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O b e c    Č a s t á 

Zápisnica 

 z III. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častej 
konaného dňa 10. 05. 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. 
  
Ospravedlnení: Bc. Vladimír Heger, Jozef Dukát a Ing. Vladimír Medlen,  hlavný 
kontrolór obce Častá. 
 
(v celom ďalšom texte zápisnice budú poslanci, zamestnanci úradu a prítomní občania vystupujúci na 
zasadnutí OZ Častá uvádzaní bez akademických titulov) 
 

1. Otvorenie  
 III. 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 Mária Garajová za navrhovateľov uznesení navrhla: Jozefa  
Jakuša a Ľubicu Opálkovú, za overovateľov zápisnice: Petra Tatranského a Michala 
Kováčika a za zapisovateľa III. riadneho OZ v roku 2016 určila Artúra Soldána. 
Následne poslanci hlasovaním návrh schválili.  
 

Uznesenie č. 1-III./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 Ľubica Opálková, 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 III. 
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 poslanec OZ 
Peter Tatranský, ktorý navrhol doplnenie bodu 5 pred bod záver a síce aby bol 
prednesený návrh občanov z rozvojovej lokality Ro/26. K uvedenému návrhu 
starostka uviedla, že s týmto návrhom súhlasí a navrhla ho nazvať verejné 
vypočutie, nakoľko sa v sále nachádzali viacerí občania. Poslanci následným 
hlasovaním schválili doplnenie programu rokovania III. riadneho OZ v Častej bez 
pripomienok.   
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Uznesenie č. 2-III./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 III. riadneho OZ v roku 2016 
podľa pozvánky s doplnením nového bodu 5 verejné vypočutie za bod 4.  
 

Hlasovanie: 
za – všetci prítomní  
 

3. Schválenie úveru z VÚB, a. s. na financovanie projektu „Celoobecná 
kanalizácia a ČOV pre obec Častá“ 
Uvedený bod predniesol prednosta OcÚ Artúr Soldán, ktorý uviedol, že obec hodlá 
využiť úver vo výške 250.000 € na spolufinancovanie projektu „Celoobecná 
kanalizácia a ČOV pre obec Častá“ a to najmä na dokončovacie práce na kanalizácii 
a následné úpravy povrchov miestnych komunikácií, ktoré sa budú realizovať 

formou asfaltovania. Prednosta OcÚ taktiež uviedol, že, obec bude čerpať 
 investičný úver s navrhnutou úrokovou sadzbou vo výške 1% p. a., s 10 ročnou 
lehotou splatnosti s tým že obec bude mesačne platiť cca 3.400 € za tento úver. 
K tomuto bodu vystúpila ešte starostka obce Mária Garajová, ktorá doplnila 
informácie o finančnom zdraví obce a  úverovom zaťažení obce Častá s tým, že obec 
Častá do 30. 04. 2016 spolufinancovala projekt kanalizácie a ČOV celkovou sumou 
vo výške 189 458,35 €. Percentá a sumy spolufinancovania zo strany Obce Častá -  
k projektu celoobecnej kanalizácie a ČOV pre obec Častá vychádzali z grantovej 
zmluvy z NKB – ÚV SR a dodatku č. 2 k tejto zmluve. Následne poslanci hlasovaním 
schválili prijatie úveru z VÚB, a. s. na financovanie projektu „Celoobecná 
kanalizácia a ČOV pre obec Častá“. 
 
Uznesenie č. 3-III./OZ/2016 
OZ schvaľuje v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 

v znení neskorších predpisov (Zákon o obecnom zriadení) 

a) úver vo výške 250 000,00 € 
schvaľuje  
b) prijatie úveru a zabezpečenie úveru vo výške 250.000,00 €, poskytnutého zo 
strany VÚB, a. s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25, IČO: 313 20 155, DIČ: 
2020411811, IČDPH: SK7020000207, Kód banky: 0200, Označenie banky: SUBA, 
SWIFT kód: SUBASKBX (ďalej len: „banka“ ) za podmienok dojednaných v úverovej 
zmluve, s možnosťou opakovanej prolongácie zmluvy, na účel zabezpečenia 
financovania investičného projektu „Celoobecná kanalizácia a ČOV pre obec Častá“.  
schvaľuje  
c) vystavenie vlastnej blankozmenky na rad banky za účelom zabezpečenia 
pohľadávky banky z prijatého úveru, vrátane možnosti vystavenia vlastnej  
blankozmenky na rad banky za účelom nahradenia poskytnutého zabezpečenia 
pohľadávky banky z prijatého úveru pre prípad prolongácie prijatého úveru.  
poveruje  
d) starostku obce na podpis úverovej dokumentácie a dokumentácie k zabezpečeniu 
úveru vrátane podpisu vlastnej blankozmenky obce. 

