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O b e c    Č a s t á 

Zápisnica 

 z IV. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častej 
konaného dňa 23. 06. 2016 o 17,00 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; Ing. Peter 
Tatranský, PhD., Mgr. Jozef Jakuš, Mgr. Ľubica Opálková, Stanislav Jablonovský, 
Mgr. Robert Lederleitner a PhDr. Michal Kováčik, Jozef Dukát a  Bc. Vladimír 
Heger.  

 
Ospravedlnení: PhDr. Barbora Drexlerová, PhD. 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  
 IV. 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: Ľubicu 
Opálkovú a Michala Kováčika, za overovateľov zápisnice: Vladimíra Hegera a Jozefa 
Jakuša a za zapisovateľa IV. riadneho OZ v roku 2016 určila Artúra Soldána. 
Následne poslanci hlasovaním návrh schválili.  
 

Uznesenie č. 1-IV./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 IV. 
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. Poslanci následným hlasovaním 
schválili program rokovania IV. riadneho OZ v Častej bez pripomienok.   
 
Uznesenie č. 2-VI./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 IV. riadneho OZ v roku 2016 
podľa pozvánky  
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Hlasovanie: 

za – všetci prítomní  
 

3. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 
 Prednosta OcÚ Častá Artúr Soldán predložil kontrolu plnenia uznesení z II 
riadneho OZ, ktoré sa konalo dňa 21. 04. 2016 a z III. riadneho OZ, ktoré sa konalo  
dňa 10. 05. 2016, pričom skonštatoval, že všetky uznesenia boli včas a riadne 
splnené. Prednosta úradu ďalej uviedol doplňujúce informácie k uzneseniu č. 3-
III./OZ/2016, ktoré bolo schválené na III. riadnom OZ dňa 10. mája 2016, že 
k podpisu úverovej zmluvy medzi obcou Častá a VÚB, a. s. prišlo v deň konania OZ, 
s tým, že kompletný text úverovej zmluvy je zverejnený na webovej stránke obce 
Častá. V rozprave vystúpil Robert Lederleitner a Peter Tatranský, ktorý sa 
informovali na vybudovanie spomaľovača na ulici Pod vŕškom pri materskej škole 
a na spevnenie svahu oproti budove pošty gabionovým múrikom. Starostka k tomu 
uviedla, že najskôr príde k asfaltovaniu tejto komunikácie /v týždni od 27. 06. 
2016/ a až po jeho nacenení a odsúhlasení betónového spomaľovača zo strany 

dopravného inžiniera Ing. Radima Kubaljaka z ODI Pezinok príde k jeho realizácií. 
Spevnenie svahu na ulici Na vŕšku sa bude realizovať až pri konečných úpravách 
povrchov po kanalizácii. Poslanci následným hlasovaním schválili bez pripomienok 
kontrolu plnenia uznesení z II riadneho OZ, ktoré sa konalo dňa 21. 04. 2016 
a z III. riadneho OZ, ktoré sa konalo  dňa 10. 05. 2016.  
 

Uznesenie č. 3-IV./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 dňa 21. 04. 2016 a na zasadnutí OZ dňa 10. 05. 2016. 
Hlasovanie: všetci prítomní – za 

 
4. Plán činnosti hlavného kontrolóra obce Častá na II. polrok 2016 
 V úvode tohto bodu ospravedlnila starostka obce hlavného kontrolóra obce  
Častá Vladimíra Medlena z rokovania OZ z vážnych rodinných dôvodov a požiadala 
prednostu OcÚ aby oboznámil prítomných občanov a poslancov s návrhom plánu 
práce kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2016. Prednosta OcÚ po udelení slova 
stručne informoval prítomných občanov a poslancov s hlavnými bodmi a oblasťami 
kontrolnej činnosti: Východiská a priority výkonu kontroly a činnosti hlavného 
kontrolóra, (Kontrola plnenia programového rozpočtu obce v rok 2016 a príprava      
rozpočtu na rok 2017 a výkon finančnej kontroly) výkon pravidelnej kontrolnej 
činnosti, (Vypracovanie stanoviska hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu  
obce na rok 2017 a obdobie 2018 – 2019 a kontrola plnenia uznesení obecného 
zastupiteľstva  za  I. polrok 2016) výkon následnej finančnej kontroly zameraný  
finančnú kontrolu použitia poskytnutých finančných prostriedkov na  Súkromnej 
základnej škole Biela skala a finančná kontrola vyúčtovania dotácií a výkon ostatnej 
činnosti. (účasť na zasadnutiach  obecného zastupiteľstva a dokončenie  následnej 
finančnej  kontroly, začatej v I. polroku 2016).  Každý bod plánu kontrolnej činnosti 
mal stanovený konkrétny termín plnenia. Nikto z prítomných poslancov nemal 
doplňujúce návrhy k plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok roku 2016. Poslanci 

následným hlasovaním schválili bez pripomienok plán činnosti hlavného kontrolóra 
obce Častá na II. polrok roku 2016. 
 

