálneho stavebného úradu pre vodné stavby podľa zákona č. 
364/2004 Z. z. o vodách v platnom znení (vodný zákon).  
1. Po preskúmaní protokolu o vytýčení stavby kanalizácie v predmetnom úseku 
stavebného objektu vetva V2 a objektu stoky B1, v úseku od objektu šachta Š1, km 
0,01600 po objekt šachta Š11, km 0,12710, je vybudovaná v súlade s právoplatným 

stavebným povolením a overenou dokumentáciou v stavebnom konaní. V rámci 
realizácie stavby nedošlo k posunu stavby, stavba je zrealizovaná v súlade s 
prílohou dokumentácie E.1.2-6. Uvedená príloha je overená stavebným úradom, o 
čom svedčí úradnou pečiatkou orazená a v origináli potvrdená doložka zo dňa 
6.05.2010. 
2. Trasa kanalizácie je situovaná a vybudovaná v trase navrhovanej cestnej 
komunikácie v súlade so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou  obce 
Častá – zmeny a doplnky č. 2/2013, čím v budúcnosti je vytvorená možnosť  
odvádzania splaškových vôd z územia rozvojového zámeru RZ 26/o. 
3. Podľa vyjadrenia spracovateľa projektovej dokumentácie v období jej spracovania 
neboli k dispozícii digitálne merania územia. Spracovateľ použil dostupné mapové 
podklady z katastrálnej mapy v mierke 1:2880, ktorú upravil do formátu 1:500. V 
období spracovania dokumentácie neboli k dispozícii podrobnejšie mapové podklady 
s hranicami parciel pozemkov. Hranice pozemkov boli po prepočte zakreslené do 
podkladov v mierke 1:500.  
4. Stavebník v čase povoľovania stavby mal súhlasy s realizáciou stavby od 
všetkých, v tom čase známych vlastníkov pozemkov, dotknutých výstavbou. 
5. Na uvedený nesúlad v hraniciach pozemkoch so spracovanou dokumentáciou 
neboli vznesené námietky účastníkov konania v povoľovaní stavby. Účastníkmi 
stavebného konania, podľa § 59 stavebného zákona  sú stavebník,  osoby, ktoré 
majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane 
susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto 
pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté. Konanie o 
povolení stavby a rozhodnutie o povolení na uskutočnenie vodnej stavby bolo 
známym účastníkom konania doručené adresne, ostatným možným účastníkom 
konania verejnou vyhláškou. 
6. Predmetná stavba nerieši v tejto etape výstavby zabezpečenie vstupu na 
plánované rozvojové územie, Je však povinnosťou stavebníka zabezpečiť zosúladenie 
stavby kanalizácie s rozvojovými dokumentami obce, v tomto prípade zabezpečiť, 
aby trasa kanalizácie bola umiestnená v telese budúcej cestnej komunikácie, ako 
verejnoprospešná stavba. Na výkon zabezpečenia vstupu do územia sú právne 
nástroje, ktoré bude možné uplatniť pri realizácii rozvojového zámeru využitia 
územia R26/o. 
7. Vlastníci pozemkov 298/2 a 297/7 majú nadobudnuté práva k vlastníctvu, ktoré 
v tejto etape je nedotknuteľné. 
8. Obec Častá ako stavebník vodnej stavby nadobudol práva na výstavbu v dobrej 
viere a na základe presvedčenia o pravdivosti údajov, uvedených v spracovanej 
projektovej dokumentácii. V snahe nekonfliktného riešenia vzniknutého problému, 
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a umožnenia kolaudácie stavby je účelné uzatvoriť dohodu s obcou a vlastníkmi 
pozemkov, na ktorých došlo k neúmyselnému mylnému zakresleniu hraníc 
pozemkov. Nakoľko sa jedná o verejnoprospešný záujem celej obce, nie je efektívne 
a ani účelné v tejto etape podmieňovať dohodu zvyšovaním nákladov stavby, ktoré 
účelovo nesúvisia s predmetom verejnoprospešnej investície  Častá – splašková 
kanalizácia a ČOV. 
9. Problém, ktorý je definovaný v predmete Vášho písomného podania, a to vstup do 
lokality 26/o nie je predmetom sťažnosti podľa zákona č.9/2010 Z. z. o 
sťažnostiach v platnom znení. Uvedený problém je v podmienkach slovenského 
právneho poriadku možné riešiť príslušnými právnymi nástrojmi v procese 
územného konania cestnej komunikácie v príslušnom rozvojovom území. 
V závere hlavný kontrolór uviedol, že na základe vyššie uvedených faktov je účelné, 
aby došlo k dohode vlastníkov pozemkov s obcou vo veci súhlasu vstupu na 
pozemky  a umiestnenia objektov stoky a výtlačného potrubia na Vami citované 
pozemky. Hlavný kontrolór tiež uviedol, že ostatní vlastníci pozemkov uzatvorili 
dohodu o povolení výstavby objektu stoky a výtlačnej vetvy dobrovoľne a 