 

Hlasovanie: všetci prítomní – za 

 

4. Schválenie finančných prostriedkov na investičné akcie v obci Častá 
Tento bod uviedla starostka obce Častá, ktorá poďakovala poslancom za schválenie 
úveru v predchádzajúcom bode a uviedla, že úver bude použitý na financovanie  
nasledujúcich nadväzujúcich investícií k dotknutému projektu kanalizácie a síce: 
a.) cesta ulica Kiperská ku kaplnke; 
b.) bezpečný prechod pri Pekárni Častá s nočným osvetlením (v zmysle zákona 
o verejnom obstarávaní);  
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c.) parkovisko pred Materskou školou na ulici Na vŕšku – asfaltovanie, 
priestranstvo pri kostole na ulici Na vŕšku – asfaltovanie, priestranstvo pred 
holičkou, Reštauráciou na vŕšku a poštou – asfaltovanie (v zmysle zákona 
o verejnom obstarávaní); 
d.) kanalizačné prípojky na ulici Sokolskej a Poľnej (domácnosti, ktoré BVS a. s. z 
kapacitných dôvodov v minulosti nemohla pripojiť na starú ČOV a kanalizačné 
prípojky navyše v I. etape Celoobecnej kanalizácie a ČOV – Družstevná, Mraznická, 
Kiperská, (v zmysle zákona o verejnom obstarávaní);  
e.) Zabetónovanie pásu nad plynovým potrubím na Kiperskej ulici (v zmysle zákona 
o verejnom obstarávaní); 
f.)  Zberač na prívalovú dažďovú vodu, ktorý bude umiestnený na ulici Na vŕšku 
smerom od kostola ku holičstvu-kaderníctvu, ktorá bude odvádzaná do dažďovej 
kanalizácie na námestí; 
g.) Zberač na prívalovú dažďovú vodu, ktorý bude umiestnený na ulici Na vŕšku, 
ktorý bude umiestnený pred odbočkou na ulicu Kiperskú v miestach medzi domami 
rodiny Tomaníkovej a Kusej; 
h.) Zberače na prívalovú vodu budú potrebné na ulici Pri kúpalisku a na ulici 
Poľnej – poniže rodiny Červencovej /momentálne je tam len brod/. 
Starostka obce podrobne rozobrala každú z navrhovaných investičných akcií 
a uviedla, že obec musí ku každej investícií postupovať v zmysle zákona o verejnom 
obstarávaní na výber dodávateľa, cenové ponuky, ktoré mali byť na obec dodané zo 
strany spoločnosti COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s. r. o. neboli pre chorobu pani 
Koledovej do zasadnutia zastupiteľstva doručené. Starostka ďalej uviedla, že obec 
realizovala doposiaľ iba jedno VO a síce na výber dodávateľa na asfaltovanie ulice 
Kiperská s tým, že ako cenovo najvýhodnejšia bola vyhodnotená cenová ponuka od 
spoločnosti ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. v celkovej výške 12.824.23 € vrátane 
DPH. (asfaltovanie Kíperskej ulici v obci Častá smerom ku kaplnke). V rozprave 
vystupovali viacerí poslanci – Peter Tatranský, ktorý uviedol, že pri investičnej akcii 
na ulici Na vŕšku - vytvorenie parkovacích miest sa počíta iba so sumou na 
asfaltovanie. Vo svojom vystúpení uviedol, že je potrebné kalkulovať aj so sumou na 
spevnenie obnaženého svahu, ktorý navrhol spevniť formou gabiónového múru, 
ktorý by svojím vzhľadom skrášlil okolie materskej školy a pošty a zabránil by 
možnému zosuvu pôdy zo svahu pod bytovými domami, ktorý je potrebné 
odbagrovať. (výška gabiónového múra by bola cca 1 až 0,5 metra, šírka jedného 
gabionóveho koša by bola cca 0,5 metra ).  Starostka k uvedenému návrhu uviedla, 
že obec dá naceniť náklady na vybudovanie gabiónového oporného múru (koš, 
kamenivo, podkladová vrstva + práca) a ak to nebude finančne nákladné tak sa táto 
investičná akcia zrealizuje. Ďalej v tomto bode vystúpila Barbora Drexlerová, ktorá 
uviedla, či by sa nedali umiestniť tzv. asfaltové retardéry na Družstevnej ulici 
a obnoviť spomaľovač pred materskou školu na ulici Na vŕšku, k tomuto jej 
odpovedal prednosta OcÚ, ktorý uviedol, že Družstevná ulica je miestnou 
komunikáciou a každé umiestnenie retardéra na MK podlieha schvaľovaciemu 
procesu na Okresnom dopravnom inšpektoráte v Pezinku u Ing. Radima Kubaljaka, 
dopravného inžiniera, po konzultáciách s Jánom Porkertom zo spoločnosti 
SIGNATECH spol. s r. o. bolo odporučené v tejto lokalite umiestniť tabuľu „Obytná 
zóna“ s obmedzením rýchlosti na 20 km/h (alebo iné riešenie, ktoré skľudní 
a spomalí dopravu na danom úseku) a na ulici Na vŕšku bude obnovený pôvodný 
retardér po dokončení stavebných prác na kanalizácii. V závere rozpravy vystúpil 
Michal Kováčik, ktorý sa pýtal na možnosť vyasfaltovania Fándlyho ulice, nakoľko 
táto je v dezolátnom stave, k danej veci mu odpovedal Peter Tatranský, ktorý 
uviedol, že ide o veľkú investíciu, ktorá sa nebude dať realizovať zo súčasného 
úveru, ktorý si obec berie na dobudovanie kanalizácie a navyše vodovodné potrubie 
na Fándlyho ulici, ktoré je vo vlastníctve BVS, a. s. je v dezolátnom stave, dochádza  
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tu k častým poruchám a bolo by potrebné aby sa najprv dané potrubie zo strany 
BVS, a. s. vymenilo za nové. Následne poslanci hlasovaním schválili finančné 
prostriedky na investičné akcie v obci Častá s doplnením investície pod bod i) – 
inštalácia spomaľovača pod Materskú školu na ulici Na vŕšku.  
 