Uznesenie č. 4-IV./OZ/2016 
 OZ schvaľuje v zmysle ustanovenia § 18f ods.1 písm. b) zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znp plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 
Častá na II. polrok 2016 bez pripomienok. 
Hlasovanie: všetci prítomní – za 
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5a. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Častá za rok 
2015 
 Taktiež v úvode tohto bodu ospravedlnila starostka obce hlavného kontrolóra 
obce  Častá Vladimíra Medlena z rokovania OZ z vážnych rodinných dôvodov 
a požiadala prednostu OcÚ aby oboznámil prítomných občanov a poslancov so 
stanoviskom HK k záverečnému účtu Obce Častá. Prednosta OcÚ Artúr Soldán 
uviedol, že záverečný účet bol v zákonom stanovenej lehote zverejnený na webovej 
stránke obce a na úradnej tabuli, boli dodržané povinnosti, vyplývajúce z platnej 
legislatívy, súčasťou záverečného účtu sú mimo iného aj riadne vyúčtované dotácie. 
Prednosta OcÚ uviedol, že v hodnotenom období  roku 2015 dosiahla Obec Častá 
kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami, čím bola splnená podmienka  § 10 ods. 
3 písm. a.)  a  b.)  a  § 16 ods. 6 zákona č. 583 /2004 Z. z o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, t. j. hospodárením vznikol 
prebytok rozpočtu vo výške 91.954,61 €, ktorý bude presunutý v celosti do 

rezervného fondu obce a postupoval podľa stanoviska audítorky Ing. Habartovej zo 
spoločnosti PROMT AUDIT, spol. s r. o., hlavný kontrolór odporučil schváliť celoročné 
hospodárenie Obce Častá bez výhrad. Poslanci následným hlasovaním schválili bez 
pripomienok stanovisko hlavného kontrolóra obce Častá k záverečnému účtu Obce 
Častá za rok 2015 bez pripomienok.  
 

Uznesenie č. 5-IV./OZ/2016 
 OZ v Častej v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znp 
1. konštatuje, že hlavný kontrolór predložil OZ v Častej v súlade s § 18f ods. 1 písm. 
c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znp stanovisko k záverečnému 
účtu obce Častá za rok 2014 pred jeho prerokovaním a schválením v OZ;  
2. berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za 
rok 2015, ktorý 
3. odporúča schváliť OZ v Častej celoročné hospodárenie obce Častá a záverečný 
účet obce za rok 2015 bez výhrad. 
 

Hlasovanie: všetci prítomní – za 

 

 

5b. Záverečný účet obce Častá za rok 2014  
 V tomto bode vystúpila starostka Obce Častá Mária Garajová, ktorá uviedla, 
že záverečný účet obce Častá za rok 2015 bol detailne rozpísaný a v zákonom 
stanovenej lehote zverejnený na webovej stránke obce, na úradnej tabuli obce, 
rozpočet tiež obsahuje podrobne rozpísané hospodárenie v rozpočtovej organizácii 
v zriaďovacej pôsobnosti Obce Častá t. j. v Základnej škole s materskou školou 
v Častej.  
 Starostka v tomto bode udelila slovo predsedníčke komisie financií, 
podnikania a cestovného ruchu p. Ľubici Opálkovej, ktorá informovala o rokovaní 
komisie zo dňa 21. 06. 2016 pričom uviedla, že komisia odporučila bez pripomienok 
schváliť plán činnosti hlavného kontrolóra obce Častá a tiež záverečný účet obce 
Častá za rok 2015.  

Starostka ďalej uviedla, že Obec Častá je účtovná jednotka, ktorá  je podľa § 
19 ods. 1 písm. c)  zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve povinná mať účtovnú 
závierku overenú audítorom. Audit účtovnej závierky vykonala audítorská firma 
PROMT AUDIT  spol. s r. o., Trstínska cesta  9, Trnava.   

Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v § 
16 ustanovuje povinnosť obce zostaviť záverečný účet, ktorý obsahuje údaje 
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o plnení rozpočtu v členení na bežný a kapitálový rozpočet a finančné operácie, 
bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení 
rozpočtových organizácií v pôsobnosti obcí,  prehľad o poskytnutých dotáciách, 
údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti  a hodnotenie plnenia 
programov obce. 
        Obec Častá zostavila záverečný účet hospodárenia obce v súlade s hore 
uvedenými zákonmi. Prebytok rozpočtu vo výške 91.954,61 € bude usporiadaný 
a v celosti odvedený do rezervného fondu obce.  Starostka taktiež informovala o 
úveroch na obecné nájomné byty a na kanalizáciu, podrobné rozpísané finančné 
usporiadanie dotácií jednotlivým občianskym združeniam v obci, vyhodnotenie 
jednotlivých programov. Starostka v tomto bode spomenula aj najvýznamnejšie 
investičné akcie v obci Častá za rok 2015 a síce: realizácia  projektu „Celoobecná 
kanalizácia a ČOV pre obec Častá“ bola v  roku 2015   pre Obec Častá 
najvýznamnejšou investíciou . V rámci uvedeného projektu bolo na konci roku 2015 
zrealizovaných 5,384 km gravitačného potrubia, 736 m výtlačného potrubia, 2 ks 
čerpacích staníc  a osadených bolo 391 ks domových kanalizačných prípojok. Na 