bezodplatne. Naopak, aktivitou obce a výstavbou predmetnej stavby prišlo k 
zvýšeniu ekonomickej hodnoty pozemkov bez finančného príspevku vlastníkov 
pozemkov, ktoré v budúcom období budú predmetom rozvoja územia obce Častá. 

K danej problematike sa vyjadril pán poslanec Peter Tatranský, ktorý uviedol, 
že odpoveď pána kontrolóra nerieši žiadosť dotknutých občanov o sprístupnenie 
cesty do lokality 26/o a vyzval obecný úrad na riešenie tejto situácie ešte pred 
samotnou kolaudáciou kanalizačnej siete. Ďalej sa vyjadril, že nie je teraz dôležité 
hľadať toho, kto je za vzniknutý stav zodpovedný, faktom ostáva, že kanalizačná 
stoka a výtlačné potrubie sú zakopané na pozemkoch vlastníkov bez ich 
predchádzajúceho súhlasu. Kontrolór uviedol, že nie je vhodné zlučovať dva 
problémy do jedného poslanec Tatranský sa domnieva, že v tomto prípade je to 
priam nevyhnutné, lebo občania sa snažia riešiť túto situáciu už roky 
a bezvýsledne, a teraz cítia jedinú šancu ako problém vstupu do lokality R26/o 
vyriešiť.  Ďalej zopakoval, že nehnuteľnosť (vlastníci Jakubčiková, Filo) je postavená 
mimo územia, na ktoré bol spracovaný územný plán zóny. Ďalej povedal, že podľa 
jeho názoru obec v minulosti urobila niekoľko chýb, vďaka ktorým skomplikovala 
situáciu pre vlastníkov pozemkov v lokalite R26/o. Prvú keď spomínaným 
vlastníkom udeľovala stavebné a neskôr kolaudačné povolenie a netrvala vtedy na 
uložení vecného  bremena prechodu pre ďalších vlastníkov pozemkov cez budúcu 
miestnu komunikáciu. Druhý v roku 2014, keď sa cez predmetné pozemky mala 
kopať kanalizácia cez prístupovú cestu vo vlastníctve pani Jakubčíkovej a pána 
Fila, s ktorými obec nemala podpísaný súhlas s prechodom kanalizácie, a situácia 
sa riešila prekládkou cez pozemok pána Cíferskeho. Ďalej dodal, že projektant 
v novembri 2014 vedel (viď emailová komunikácia) po podsvietení katastrálnej 
mapy, že uvedená stoka a výtlačné potrubie prechádzajú cez dotknuté pozemky 
vlastníkov v lokalite R26/o. Prednosta obce požiadal poslanca Tatranského 
o preposlanie spomínanej emailovej komunikácie a spolu s kontrolórom sa vyjadrili, 
že ide o závažné tvrdenie.    V rozprave tiež vystúpil prednosta OcÚ Artúr Soldán, 
ktorý uviedol, že obec má záujem riešiť problematiku vstupu do lokality 26/o 
s vlastníkmi pozemkov – pánom Filom a pani Jakubčíkovou ale v zmysle platných 
právnych predpisov obec nemôže vykúpiť pozemok o výmere cca 3 áre za cenu 
30.000,- € (ktorú požaduje pani Jakubčíková), pretože by v danom prípade išlo 
o nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami obce a tiež o  porušenie 
zákona o obecnom zriadení a zákona o majetku obcí. Obec Častá totiž vykupuje 
pozemky pod jestvujúcimi resp. pod zamýšľanými budúcimi miestnymi 
komunikáciami od vlastníkov- občanov za symbolické 1,- € bez ohľadu na výmeru 
pozemku. Prednosta OcÚ tiež dodal, že v prípade ak prišlo k pochybeniu zhotoviteľa 
diela, resp. projektanta obec bude hájiť svoje práva a bude žiadať aby došlo 
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k preloženiu kanalizácie v zmysle platného stavebného povolenia. V závere 
starostka obce Mária Garajová navrhla spoločné stretnutie s vlastníkmi pozemkov 
s projektantom, stavebným dozorom a realizátorom predmetnej stoky na OcÚ 
Častá, ktoré sa bude konať v stredu dňa 27. apríla 2016 o 17.00 hod v zasadačke 
OcÚ s čím vyjadrili pani Zacharová aj Jakubčíková súhlas.  
 