Uznesenie č. 4-III./OZ/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Častej v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4  zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov (Zákon o obecnom 
zriadení) schvaľuje z poskytnutého úveru od VÚB, a. s. tiež financovať nasledujúce 
nadväzujúce investície ku dotknutému projektu kanalizácie: 
a.) cesta ulica Kiperská ku kaplnke; 
b.) bezpečný prechod pri Pekárni Častá s nočným osvetlením (v zmysle zákona 
o verejnom obstarávaní) 
c.) parkovisko pred Materskou školou na ulici Na vŕšku – asfaltovanie a spevnenie 
svahu gabiónmi, priestranstvo pri kostole na ulici Na vŕšku – asfaltovanie, 
priestranstvo pred holičkou, Reštauráciou na vŕšku a poštou – asfaltovanie  
(v zmysle zákona o verejnom obstarávaní) 
d.) kanalizačné prípojky na uliciach Sokolskej a Poľnej (domácnosti, ktoré BVS, a. s. 
z kapacitných dôvodov v minulosti nemohla pripojiť na starú ČOV a kanalizačné 
prípojky navyše v I. etape Celoobecnej kanalizácie a ČOV – Družstevná, Mraznická, 
Kiperská, (v zmysle zákona o verejnom obstarávaní);  
e.) Zabetónovanie pásu nad plynovým potrubím na Kiperskej ulici (v zmysle zákona 
o verejnom obstarávaní); 
f.)  Zberač na prívalovú dažďovú vodu, ktorý bude umiestnený na ulici Na vŕšku 
smerom od Kostola ku holičstvu-kaderníctvu, ktorá bude odvádzaná do dažďovej 
kanalizácie na námestí; 
g.) Zberač na prívalovú dažďovú vodu, ktorý bude umiestnený na ulici Na vŕšku, 
ktorý bude umiestnený pred odbočkou na ulicu Kiperskú v miestach medzi domami 
rodiny Tomaníkovej a Kusej; 
h.) Zberače na prívalovú vodu budú potrebné na ulici Pri kúpalisku a na ulici 
Poľnej – poniže rodiny Červencovej /momentálne je tam len brod/, 
i.) Spomaľovač pod Materskou školu, ktorý bude znovu umiestnený na ulici Na 
vŕšku. 
 
