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O b e c    Č a s t á 

Zápisnica 

 z I. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častej 
konaného dňa 02. 02. 2017 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; PhDr. 
Barbora Drexlerová, PhD., Mgr. Ľubica Opálková, Stanislav Jablonovský, Mgr. 
Robert Lederleitner a PhDr. Michal Kovačik, Jozef Dukát, Bc. Vladimír Heger a Ing. 
Vladimír Medlen, hlavný kontrolór obce Častá. 
 

Ospravedlnení: Ing. Peter Tatranský, PhD., Mgr. Jozef Jakuš.  
(v celom ďalšom texte zápisnice budú poslanci, zamestnanci úradu a prítomní občania vystupujúci na 
zasadnutí OZ Častá uvádzaní bez akademických titulov) 
 

1. Otvorenie  
 I. riadne zasadnutie OZ Častá v roku 2017 (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 
Dukáta a Vladimíra Hegera, za overovateľov zápisnice: Stanislava Jablonovského 
a Barboru Drexlerovú a za zapisovateľa I. riadneho OZ v roku 2017 určila Artúra 
Soldána. Následne poslanci hlasovaním návrh schválili.  
 

Uznesenie č. 1-I./OZ/2017 
 OZ v Častej zvolilo v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej v znp) návrhovú komisiu v 
zložení: Jozef Dukát a Vladimír Heger, určuje overovateľov zápisnice: Stanislava 
Jablonovského a Barboru Drexlerovú a berie na vedomie určenie zapisovateľa 
zápisnice: Artúra Soldána. 
Hlasovanie: všetci prítomní – za 

 

 

2. Schválenie programu rokovania  
 Starostka obce Častá Mária Garajová predložila na schválenie program 
rokovania I. riadneho zasadnutia OZ v roku 2017, pričom uviedla, že poslanci mali 
pracovné stretnutie k zasupiteľstvu jednu hodinu pred začatím riadneho OZ 
a predložené  materiály na dnešné zasadnutie  zaslané poslancom spolu s návrhmi 
na uznesenie. Poslanci následným hlasovaním schválili program rokovania I. 
riadneho OZ v roku 2017 bez pripomienok.   

 
Uznesenie č. 2-I./OZ/2017 
 OZ v Častej schvaľuje v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znp program rokovania I. riadneho OZ v roku 2017 podľa 
pozvánky  
 

Hlasovanie: 

za – všetci prítomní  

neprítomný na tomto hlasovaní: Michal Kovačik 
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3. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 
 Prednosta OcÚ Častá Artúr Soldán predložil kontrolu plnenia uznesení z VI. 
riadneho zasadnutia OZ v Častej, ktoré sa konalo dňa 07. 12. 2016, pričom 
skonštatoval, že všetky uznesenia boli včas a riadne splnené. Poslanci následným 
hlasovaním schválili bez pripomienok kontrolu plnenia uznesení z VI. riadneho 
zasadnutia OZ Častá, ktoré sa konalo dňa 07. 12. 2016.  
 

Uznesenie č. 3-I./OZ/2017 
 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 07. 12. 2016. 
Hlasovanie: všetci prítomní – za 