Ďalej v bode č. 11 „Verejné vypočutie“ II. verejného zasadnutia OZ Častá vystúpili 
občania Kíperskej ulice a síce pán Branislav Pudmarčík a Marián Bielik, ktorí sú 
vlastníkmi rodinných domov a rekreačných chát na Kíperskej ulici. Títo občania 
predložili písomnú žiadosť o opravu miestnej komunikácie – Kíperskej ulice a to 
konkrétne parcely č. 2914/1 (v k. ú.: Častá, ktorá je vo vlastníctve obce Častá)  
vedúcej k ich pozemkom a zároveň požiadali poslancov OZ o jej komplexnú opravu, 
z dôvodu, že predmetná komunikácii a je už niekoľko rokov bez systémového 
riešenia opravy. Komunikácia má podľa žiadateľov vysoký uhol stúpania a počas 
dažďov po nej neregulovane steká veľké množstvo vody z lesa čoho dôsledkom je 
množstvo výtlkov, miestna komunikácia je v teda dezolátnom a havarijnom stave. 

Celoročne je po tejto komunikácii sťažený prechod pre chodcov, cyklistov, takmer 
nemožný pre detské kočíky. Silné poškodenie komunikácie tiež spôsobuje vysokú  
prašnosť prostredia. Z tohto dôvodu vlastníci rodinných domov a rekreačných chát 
v danej lokalite žiadajú obecné zastupiteľstvo o vyčlenenie finančných prostriedkov 
na opravu Kíperskej ulici pod kaplnkou. Starostka obce podporila tento návrh 
o vyasfaltovanie miestnej komunikácie a požiadala poslancov OZ o vyjadrenie.  
V rozprave vystúpili viacerí poslanci najmä poslanec Peter Tatranský, ktorý uviedol, 
že podporuje rekonštrukciu tohto úseku, ale navrhuje aby si daný úsek prezrel 
odborník na cestné komunikácie a určil možnú výšku investície. V rozprave tiež 
vystúpila Barbora Drexlerová, ktorá by privítala finančnú spoluúčasť na celkovej 
investícií od občanov, ktorí na danej ulici bývajú. V závere rozpravy vystúpila 
starostka, ktorá uviedla, že si daný úsek pôjde nasledujúci deň prejsť s odborníkom 
na asfaltovanie a vysprávky miestnych komunikácií ide o úsek cca 200 bm, v šírke 
komunikácie 4m s hrúbkou asfaltu minimálne 5cm, pričom predpokladaná výška 
investície by dosahovala predbežne čiastku vo výške 15.000 až 20.000 €. Poslanci 
v závere vyslovili predbežný súhlas s touto investičnou akciou s tým, že by sa 
asfaltovanie tejto miestnej komunikácie použili finančné prostriedky z úveru, ktorý 
si obec Častá bude brať na spoluúčasť pri budovaní celoobecnej kanalizácie.  
 