Hlasovanie: všetci prítomní – za 

 
5. Verejné vypočutie 

V úvode tohto bodu vystúpili občania bývajúci na ulici Kíperská v zastúpení 
p. Branislava Pudmarčíka, ktorí v jeho mene poďakovali prítomným poslancom 

a pani starostke za promptné schválenie investície do obnovy asfaltového povrchu 
na ulici Kíperská s tým, že v zastúpení ostatných občanov uviedol, že po obdržaní 
odpovede zo strany OcÚ (na žiadosť o riešenie havarijnej situácie na ulici Kiperská, 
ktorú predniesli na ostatnom rokovaní OZ dňa 20. 4. 2016) sa stretli občania 
v dotknutej lokalite a zaslali obci list doručený dňa 4. mája 2016 (ktorého 
oskenovaná kópia bola zaslaná poslancom OZ na vedomie) s tým, že občania sú 
ochotní v danej lokalite buď svojpomocne alebo prostredníctvom firmy preinvestovať 
sumu cca 1.500,- € a to realizáciou dobetónovania krajnice nad šírku 3m, (ktorú 
bude realizovať obec), spevnením krajnice betónom s vystužením kari rohožami 
a osadením odvodňovacích žľabov. V závere požiadali starostku o telefonický 
kontakt na realizátora asfaltovania miestneho povrchu na ulici Kíperská, nakoľko 
ich starostka informovala že spoločnosti ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. sa uvoľnili 
stavebné kapacity a komunikácia by sa mohla asfaltovať v čo najkratšej dobe 
možno aj tento týždeň v piatok, resp. v priebehu budúceho týždňa.  
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Následne opakovane vystúpil v tomto bode občan obce Alojz Lederleitner, 
bytom: Kiperská č. 383/12 Častá, ktorý opäť 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. 
Opakovane mu bolo zo strany starostky obce uvedené, že problém pani Purýovej bol 
riešený firmou COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s. r. o. 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. Problém s vlhnutím stien rodinného 
dumu pani Púryovej bude opätovne prerokovaný na najbližšom kontrolnom dni 
k stavbe kanalizácie s kompetentnými odborníkmi – stavebným dozorom 
a realizátorom stavby.  

 
V tomto bode vystúpili tiež opakovane: Jana Zacharová a Vlasta Jakubčíková 

ako zástupcovia vlastníkov pozemkov v lokalite R26/o (ulica Hlavná), vo veci 
vybudovania kanalizácie na pozemkoch v ich vlastníctve bez ich súhlasu, s tým, že 
prišli na zastupiteľstvo s tým aby reagovali na list, ktorý im bol zaslaný zo strany  
pána hlavného kontrolóra Vladimíra Medlena. (ktorého text vyplynul z rokovania, 
ktoré sa uskutočnilo dňa 27. apríla 2016 o 17.00 hod v zasadačke OcÚ, kde boli 
prítomní vlastníci dotknutých pozemkov, za stavebný dozor: Ing. Sviržovský, za 
projektanta: Ing. Slezák, za realizátora daného úseku v lokalite R26/o Ing. Bielický 
za spoločnosť IZOTECH Group, spol. s r.o., za obec Častá: prednosta OcÚ Artúr 
Soldán, starostka obce Mária Garajová a hlavný kontrolór obce: Vladimír Medlen). 
 V liste zo dňa 03. mája 2016 uviedol hlavný kontrolór obce Častá závery 
z rokovaní, ktoré sa uskutočnilo na OcÚ Častá dňa 27. 04. 2016 vo veci možnosti 
riešenia usporiadania problému, súvisiaceho s uložením stoky B1 a výtlačného 
potrubia V2 od šachty č.2 po šachtu č.11. a vstupu do rozvojového územia R26/o.   

Hlavný kontrolór vo svojom liste chronologicky opísal priebeh stretnutia zo 
dňa 27. 04. 2016, pričom v liste uviedol, že spracovateľ projektovej dokumentácie a  
zhotoviteľ stavby prehlásili, že stavba v predmetnom úseku 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 opečiatkovaná a v origináli potvrdená 
doložka zo dňa 6.05.2010 a spracovaný dokument skutočného zamerania stavby po 
jej realizácii, ktorý je overený zodpovedným geodetom zhotoviteľa. 