ulici Novej bola zrealizovaná súbežne so splaškovou kanalizáciou aj dažďová 
kanalizácia od ,,Fuggerovho domu“ po ,,Transformátor“ v dĺžke 345 m na 
odvodnenie striech nehnuteľností a odvodnenie regionálnej cesty II/502 smerom na 
Doľany. Na Čistiarni odpadových vôd bola komplet zrealizovaná stavebná časť a boli 
začaté práce aj na technologickej časti. Na uvedenom projekte bolo 
preinvestovaných 2 735 589,65 € - priame výdavky a 79 851, 32 € nepriame 
výdavky Starostka tiež oboznámila prítomných občanov a poslancov s bilanciou 
ďalšich investičných akcií v obci a to konkrétne:  
-Zateplenie  10 bytovej   jednotky na ulici Fándlyho - obecné nájomné byty v sume 
25 417,09 €. 
-Výmena okien  na 1. poschodí  budovy obecného úradu – Základiny v sume 15.409 
€. 
-Vydanie knižnej publikácie ,, Obec Častá v 1. polovici 20. storočia“ v počte 1000 ks 
s celkovými výdavkami v sume 10.853 €. 
-Oplotenie  areálu  futbalového a detského ihriska v sume 1.398 €. 
- Zakúpenie párty stanu na kultúrne podujatia v sume 1.123 €. 
-Dokončenie oplotenia areálu bývalého kúpaliska v sume 922 €.  
-Oprava strechy a vybudovanie prístrešku  na budove pri Kameňolome, ktorú 
využíva OZ Klub priateľov prírody  v sume 2.288 €. 
- Realizácia projektu na podporu regionálnej zamestnanosti za podpory 17 997,19 € 
 ÚPSVaR v Pezinku a vytvorenie štyroch  pracovných miest na verejnoprospešných 
prácach. Poslanci následným hlasovaním schválili celoročné hospodárenie obce 
Častá bez výhrad a schválili tvorbu rezervného fondu vo výške 91.954,61 € s tým, 
že celý prebytok rozpočtu v sume 91.954,61 € bude usporiadaný a odvedený do 
rezervného fondu obce.   
 

Uznesenie č. 6-IV./OZ/2016 
 OZ v Častej v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znp a v zmysle ustanovenia § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov  
1. schvaľuje celoročné hospodárenie obce Častá bez výhrad, 
2. schvaľuje:  
a) tvorbu rezervného fondu vo výške 91.954,61 € a celý prebytok rozpočtu v sume 
91.954,61 €  bude usporiadaný a odvedený do rezervného fondu obce.   
b) vyhodnotenie programového rozpočtu. 
 

Hlasovanie: všetci prítomní – za 
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6. Návrh VZN č. 3/2016 o odpadoch  
Tento bod predniesol prednosta OcÚ Artúr Soldán, ktorý uviedol, že podľa § 6 

ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
môže obec vydávať všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len „VZN“) a v zmysle § 80 a 
§ 81 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení n. p. je obec povinné vydať VZN, 
ktorým popíše systémy zberu odpadov a iné podrobnosti ohľadom nakladania s 
komunálnym a drobným stavebným odpadom. 
 Prednosta OcÚ ďalej uviedol, že nutnosť vypracovania príslušného VZN 
vznikla z dôvodu niektorých legislatívnych zmien v nakladaní s komunálnym 
odpadom a drobným stavebným odpadom a z dôvodu kompletnejšieho popísania, v 
súčasnosti prevádzkovaného, systému zberu odpadov na území obce Častá 
v súvislosti so schválením nového zákona o odpadoch. Ide hlavne o zmeny v 
nakladaní s drobným stavebným odpadom, spoplatnenie tohto odpadu už od 
nulového množstva, zmeny v oblasti nakladania s kuchynským a reštauračným 
odpadom, vrátane uvedenia dôvodu na nezavedenie celoplošného triedeného zberu 
odpadov, zmeny ohľadom prideľovania plastových vriec na triedený zber plastov 

v individuálnej bytovej výstavbe a zavedenie celoplošného triedeného zberu 
biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov formou zvozu spred rodinných 
domov. Vo VZN je popísaná aj zmena spôsobu odovzdávania odpadových 
pneumatík, nakoľko zákon umožňuje vykonávať odber použitých pneumatík len 
prostredníctvom distribútorov pneumatík. 

Návrh VZN sa predkladá na schválenie z dôvodu účinnosti nového zákona o 
odpadoch, ktorý obci ukladá v § 80 a § 81 povinnosti, ktoré musí obec riešiť 
prostredníctvom VZN a z dôvodu nesúladu niektorých ustanovení VZN obce Častá 
č. 8/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s 
doteraz prevádzkovaným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných 
stavebných odpadov v obci Častá. 

Návrh VZN prináša prehľad o kompletnom nakladaní s komunálnym 
odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Častá. VZN popisuje 
jednotlivé systémy zberov komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov 
na území obce. 