12. Interpelácie poslancov 
 
V úvode tohto bodu vystúpila starosta obce Mária Garajová ktorá uviedla, že 
interpelácie poslancov v zmysle platného rokovacieho poriadku obce Častá neboli 
doručené v písomnej podobe a predniesla ďalšie doplňujúce informácie z činnosti 
OcÚ Častá: 
- Obec pracuje na projekte bezpečného prechodu pre chodcov pri Častovskej 
pekárni v spolupráci s dopravným inžinierom Radimom Kubaljakom, obec dala 
prerobiť realizačný projekt a dala zhotoviť nástupný ostrovček, 
- Obec pracuje na prechode pred potravinami Poizl za spolupráce s ODI PZ Pezinok 
- Obec zakúpila ďalší PARTY STAN a 10 ks pivných setov, 
- Obec zabezpečila vymaľovanie kancelárii v budove OcÚ + výmenu osvetlenia, 
zníženie stropov a nákup nových kobercov do troch kancelárií OcÚ, 
- Obec taktiež zabezpečila arboristický zákrok na cintoríne – orez stromov,  
- Obec pripravuje výmenu vstupných dverí na Klube dôchodcov a rekonštrukciu 
sociálnych zariadení v Klube dôchodcov.  
Starostka v závere informovala, že prebiehla rekonštrukcia osvetlenia na 
Záhradnickej ulici a oprava bleskozvodu na kabínach T. J. a reštaurácii Štadión.  
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Peter Tatranský 
sa pýtal, či by sa dal umiestniť v obci na vhodnom mieste ďalší kontajner na 
plechovky a kovy. 
Odpoveď starostky Márii Garajovej: 
Preveríme možnosť umiestnenia ďalšieho kontajnera so spoločnosťou Marius 
Pedersen, a.s., ktorý zabezpečuje vývoz TKO a triedeného odpadu v obci.  
Taktiež sa pýtal na frekvenciu vývozu papiera nakoľko sú často kontajnery na 
papier preplnené.  
Odpoveď starostky Márii Garajovej: 
Kontajnery na papier sa vyvážajú podľa schváleného harmonogramu, v prípade ich 
zaplnenia zamestnankyňa OcÚ pani Biharyová kontaktuje obratom spoločnosť  
Marius Pedersen.  
Uviedol, že pričinením vodičov motorových vozidiel, ktorí parkujú na námestí 
v Častej sú kríčky smerom od hlavnej cesty veľmi zdevastované, pretože takmer  
každý vodič parkuje motorové vozidlo v ich tesnej blízkosti, navrhol či by nebolo 
vhodnejšie v tejto časti námestia vybudovať pozdĺžne resp. šikmé státie pre 

motorové vozidlá a takto vyznačiť parkovacie miesta, aby sa neparkovalo na kolmo 
a nedochádzalo k poškodzovaniu zelene.  
Odpoveď starostky Márii Garajovej: 
Vybudovanie pozdĺžneho resp. šikmého státia na námestí na Hlavnej ulici bude 
možné až po ukončení 5-ročného monitorovacieho obdobia projektu: „Revitalizácia 
námestia v obci Častá.“  
V závere sa pán poslanec Tatranský informoval na možnosť vydania stavebného 
povolenia pre pani Mičkovú, ktorá požiada OcÚ o výstavbu dvojgaráže na 
Cintorínskej ulici, pričom mu bolo zo strany prednostu OcÚ a starostky obce 
zodpovedané, že výstavba garáže v tejto lokalite v zmysle platného ÚP obce Častá 
nie je v súčasnej dobe možná, uvedená odpoveď bola zaslaná žiadateľke po 
konzultácii tejto žiadosti so spracovateľkou ÚPD obce Častá Ing. arch. Sopirovou. 
 
 
13. Záver  
 Starostka obce – Ing. Mária Garajová na záver poďakovala poslancom za 
prácu a podnety, občanom za účasť a o 21,30 hod. ukončila II. riadne OZ v roku 
2016. 
 Kompletný zvukový záznam z rokovania OZ Častá je uverejnený na webovej 
stránke obce Častá.  
 
 
Overovatelia zápisnice:  
 
 
 

____________________                                            ______________________  
Stanislav Jablonovský, v. r.                               Mgr. Ľubica Opálková, v. r.  
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 JUDr. Artúr Soldán, v. r.      Ing. Mária Garajová, v. r.  
prednosta OcÚ Častá     starostka Obce Častá 