 
4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017 
 
Nasledujúci bod programu rokovania OZ predniesol hlavný kontrolór obce Častá 
Ing. Vladimír Medlen, ktorý uviedol, že plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
na I. polrok 2017 je zostavený v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so 
o zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite. Hlavný 
kontrolór ďalej uviedol, že činnosť HK obce Častá bude zameraná na viaceré oblasti, 
zložené z východísk a priorít výkonu kontroly a činnosti hlavného kontrolóra: 1. 
Východiská a priority výkonu kontroly a činnosti hlavného kontrolóra 
1. 1. Kontrola plnenia programového rozpočtu obce na rok 2016 a záverečný účet  
obce.  
1. 2. Výkon finančnej kontroly. 
1. 3. Kontrola  evidencie a kontrola vybavovania sťažností a petícií. 
2. Výkon pravidelnej kontrolnej činnosti. 
2.1. Vypracovanie stanoviska hlavného kontrolóra obce k záverečnému   účtu obce  
2016 .         
                                                                                                  Termín: apríl 2017 
2.2.  Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok  2016 a  predloženie správy   
obecnému zastupiteľstvu. 
                                                                                                Termín: február 2017 
2.3.  Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva  za  II. polrok  2016. 
                        Termín: január 2017 
3. Výkon následnej finančnej kontroly. 
3.1.  Následná finančná kontrola použitia a vyúčtovania  transferov zo štátneho 
rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy.      
                Termín: máj  2017 
3.2.  Následná finančná kontrola príjmov z dane za komunálny odpad  a nákladov 
obce za odvoz a likvidáciu komunálnych odpadov.      4
                  Termín: jún 2017 
4. Výkon ostatnej činnosti. 
4.1.  Účasť na zasadnutiach  obecného zastupiteľstva.   

 
Následne poslanci OZ Častá hlasovaním schválili bez pripomienok plán kontrolnej 
činnosti HK obce Častá na I. polrok roku 2017. 
 
Uznesenie č. 4-I./OZ/2017 
Obecné zastupiteľstvo v Častej v zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm. b)  zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom 
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zriadení)  schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Častá na I. 
polrok 2017. 
 
5.  Návrh VZN obce Častá č. 1/2017 o určení výšky dotácie z rozpočtu obce na 
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia na rok 
2017 v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti obce Častá 
Uvedený bod predniesla starostka obce Častá, ktorá uviedla, že návrh VZN č. 
1/2017 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. Návrh doplnil prednosta OcÚ, ktorý dodal, 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), 
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  
- určiť vo VZN lehotu na predloženie údajov potrebných na financovanie MŠ, ŠKD, 
ŠJ, 
- 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. 1/2017 vychádza zo skutočných nákladov 
a výdavkov, ktoré už boli schválené v návrhu rozpočtu obce Častá na rok 2017 
Následne poslanci hlasovaním schválili bez pripomienok VZN č. 1/2017 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 a VZN č. 2/2016 zo dňa 21. 04. 2016 o určení výšky dotácie z rozpočtu obce 
na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia na rok 2017 
v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti obce Častá. 
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Uznesenie č. 5-I./OZ/2017 

OZ v Častej s c h v a ľ u j e v zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 a 4  zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení,  v znení neskorších predpisov (Zákon o obecnom 
zriadení) Všeobecne záväzné nariadenie Obce Častá č. 1/2017 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 a 
VZN č. 2/2016 zo dňa 21. 04. 2016 o určení výšky dotácie z rozpočtu obce na 
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia na rok 2017 
v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti obce Častá. 
   
Hlasovanie: všetci prítomní – za 

 

6. Návrh VZN obce Častá č. 2/2007, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne 
záväzné nariadenie obce Častá č. 1/2008 o poskytovaní príspevku pri 
narodení dieťaťa 
 