Celoplošne bol v minulosti zavedený aj systém zberu odpadového šatstva, ani 
táto skutočnosť nebola vo VZN zapracovaná. Všetky tieto systému zberu sú v 
navrhovanom VZN popísané. 

Celoplošný zber kuchynských a reštauračných odpadov sa v meste 
nezavádza vzhľadom na skutočnosť, že najmenej 50% obyvateľov obce kompostuje 
vlastný odpad. VZN rieši aj popis nakladania s kuchynským a reštauračným 
odpadom u podnikateľov. 

Od 01. 01. 2016 sa drobný stavebný odpad musí v súlade so zákonom 
odovzdávať na zberných dvoroch za odplatu, od nulového množstva. Poplatky za 
drobný stavebný odpad rieši VZN o miestnych daniach a poplatkoch za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady. Od 01. 01. 2016 nie je možné na zberných 
dvoroch odovzdávať odpadové pneumatiky, tieto budú odoberané len u ich 
predajcov, alebo distribútorov a to bezodplatne a bez povinnosti zakúpenia novej 
pneumatiky. 

Vo VZN bolo potrebné riešiť aj možnosti nahlasovania nezákonne 
umiestneného odpadu v katastrálnom území obce Častá. Spôsob nahlasovania bol 
do VZN zapracovaný. Do návrhu VZN sú zapracované aj ustanovenia o tom, kto 
znáša náklady na celoplošne zavedený systém zberu jednotlivých odpadov. 
V rozprave vystúpil Peter Tatranský a Robert Lederleitner ktorí sa pýtali na možné 
navýšenie počtov kontajnerov na separovaný zber najmä na 1.100 litrové kontajnery 
na plasty a papier a tiež zvýšenie frekvencie zvozu papiera a tiež sa pýtali ako bude 
riešený zber tetrapakov. Na ich otázky im odpovedal prednosta OcÚ, ktorý uviedol, 
že v súčasnosti je práve to obdobie kedy obec uzatvára zmluvu so spoločnosťou 
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NATUR PACK, a. s., ktorá preberá zber odpadov v takom rozsahu v akom bola 
uzatvorená pôvodná zmluva so spoločnosťou MARIUS PEDERSEN, a. s. a nie je 
možné navyšovať druhy separovaných komodít s tým, že obec sa bude snažiť 
vyriešiť problematiku zbierania obalov z tetrapakov v priebehu letných mesiacov aby 
sa aj táto komodita separovala na území obce Častá, tak ako to predpokladá návrh 
VZN č. 3/2016 o odpadoch. Pán poslanec Tatranský taktiež v rozprave uviedol, že 
najspravodlivejšie a motivačné by bolo ak by sa komunálny odpad vážil a občania 
by zaplatili iba za skutočne vyprodukované množstvo odpadu a navrhol aby obce v 
rámci ZMOMRu vyvinuli tlak na odpadové spoločnosti aby tieto zakúpili také 
zberové auto, ktoré by umožňovalo váženie odpadových nádob, čím by prišlo 
k citeľnému poklesu objemu odpadu, pretože každý občan by si rozmyslel aké 
komodity bude dávať do odpadovej nádoby na komunálny odpad a aké bude 
separovať. Prednosta OcÚ v závere uviedol, že obec Častá navýši počet 1.100 
litrových kontajnerov na papier o 5 kusov a tieto budú rovnomerne rozmiestnené na 
nových stanovištiach v obci Častá o čo bude obec občanov informovať 
prostredníctvom webovej stránky a obecného rozhlasu. Následne poslanci 

hlasovaním schválili bez pripomienok VZN Obce Častá č. 3/2016 o odpadoch.  
 

Uznesenie č. 7-IV./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. 3/2016 o odpadoch.  
 
Hlasovanie: všetci prítomní – za 

 
7. Informácia o postupe prác pri projekte Celoobecná kanalizácia v obci Častá 
Starostka obce Mária Garajová v tomto bode uviedla ďalšie doplňujúce informácie 
týkajúce sa aktuálneho dokončovania kanalizačnej siete v obci Častá pričom 
uviedla, že v rámci projektu „Celoobecná kanalizácia a ČOV pre obec Častá“ je 
riešené aj dobudovanie miestnych komunikácií v dotknutých  uliciach.  Nový 
asfaltový koberec dostali v mesiacoch apríl  a máj 2016,  ul. Mraznická, Kiperská,  
časť ul. Hlavnej, Cintorínaska, Podhorská, Ružová, Podzámocká, Družstevná, časť 
ul. Sokolskej a čoskoro bude zrekonštruovaná aj ul. Na vŕšku. Dlhodobo kritizovaný 
povrch našich miestnych komunikácií sa nám vďaka projektu kanalizácie podarilo 
vyriešiť v dĺžke cca 3,5 km. Tu je dôležité pripomenúť, že na niektoré úseky prispeli  
finančne aj občania Častej a tiež majitelia nehnuteľností, ktorí tu nemajú trvalý 
pobyt. Jedná sa o časť miestnej komunikácie na ul. Mraznickej- chatová oblasť 
a časť miestnej komunikácie na ul. Kiperskej – smerom ku kaplnke. Touto cestou 
pani starostka požiadala všetkých občanov Častej bývajúcich  v spomínaných 
uliciach, aby každý pred svojim domom pomohol obci s menšími terénnymi  
úpravami. Rekonštrukcia kanalizačnej stoky Na vŕšku a na ul. Záhradníckej. 
Z dôvodu, že časť kanalizačnej siete z ul. Kiperskej a z námestia preteká cez starú 
kanalizačnú sieť (na ul. Na vŕšku a Záhradníckej , ktorú nemá  v správe ani 
prevádzkovateľ kanalizácie – BVS a.s.,) bola potrebná jej rekonštrukcia.  Na tejto 
trase boli vybudované aj nové domové kanalizačné prípojky k nehnuteľnostiam, 