Spracovateľ dokumentácie potvrdil, že pri trasovaní kanalizácie 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 Z uvedeného dôvodu nastalo pochybenie v 
zakreslení hraníc pozemkov a následne určení vlastníkov pozemkov, na ktorých je 
situovaná trasa kanalizácie. 

Problém, súvisiaci so vstupom na pozemky do rozvojovej lokality R26/o 
pozemkov, nie je v  etape výstavby predmetom stavby Častá – splašková kanalizácia 
a ČOV, Je však povinnosťou obce, ako stavebníka zabezpečiť zosúladenie stavby 
kanalizácie s rozvojovými dokumentmi obce, v tomto prípade zabezpečiť, aby trasa 
kanalizácie a príslušná infraštruktúra bola umiestnená v telese budúcej cestnej 
komunikácie.  Cestná komunikácia v schválenej územnoplánovacej dokumentácii je 
definovaná ako verejnoprospešná stavba. 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.  
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Uvedeným konaním obec pre budúcnosť vytvorila možnosť  odvádzania 
splaškových vôd z územia rozvojového zámeru RZ 26/o. 

Podľa schválenej územnoplánovacej dokumentácie vstup do rozvojového 
územia a príslušne obslužná cestná komunikácia je plánovaná aj na spornom 
pozemku 297/7, ktorej vlastníkom je fyzická osoba. Podľa môjho šetrenia, v  roku 
2007 prejavil pôvodný vlastník pán Žofčík záujem odpredať pozemok. Pre tento účel 
bol geometrickým plánom č. 38/2007 zo dňa 28.11.2007 z pôvodnej parcely vo 
vlastníctve predávajúceho p. Žofčíka, parc.. č. 297/2 o celkovej výmere 3958 m², 
osobitne vyčlenená parc. č. 297/7 o celkovej výmere 168 m² v šírke 9,45 m pre 
umiestnenie budúcej miestnej cestnej komunikácie. Ďalší odčlenený pozemok  parc. 
č. 297/6 o celkovej výmere 1180 m² bol v dobe predaja predmetného pozemku 
vyčlenený na výstavbu.  Predmetný pozemok v tom období nebol zaťažený vecným 
bremenom, nakoľko zmena územného plánu bola v štádiu rozpracovania. 
Prístupová komunikácia bola ako verejnoprospešná stavba definovaná v záväznej 
časti územnoplánovacej dokumentácie schválená až v roku 2013. 

 O uvedenom zámere bol však kupujúci, ako  nový vlastník oboznámený vo 
vyjadrení obce k funkčnému využitiu pozemku  parc. č. 297/6 listom č. 214/2008 
zo dňa 18.03.2008. V uvedenej žiadosti nový vlastník menovite žiadal iba o 
informáciu na možnosť výstavby rodinného domu na parc. č. 297/6. Napriek tomu 
vo vyjadrení obce bol žiadateľ vyrozumený o tom, že susedný pozemok o šírke cca 
9,00 m je vyčlenený na budúcu komunikáciu.   

Zámer o budúcom usporiadaní územia a budovania komunikácie v 
uvedenom území, ktorý sa bezprostredne dotýka aj pozemku uvedeného v predmete 
sťažnosti, bol vlastníkovi oznámený jednak v procese prípravy výstavby rodinného 
domu na pozemku parc. č. 297/6 ako aj doručením oznámenia o schválení 
územnoplánovacej  dokumentácie  obce Častá – zmeny a doplnky č. 2/2013, v 
ktorom bolo územie R26/o schválené ako rozvojové, a obslužná komunikácia 
schválená ako verejnoprospešná stavba. 

Zabezpečenie vstupu do rozvojového územia bude možné uplatniť pri 
realizácii zámeru budovania cestnej komunikácie v príslušnom rozvojovom území, 
menovite v procese územného konania. 

 V prípade, že vlastnícke práva k pozemkom na budovanie cestnej 
komunikácie do rozvojového územia nebudú nadobudnuté vzájomnou dohodou  
účastníkov výstavby, tieto v podmienkach slovenského právneho poriadku bude 
možné riešiť príslušnými právnymi nástrojmi, prípadne aj vyvlastnením. 