Uvedený bod predniesol prednosta OcÚ, ktorý uviedol, že návrh VZN č. 2/2017 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 prijať zmenu 
pôvodného VZN z roku 2008. Všeobecne záväzné nariadenie obce Častá č. 1/2008 o 
poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa v platnom ust. § 4 určilo výšku 
príspevku pri narodení dieťaťa v sume 1.000 Sk. K návrhu na zvýšenie daného 
príspevku vedú obec Častá nasledovné dôvody:  od prijatia predmetného VZN 
uplynulo už 8 rokov a vtedajší konverzný kurz € k slovenskej korune (1,- € = 
30.1260 Sk) zaviedol prepočet daného príspevku zo slovenských korún na celé eurá 
aj so zvyšnými euro centami, (doteraz bo vyplácaný vo výške: 33.19 €) a tiež je tento 
príspevok v súčasnej dobe vyplácaný vo veľmi nízkej hodnote vzhľadom na infláciu 
a domnievame sa, že okrem štátnej podpory pri narodení dieťa ako jednorázovej 
štátnej dávky by mala aj obec čiastočne prispieť rodičom novonarodených detí 
s výdavkami, ktoré sú spojené s úhradou nákladov na výživu a výchovu dieťaťa. 
Záverom prednosta OcÚ dodal, že v schválenom rozpočte obce Častá na rok 2017 sa 
počíta s navýšením tohto príspevku na sumu 100,- € na jedno novonarodené dieťa.  
Následne poslanci hlasovaním schválili bez pripomienok VZN č. 2/2017 ktorým sa 
mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Častá č. 1/2008 o poskytovaní 
príspevku pri narodení dieťaťa. 
 
Uznesenie č. 6-I./OZ/2017 
OZ v Častej s c h v a ľ u j e v zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 a 4  zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení,  v znení neskorších predpisov (Zákon o obecnom 
zriadení) Všeobecne záväzné nariadenia Obce Častá č. 2/2017,  ktorým sa mení a 
dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Častá č. 1/2008 o poskytovaní 
príspevku pri narodení dieťaťa. 
   
Hlasovanie: všetci prítomní – za 
 

7. Návrh na rozdelenie dotácií občianskym združeniam v obci v roku 2017  
 
V tomto bode vystúpil prednosta OcÚ Artúr Soldán, ktorý uviedol, že dňa 24. 01. 
2017  a 27. 01. 2017 zasadali k rozdeleniu dotácií dve komisie pri OZ Častá a síce: 
komisia pre deti, mládež, šport a školstvo OZ a komisia pre sociálne otázky, verejný 
poriadok a kultúru OZ, ktoré odporučili poslancom OZ schváliť dotácie v určenej 
výške pre jednotlivé občianske združenia, ktoré pôsobia na území Obce Častá, kde 
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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 rozprave vystúpil aj prednosta OcÚ, ktorý uviedol,  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. V rozprave vystúpil poslanec Vladimír Heger, ktorý tlmočil závery 
kultúrnej komisie pričom uviedol, že oblasť kultúry je značne pod financovaná, 
jednak z pohľadu a porovnania s okolitými obcami, ako aj pri porovnaní 
financovania športu v našej obci. Zatiaľ čo oblasť športu má v rozpočte 21 000,00 €, 
kultúra má 16 900,00 €. Navyše v položke kultúra sa nachádza aj obecná knižnica, 
ktorá z rozpočtu ukrojí 7 000,00 €, čiže priamo na kultúru v obci ostáva 9.900 €. 
Pán poslanec dodal, že ak vezmeme do úvahy chátrajúce kultúrne zariadenia a 
nedostatok prostriedkov na dotovanie existujúcich občianskych združení  
pôsobiacich v kultúrnej oblasti, je potrebné do budúcnosti navýšiť rozpočet pre 