ktoré doteraz neboli odkanalizované,  taktiež boli dobudované nové domové  
kanalizačné prípojky   na ul. Poľná a Sokolská. Na ul. Na vŕšku  budú v novom 
asfaltovom povrchu zabudované  aj  tri zberače na prívalové vody, aby neboli 
vytápané  nižšie  situované nehnuteľnosti. V závere starostka obce uviedla, že 
najdôležitejšie je momentálne dokončenie procesu kolaudácie ČOV, kolaudácie 
I.etapy  projektu  kanalizácie, a realizácia  II.etapy – t. j. odkanalizovanie  časti ul. 
Hlavnej -  od Základiny smerom na Modru, odkanalizovanie  časti ul. Hlavnej 
(medzi ul. Fándlyho a Záhradníckou) a v konečnom dôsledku odkanalizovanie 
zostávajúcej časti ul. Na vŕšku, za kúpaliskom aj s vybudovaním nového asfaltového 
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koberca. Až po právoplatnej kolaudácii  kanalizačnej siete môžeme pristúpiť 
k napájaniu  domácností  a ich odkanalizovaniu. Starosta uviedla že je potrebné  
zakúpiť  a osadiť  cca  20 domových kontrolných šachtičiek  na kanalizačné 
prípojky vybudované  v r. 2010 na námestí v Častej. V tomto bode vystúpil pán 
poslanec Jakuš, ktorý sa pýtal kedy sa bude penetrovať a asfaltovať ulica Na vŕšku, 
na túto otázku mu odpovedala starostka obce, ktorá uviedla, že sa to bude 
realizovať približne v pondelok 27. 06. 2016 a v utorok 28. 06. 2016. V tomto bode 
v súvislosti s asfaltovaním vystúpil pán poslanec Peter Tatranský, ktorý žiadal aby 
bol betónový retardér o rozmeroch 6x3 m umiestnený ešte pred začatím 
asfaltovacích prác na ulici Na vŕšku pri budove materskej školy, načo mu starostka 
uviedla, že sa toto zrealizuje až po schválení dopravného projektu /gabionový múr, 
parkovisko, retardér/ zo strany dopravného inžiniera Ing. Kubaljaka z ODI Pezinok.  
Pán poslanec Peter Tatranský sa pýtal na termín kolaudácie ČOV, pričom starostka 
uviedla, že kolaudačné rozhodnutie bude zo strany Okresného úradu Pezinok, 
odbor životného prostredia vydané v čo najkratšej dobe, pričom väčšina 
kolaudačných závad bola odstránená. Taktiež sa pán poslanec Peter Tatranský 

pýtal na možnosť postupnej kolaudácie jednotlivých stôk, pričom starostka uviedla, 
že je tu možnosť aby sa kolaudovalo po etapách – napr. I. etapa sa bude dať 
samostatne kolaudovať. Následne poslanci hlasovaním zobrali na vedomie bez 
pripomienok informáciu o projekte celoobecná kanalizácia v Obci Častá. 
  
Uznesenie č. 8-IV./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. Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Častá  
Tento bod uviedol z dôvodu ospravedlnenej neprítomnosti pána hlavného kontrolóra 
prednosta OcÚ, ktorý uviedol, že postavenie hlavného kontrolóra, náplň, rozsah 
jeho činnosti stanovuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov. V zmysle § 18f zákona č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti 
postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný predpis. Týmto osobitným 
prepisom bol zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 
v znení neskorších predpisov. 
Ďalej prednosta OcÚ uviedol, že tento zákon bol s účinnosťou od 1. januára 2016 
zrušený a od tohto termínu nadobudol účinnosť nový zákon č. 357/2015 Z. z. o 
finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Nadobudnutím účinnosti nového zákona však nebola zmenená v zákone o obecnom 
zriadení odvolávka na - už neplatný zákon č. 502/2001 Z. z. V dôvodovej správe 
nového zákona č.357/2015 Z. z. je uvedené, že hlavný kontrolór mesta resp. obce 
pri kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný predpis 