Hlavný kontrolór zároveň zaslal osobitný list aj vlastníkom pozemkov, 
(parcely registra „C“ č. 298/2 a 297/7 – pani Jakubčíková a pán Filo),  ktorého 
kópiu zasielal splnomocnenej zástupkyni vlastníkov – Jane Zacharovej.  

V závere listu hlavný kontrolór navrhol usporiadať stav a nesúlad 
vybudovaného potrubia so špecifikáciou  pozemkov  nasledovne:                    
- ponechať vybudované potrubia tak, ako sú realizované 
- uzatvoriť dohodu s obcou v ktorej vlastníci pozemkov dodatočne súhlasia so  
vstupom na pozemky  na  vybudovanie kanalizačnej stoky vetva B1 a výtlačného 
potrubia V2 stavby Častá – splašková kanalizácia a ČOV a s vydaním kolaudačného 
rozhodnutia pre uvedenú stavbu 
-v predmetnej dohode sa obec Častá sa zaviaže, že bude spolupôsobiť v riešení 
nadobudnutia vlastníckych práv k pozemkom na usporiadanie  vstupu do 
rozvojového územia s vlastníkmi pozemkov v  procese prípravy zabezpečenia vstupu 
do rozvojového územia R26/o. /návrh dohody bol priložený taktiež v liste – odpovedi 
Jane Zacharovej/.  
 Vlasta Jakubčíková k uvedenému listu a tiež k doručenej verejnej vyhláške – 
oznámení o začatí kolaudačného konania „Kolaudácia stavby kanalizácie“, ktorá jej 
bola ako vlastníčke dotknutého pozemku doručená dňa 09. mája 2016 z Okresného 
úradu Pezinok, odbor starostlivosti o ŽP Pezinok, uviedla, že vlastníci pozemkov, na  
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ktorých bola kanalizácia umiestnená bez ich súhlasu, nesúhlasia s návrhom obce, 
ktorý vyplynul z listu, zaslaného hlavným kontrolórom Jane Zacharovej ale 
navrhujú aby obec dala vypracovať urbanistickú štúdiu ako jeden z podkladov   
k vydaniu územného rozhodnutia na tieto dva dotknuté pozemky, (vo vlastníctve 
Fila a Jakubčíkovej) a začala vyvlastňovacie konanie, voči týmto dvom vlastníkom. 
K tomuto návrhu vystúpil prednosta OcÚ, ktorý uviedol, že nie je možné vypracovať 
ÚP dokumentáciu iba na dva dotknuté pozemky ale treba danú dokumentáciu riešiť  
komplexne na celú lokalitu a na jej vypracovanie nemá obec finančné prostriedky 
a náklady na ÚP dokumentáciu by mali znášať vlastníci pozemkov s tým, že po 
predložení tejto dokumentácie a jej následnom schválení v OZ obec začne 
vyvlastňovacie konanie, pretože dva sporné pozemky tvoria budúcu prístupovú 
komunikáciu do danej lokality.  
 V uvedenom bode vystúpil aj pán poslanec Peter Tatranský, ktorý uviedol, že 
obec v minulosti zadala a financovala vypracovanie štúdií a dokumentácie na ulici 
Družstevná a tiež na ulici Sokolská. Je teda na zvážení poslancov, či by odsúhlasili 
takúto investíciu do projektovej dokumentácie. Peter Tatranský ďalej predostrel 
návrh občanov dotknutých pozemkov, ktorý deň pred zasadnutím OZ telefonicky                     
odkomunikoval s prednostom OcÚ a síce: ak vlastníci dotknutých pozemkov nedajú 
dodatočný súhlas s umiestnením kanalizácie na ich pozemkoch s prísľubom 
budúceho vyvlastňovacia konania zo strany obce, je tu možná ešte ďalšia forma 
odškodnenia, ktorá by spočívala v tom, že by dotknutí vlastníci súhlasili 
s umiestnením kanalizácie za finančnú náhradu, ktorá by sa rovnala hodnote, za 
ktorú pán Filo a Jakubčíková kupovali pozemok od pána Žofčíka s tým, že túto 
čiastku by realizátor daného úseku spoločnosť IZOTECH Group, spol. s r.o. 
vyplatila vlastníkom pozemkom, pričom títo by danú finančnú náhradu vyplatili 
pánovi Filovi a pani Jakubčíkovej (ako kúpnu cenu za oba pozemky) a následne by 
títo vlastníci previedli oba pozemky za symbolické 1,- € resp 1 €/m2 na obec aby 
tieto do budúcna slúžili ako nová prístupová komunikácia, čoho následkom by sa 
spriechodnila prístupová cesta do tejto lokality. Ostatní vlastníci pozemkov 
v lokalite R26/o by časť pod budúcou miestnou komunikáciou odpredali obci za 
obcou stanovenú cenu 1 €/m2 čím by nevznikol precedens do budúcna v prípade 
iných lokalít s podobným problémom. Obec by sa v závere stala vlastníkom 
pozemkov pod celou budúcou komunikáciou. Vlastníci dotknutých pozemkov by si 
uplatňovali náhradu škody, (s tým, že by neprišlo k preloženiu kanalizácie),  
nakoľko náklady na preloženie kanalizácie na danom úseku by sa pohybovali 
v omnoho vyšších čiastkach, podľa približného odhadnutého vyjadrenia Ing. 
Bielického z firmy spoločnosť IZOTECH Group, spol. s r.o. cca vo výške 66.000,- € 
za prekládku kanalizácie a vybudovanie nových kontrolných šachiet v tejto lokalite. 
Uvedené riešenie navrhujú vlastníci a to najmä z dôvodu, že obec nemôže finančne 
odškodňovať fyzické osoby a obec by preniesla zodpovednosť na zhotoviteľa tejto 
vetvy, ktorý danú vetvu realizoval síce v súlade s grafickou časťou projektovej 
dokumentácie ale v rozpore s textovou časťou právoplatného stavebného povolenia. 
Poslanec Tatranský ďalej uviedol, že nie je zodpovednosťou realizátora stavby, aby 
kontroloval, či textová časť stavebného povolenia je v súlade s grafickou časťou. 
Toto je prioritne zodpovednosť úradu, ktorý stavebné povolenia na kanalizáciu 
vydáva. Rovnako pripomenul skutočnosť, že projektant kanalizácie Ing. Slezák 
v novembri 2014 zaslal projekt kanalizácie s podsvietenou katastrálnou mapou 
dotknutého územia. Z tohto dokumentu bolo už vtedy známe, že problémová stoka 
prechádza cez pozemky vlastníkov v lokalite R26/o, s ktorými obec nemala 
podpísaný súhlas a mohol na to obec včas upozorniť. Obec má s projektantom 
podpísanú zmluvu o zabezpečovaní dohľadu na výstavbou, s ktorej projektantovi 
vyplývajú určité povinnosti.  
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Do úvahy tiež prichádza inštitút vyvlastnenia, ktorému prechádza rokovanie 
s vlastníkmi dotknutých pozemkov, ku ktorému môže prísť po začatí územného 
konania v danej lokalite.  
Vlastníci dotknutých pozemkov sa otvorene vyjadrili, že im neprekáža skutočnosť, 
že cez ich pozemky ide kanalizácia a nechcú zámerne blokovať jej kolaudáciu, ale 
kým sa nevyrieši vstup do lokality R26/o, o ktorý sa roky snažia, nepodpíšu súhlas 
s prechodom stoky cez ich pozemky. Ďalej uviedli, že ako účastníci kolaudačného 
konania ho budú chcieť prerušiť, kým sa tento problém nevyrieši.  
Peter Tatranský v závere svojho vystúpenia uviedol, že mu ide v prvom rade 
o dohodu, aby termín kolaudácie kanalizácie v obci Častá nebol ohrozený. Ďalej 
vyjadril názor, že ak by sa vzniknutý problém riešil spôsobom vyvlastnia, môže to 
skončiť súdnym sporom, ktorý sa bude ťahať roky a jeho výsledkom aj tak 
s vysokou pravdepodobnosťou bude vyvlastnenie pozemkov za určitých súdom 
stanovených podmienok. Pravdepodobne súd nariadi nejakú finančnú odplatu, či 
na základe súdno-znaleckého posudku, alebo reálnych nákladov, ktoré vlastníci 
vynaložili pri kúpe sporných pozemkov. Preto navrhol obci zvolať stretnutie 
vlastníkov týchto pozemkov (prioritne pani Jakubčíková s pánom Filom, pán 
Cíferský a ďalší) a snahu vyriešiť problém rozumnou mimosúdnou dohodou.  
V diskusii vystúpil tiež Michal Kováčik, ktorý uviedol, že podporuje návrh Petra 
Tatranského a je za riešenie tohto problému. V závere vystúpila starostka, ktorá 
uviedla, že celá stavba kanalizácie v obci Častá je poistne krytá a obec si môže za 
istých okolností uplatniť aj reklamáciu u zhotoviteľa a požiadať ho, aby bola 
kanalizácia z pozemkov dotknutých vlastníkov na náklady zhotoviteľa preložená, 
pretože chybu nespôsobila obec svojím konaním.  
 