s odkazom na zákon č.502/2001 Z. z. Ďalej sa v dôvodovej správe uvádza, že 
vzhľadom k tomu, že nový zákon o finančnej kontrole rovnako obsahuje základné 
pravidlá kontroly, hlavný kontrolór bude postupovať podľa týchto pravidiel, ktoré vo 
väčšej časti zostávajú nezmenené.  V zákone však nie je upravená povinnosť pre 
hlavných kontrolórov postupovať podľa pravidiel nového zákona. Vzhľadom k tomu, 
že nový zákon o finančnej kontrole vo svojich pravidlách kontrolnej činnosti 
neobsahuje všetky ustanovenia z pôvodného zák. č. 502/2001 Z. z. a zákon 
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v § 18e pripúšťa 
možnosť ustanoviť podrobnosti o pravidlách kontrolnej činnosti uznesením 
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zastupiteľstva, predkladám uvedený materiál na schválenie. Pravidlá nemajú 
charakter VZN, je to interná smernica, schválená uznesením obecného 
zastupiteľstva. V závere prednosta OcÚ uviedol, že návrh pravidiel kontrolnej 
činnosti vychádza už z osvedčeného postupu vykonávania kontrol (podľa zákona 
č.502/2001 Z. z.), zohľadňuje niektoré náležitosti nového zákona o finančnej 
kontrole a je doplnený o ďalšie vlastné poznatky, ktoré vyplynuli z doterajších 
skúseností pri vykonávaní kontrol. Podľa predložených pravidiel kontrolnej činnosti 
bude hlavný kontrolór obce  postupovať pri finančnej aj nefinančnej kontrole. 
Následne poslanci hlasovaním schválili pravidlá kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra obce Častá. 
 
Uznesenie č. 9-IV./OZ/2016 
OZ v Častej schvaľuje  v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení,  v znení neskorších predpisov (Zákon o obecnom zriadení)  
pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Častá. 

   
Hlasovanie: všetci prítomní – za 
 
 

9. Verejné vypočutie 
Úvodom tohto bodu vystúpila starostka obce, ktorá uviedla, že vlastníci dotknutých 
pozemkov v lokalite 26/o boli osobne prítomní na kolaudačnom konaní, ktoré sa 
konalo v zasadačke OcÚ v utorok dňa 07. 06. 2016 a po skončení konania sa 
konalo stretnutie týchto občanov za účasti vedenia obce Častá, kde bolo dohodnuté 
že obec Častá v prvom rade osloví pána Ing. Dušana Cíferského, či by nebol ochotný 
uvoľniť svoje pozemky ako budúcu prístupovú cestu do tejto rozvojovej lokality. 
Starostka obce zároveň uviedla, že pani Zacharovej ako splnomocnenej zástupkyni 
týchto občanov bola zaslaná zo strany OcÚ Častá písomná odpoveď, s tým, že 
starostka obce sa telefonicky dňa 15. 06. 2016 skontaktovala s Ing. Dušanom 
Cíferským ohľadom odpredaja časti jeho pozemkov v danej lokalite na účel budúcej 
miestnej komunikácie prevodom do majetku obce Častá. Ing. Dušan Cíferský 
prisľúbil, že si návrh obce premyslí a ozve sa, obec nemá spätnú väzbu ako sa 
rozhodol.  
 
V tomto bode v zmysle platného rokovacieho poriadku OZ Častá dostali priestor 
prítomní občania, 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, pričom 
pani Jakubčíková sa pýtala starostky či obec jednala aj s pani Jakubčíkovou  
a Filom, pričom starostka uviedla, že nie nerokovali obec rokovala s pánom 
Cíferským. Pani Jakubčíková uviedla, že by bolo vhodné aby obec znovu 
kontaktovala pána Cíferského. V tomto bode vystúpil aj prednosta OcÚ, ktorý 
uviedol, že obec je ochotná prefinancovať náklady na vypracovanie odčlenovacieho 
geometrického plánu, ktorý by oddelil pozemky pána Cíferského na budúcu 
miestnu komunikáciu do rozvojovej lokality 26/o. V tomto bode tiež vystúpil pán 
poslanec Peter Tatranský, ktorý uviedol, že by obec mala oficiálnou pozvánkou 
zvolať rokovanie s pánom Filom a pani Jakubčíkovou za prípadnej účasti mediátora 
a snažiť sa ich primäť k podpisu dohody o tom, že umožnia obci a ostatným 
vlastníkom prístup do novej rozvojovej lokality, cez pozemky v ich vlastníctve, ktoré 
sú určené ako budúca prístupová komunikácia, aby bol proces kolaudácie 
kanalizačnej siete v obci Častá čím skôr zdarne ukončený.  
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Ako ďalší v bode verejné vypočutie 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. 
Opakovane mu bolo odpovedané, že 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. Taktiež pán Lederleitner vzniesol pripomienku k umiestneniu 
čerpacej stanice ČS2, pričom mu bolo povedané, že táto je umiestnená na 
pozemkoch v správe SPF, na ktoré má obec súhlas.  
 