V tomto bode vystúpil opakovane 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.  
 

V tomto bode tiež vystúpil Peter Hrdlička, ktorý odovzdal prednostovi OcÚ 
Častá Artúrovi Soldánovi materiály, týkajúce sa výstavby oplotenia na pozemku 
pána Igora Cíferského, ktoré získal v zmysle zákona o slobodnom prístupe 
k informáciám zo Spoločného stavebného úradu mesta Modra, pričom podľa jeho 
tvrdenia, prišlo až po vydaní ohlásenia drobnej stavby – oplotenia na parcele 
registra „C“ č. 577/2 (druh pozemku: záhrada – pôvodný vlastník celého pozemku 
o celkovej výmere 2306m2 bol pán Dušan Cíferský) k rozdeleniu tohto pozemku na 
dve parcelné čísla registra „C“ č. 577/2 (672m2, kde ostal pôvodný vlastník Dušan 
Cíferský) a vytvoreniu novej parcely registra „C“ č.  577/3, (1627 m2 – vlastník Igor 
Cíferský) pričom ohláška drobnej stavby bola vydaná na oplotenie pôvodného 
pozemku parcela č. 577/2, ešte pred rozdelením parciel, ku ktorému bol vydaný 
súhlas s oplotením dňa 14. marca 2016. K uvedenému tvrdeniu zaujala stanovisko 
starostka obce, ktorá uviedla, že ktokoľvek môže kúpiť pozemok aj rozostavenou 
drobnou stavbou po vydaní súhlasu s realizáciou tejto stavby zo strany obce Častá 
a obec Častá v rámci povoľovania drobných stavieb nie je povinná zo zákona 
preskúmavať či prišlo k zmene vlastníckych pomerov po vydaní súhlasu 
s realizáciou drobnej stavby v tomto prípade s výstavbou oplotenia. Súhlas obce 
s ohlásením drobnej stavby, ktorý bol daný Dušanovi Cíferskému dňa 14. marca 
2016 je záväzný aj pre každého ďalšieho vlastníka, ktorý nadobudne vlastnícke 
právo k pozemku a povolenej drobnej stavbe.  
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K uvedenému problému tiež zaujal stanovisko prednosta OcÚ, ktorý uviedol, 
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 Igorovi Cíferskému a na danom pozemku je možné v súčasnej dobe  
realizovať iba individuálnu bytovú výstavbu – t. j. stavbu rodinného domu. (bez 
polyfunkcie). 
   

Záverom tohto bodu vystúpil pán Pavol Hrdlička, ktorý sa pýtal na možnosť 
osadenia radaru upozorňujúceho na prekročenie rýchlosti na ulici Nová na vjazde 
do obce Častá smerom z obce Doľany, pričom mu bolo odpovedané, že obec 
prejedná možnosť umiestnenia radaru na tejto komunikácií s dopravným 
inžinierom Ing. Kubaljakom z ODI Pezinok a tiež s Ing. Noskovičovou, nakoľko sa 
v prípade prejazdného úseku cez ulicu Novú, ktorá prechádza obcou Častá, nejde 
o miestnu komunikáciu ale ide o cestu II. triedy (II./502, ktorá je v správe 
Regionálnych ciest, a. s. a nie obce Častá.)  
 
 
 
6. Záver  
 Starostka obce – Ing. Mária Garajová na záver poďakovala poslancom za 
prácu a podnety, občanom za účasť a o 19,45 hod. ukončila III. riadne OZ v roku 
2016. 
 Kompletný zvukový záznam z rokovania OZ Častá je uverejnený na webovej 
stránke obce Častá.  
 
 
Overovatelia zápisnice:  
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________                                            ______________________  
Ing. Peter Tatranský, PhD., v. r.                          PhDr. Michal Kováčik, v. r.  
 
 

 

 

 

 
 

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