10. Rôzne - Návrh na rozdelenie dotácií Občianske združenie 
Červenokamenské panstvo  
 

V tomto bode vystúpila predsedníčke komisie financií, podnikania a cestovného 
ruchu p. Ľubici Opálkovej, ktorá informovala o rokovaní komisie zo dňa 21. 06. 
2016 pričom uviedla, že komisia prerokovala žiadosť OZ Červenokamenské panstvo 
a uviedla, že komisia odporúča OZ schváliť dotáciu pre OZ ČKP. Kosenie trávy, 
prípadne vyzbieranie smeti zabezpečí OÚ verejnoprospešnými pracovníkmi. Komisia 
ďalej navrhla bližšiu spoluprácu OZ ČKP a Klubu turistov s označením 
orientačných turistických tabuliek na historické  a turisticky významné miesta 
napr. označenie smeru Židovský cintorín, Morový kríž, Najstarší gaštan prípadne 
Červené a Sivé bane atď. K tomuto bodu vystúpil pán poslanec Peter Tatranský, 
ktorý uviedol, že podľa jeho názoru nemôžu členovia občianskych združení 
vyhotovovať turistické označenie, toto treba riešiť v gescii obce a zabezpečiť tak 
prehľadný informačný systém označenia turisticky zaujímavých lokalít v obci 
jednotným značením. V tomto bode vystúpil Michal Kováčik, ktorý uviedol, že 
navrhnutá výška dotácie v sume 200,- € je nedostatočná a navrhol aby bola OZ 
ČKP schválená dotácia vo výške 500,- €. Pán poslanec Peter Tatranský uviedol, že 
sa prikláňa k dotácii vo výške 300,- € a podotkol, že nie je možné už zasahovať do 
poskytnutých dotácií iným občianskym združeniam pretože tieto boli podpísané 
a už poslané na účty príslušným OZ. V rozprave tiež vystúpil Robert Lederleitner, 
ktorý sa pýtal na možnosť použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu, 
pričom starostka uviedla, že tieto prostriedky nie je možné použiť na bežné výdavky 
ale iba na kapitálové výdavky. V rozprave vystúpil Jozef Jakuš, ktorý uviedol, že by 
sa mali rešpektovať závery pracovného stretnutia a priklonil sa k dotácií pre OZ 
ČKP vo výške 200,- € v zmysle záverov z pracovného stretnutia, ktoré sa konalo dňa 
16. 06. 2016. Prvý návrh uznesenia na udelenie dotácie vo výške 200,- € prečítala 
za návrhovú komisiu Ľubica Opáková. Poslanci následným hlasovaním neschválili 
udelenie dotácie vo výške 200,- € pre OZ ČKP.  
 
Uznesenie č. 10-IV./OZ/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Častej neschvaľuje, v zmysle ust. § 11 ods. 4 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, rozdelenie dotácií 
nasledovne: Občianske združenie Červenokamenské panstvo vo výške 200,00 € 

 
Hlasovanie: za: Jozef Jakuš, Stanislav Jablonovský, proti: Ľubica Opálková, Robert 

Lederleitner Peter Tatranský, Jozef Dukát Vladimír Heger, Michal Kováčik.  
 

Z dôvodu, že uznesenie nebolo schválené Ľubica Opálková za návrhovú komisiu 
predniesla druhý návrh pána poslanca Petra Tatranského na schválenie dotácie pre 
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OZ ČKP vo výške 300,- €. Poslanci následným hlasovaním neschválili udelenie 
dotácie vo výške 300,- € pre OZ ČKP. 
 
Uznesenie č. 11-IV./OZ/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Častej neschvaľuje, v zmysle ust. § 11 ods. 4 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, rozdelenie dotácií 
nasledovne: Občianske združenie Červenokamenské panstvo vo výške 300,00 € 

 
Hlasovanie: za: Ľubica Opálková, Peter Tatranský a Jozef Dukát, proti: Jozef Jakuš, 

Stanislav Jablonovský,  Robert Lederleitner a Michal Kováčik zdržal sa: Vladimír Heger  
 

Z dôvodu, že ani toto uznesenie nebolo prijaté Ľubica Opálková za návrhovú 
komisiu prečítala tretí návrh pána poslanca Michala Kováčika na schválenie dotácie 
pre OZ ČKP vo výške 500,- €. Poslanci následným hlasovaním neschválili udelenie 
dotácie vo výške 500,- € pre OZ ČKP. 
 

Uznesenie č. 12-IV./OZ/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Častej neschvaľuje, v zmysle ust. § 11 ods. 4 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, rozdelenie dotácií 
nasledovne: Občianske združenie Červenokamenské panstvo vo výške 500,00 € 
 
Hlasovanie: za: Ľubica Opálková, Peter Tatranský, Jozef Dukát a Michal Kováčik proti: 

Jozef Jakuš, Stanislav Jablonovský,  Robert Lederleitner a, zdržal sa: Vladimír Heger  
 
Ani tento návrh nebol schválený a tak navrhla Ľubica Opáková aby sa schválila 
dotácia vo výške 350,- € pre OZ ČKP. Poslanci následným hlasovaním schválili 
udelenie dotácie vo výške 350,- € pre OZ ČKP. 
 
Uznesenie č. 13-IV./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: Občianske združenie Červenokamenské panstvo vo výške 350,00 € 
 
Hlasovanie: za: Ľubica Opálková, Peter Tatranský, Jozef Dukát, Robert Lederleitner a 

Michal Kováčik Vladimír Heger proti: Jozef Jakuš, Stanislav Jablonovský.   
 
11. Interpelácie poslancov 
V úvode tohto bodu vystúpila starosta obce Mária Garajová ktorá uviedla, že dňa 
16. 05. 2016 bola na OcÚ doručená žiadosť pani Lucii Filovej, bytom: Zámocká č. 
32A, Častá o prenájom resp. odkúpenie časti pozemku parcelné číslo: 673/1 v k. ú.: 
Častá, na ktorom vybudoval otec pani Filovej pán Pavol Dobšovič prístrešok na auto 
s tým, že mu bol zo strany OcÚ daný súhlas na uskutočnenie drobnej stavby - 
prístrešku na auto ale na pozemku vo vlastníctve pána Pavla Dobšoviča nie na 
obecnom pozemku. V rozprave vystúpili viacerí poslanci, ktorí poukázali na to, že 
pán Pavol Dobšovič si mal dať zamerať pozemok a postaviť stavbu prístrešku na 
auto na svojom pozemku nie na pozemku vo vlastníctve obce Častá a vyjadrili 

nesúhlas s legalizáciou tejto stavby, a tiež nesúhlas s prenájmom resp. odpredajom 
časti obecného pozemku o výmere cca 10m2.  
 
 
Starostka v tomto bode informovala poslancov o vytvorení nového stavebného 
obvodu pod názvom „Ruža“, kde bude umiestnených 28 rodinných domov. Táto 
lokalita nadväzuje na Ružovú ulicu. Starostka záverom informovala, že obec získala 
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grant na nákup nových knižných publikácií do obecnej knižnice vo výške 1.200 € 
z Fondu na podporu umenia.  
 
Vladimír Heger: 
Interpeloval aby obec výlepovú plochu umiestnenú na čerpacej stanici AVANTI 
v centre obce očistila a zverejnila na nej výrazný nápis „Zákaz vylepovania 
plagátov“, pretože táto tabuľa je nevzhľadná a kazí dojem pri vystúpení ľudí v centre 
obce.   
 
Ďalej sa pýtal, či má obec Častá dosah na informačné tabule, ktoré sú neaktuálne 
resp.  nakrivo zavesené ako je napr. označenie prevádzky „Pizzeria“ a iné.  
 
Odpoveď prednostu OcÚ: Väčšina informačných tabúľ umiestnených v obci nie je 
schválená zo strany dopravného inšpektorátu ani zo strany správcu cesty II. triedy – 
regionálnych ciest a občania si ich umiestňovali bez ich súhlasu, preto obec nemôže 
do týchto označení zasahovať.  

 
Jozef Dukát: 
Interpeloval kedy sa bude asfaltovať priestor oproti Fuggerovmu domu,  
Odpoveď starostky obce: Tento priestor sa bude asfaltovať súčasne s asfaltovaním 
ulice Na vŕšku.  
 
Peter Tatranský: 
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. Teraz sme podali poslednú monitorovaciu prácu vo veci 
tohto projektu.   
 
Michal Kováčik: 
Interpeloval na skutočnosť, aby obec Častá poslala žiadosť na Regionálne cesty 
ohľadom nového dopravného riešenia križovatky na uliciach Zámocká-Hlavná, /pri 
potravinách/ kde je podľa názoru viacerých vodičov a občanov táto križovatka veľmi 
zle značená a je dosť nebezpečná aj pre peších chodcov aj pre motoristov. Apeloval 
tak najmä z dôvodu, že denne navštevujú hrad Červený kameň desiatky vodičov (+ 
sa realizuje na hrade množstvo kultúrnych a spoločenských podujatí – koncertov) 
autobusov, ktoré tu dovážajú žiacke exkurzie a na uvedenom úseku by bolo vhodné 
dobudovať nástupný ostrovček a vyznačiť odbočovacie pruhy. 
 
Odpoveď prednostu OcÚ: obec zašle žiadosť na regionálne cesty ohľadom riešenia 
dopravnej situácie na križovatke ciest Hlavná a Zámocká s tým, že ale nie je 
v kompetencii obce vypracovať projekt dopravného riešenia, nakoľko sa jedná 
o cestu II. triedy, ktorá je v správe regionálnych ciest.  
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12. Záver  
 Starostka obce – Ing. Mária Garajová na záver poďakovala poslancom za 
prácu a podnety, občanom za účasť a o 19,45 hod. ukončila IV. riadne OZ v roku 
2016. 
 Kompletný zvukový záznam z rokovania OZ Častá je uverejnený na webovej 
stránke obce Častá.  
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:  
 
 
 
 
 

____________________                                            ______________________  
Bc. Vladimír Heger, v. r.                                      Mgr. Jozef Jakuš, v. r.  
 

 

 
 

 

 

 

 

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