kultúru. Komisia odporúča v budúcnosti navýšiť rozpočet pre kultúru v takej miere 
aby bola porovnateľná s rozpočtom pre šport. Po krátkej rozprave dala starostka 
obce hlasovať za dotácie, o ktoré požiadali občianske združenia v roku 2016 na 
činnosť v roku 2017 a to na nasledovné podujatia: Športový klub SPC Častá  žiada 
o dotáciu vo výške 3.000,00 € a to na účasť klubu v súťažnej sezóne 2017 v silovom 
trojboji v rôznych mestách SR a Európy. Futbalový klub FC Slovan Častá žiada o 
dotáciu vo výške 5.835,00 € na športové podujatia v obci Častá. Klub slovenských 
turistov Častá žiada o dotáciu vo výške 1.800,00 € na akcie turistov podľa 
kalendára. (tradičná Častovská 50-ka,  Bežecké preteky, Mraznické chodníčky.) RC 
Klub Častá žiada o dotáciu vo výške 2.500,00 € na údržbu a prevádzku 
modelárskeho letiska a na podujatie Air gril 2017. Khan  Karate  Klub Častá žiada o 
dotáciu vo výške 1.100,00 € na podujatia športového klubu na rok 2017. 
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 2017. Spolok dychovej hudby Častovanka 
žiada o dotáciu vo výške 5.200,00 € na nákup a opravu hudobných nástrojov, 
účinkovanie na kultúrno spoločenských akciách, nahranie nosiča CD, nákup 
ozvučovacej techniky, oblečenie. 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.)  Klub priateľov prírody žiada o dotáciu vo výške 300,00 € 
na úpravu areálu, zabezpečenie areálu proti vandalom, silvestrovský výstup na 
Geltek, prezentácia klubu a obce na Bielej stope SNP, zabezpečenie proti povodni. 
OZ Červenokamenské panstvo žiada o dotáciu vo výške 1.000,00 € na údržbu 
židovského cintorína v obci Častá – III. etapa. BTC Častá žiada o dotáciu vo výške 
500,00 € na realizovanie športového podujatia Častovský cyklookruh, ktoré sa bude 
konať dňa 10. 06. 2017.  Následne poslanci hlasovaním schválili rozdelenie dotácií 
občianskym združeniam v obci v roku 2017. 
 
hlasovanie za: Barbora Drexlerová, Ľubica Opálková, Stanislav Jablonovský, Jozef Dukát, 

Vladimír Heger a Robert Lederleitner.  
 
hlasovanie proti: Michal Kováčik 
 
Uznesenie č. 7-I./OZ/2017 
Obecné zastupiteľstvo v Častej schvaľuje, v zmysle ust. § 11 ods. 4 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojitosti s VZN 
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obce Častá č. 1/2013 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce, 
rozdelenie dotácií na rok 2017 nasledovne: 
1/ Športový klub SPC Častá vo výške 2.350,00€  
2./ Futbalový klub FC Slovan Častá vo výške 5.500,00€  
3./ Klub  slovenských turistov vo výške 1.800,00€  
4./ RC Klub Častá vo výške 1.000,00 €  
5./ Khan  Karate Klub vo výške 1.200,00 €  
6./ Kynologický klub vo výške 650,00€  
7./ Divadlo na kolene vo výške 1.500,00€  
8./ Spolok dychovej hudby Častovanka vo výške 700,00€  
9./ Klub priateľov prírody vo výške 200,00€  
10./ OZ Červenokamenské panstvo vo výške: 1000,00€  
11./BTC Častá vo výške: 500,00€  

8. Predĺženie doby nájmu v obecných bytoch na ul. Fándlyho č. 54 

V tomto bode vystúpila starostka obce Častá Mária Garajová, ktorá uviedla, že 
v zmysle bodu IV. nájomných zmlúv (Doba nájmu), uzatvorených medzi obcou 
Častá a nájomcami sa stanovili nasledovné zmluvné podmienky pre opätovné 
uzatvorenie nájomných zmlúv nasledovne: 1. Nájomca má právo na opätovné 
uzatvorenie zmluvy o nájme bytu. Písomnú žiadosť o opätovné uzavretie nájomnej 
zmluvy predloží nájomca prenajímateľovi najneskôr 1 mesiac pred uplynutím 
dohodnutého termínu ukončenia nájmu. 2. Nájomca priloží k žiadosti o predĺženie 
doby nájmu bytu potvrdenie o výške pravidelného mesačného príjmu, ktorého 
výška musí byť vyššia ako súčet výšky nájmu bytu a životného minima určeného na 
základe osobitného právneho predpisu. Jej informácie doplnil prednosta OcÚ Artúr 
Soldán, ktorý uviedol, že obec listami zo dňa 11. 01. 2017 vyzvala všetkých 
nájomcov obecných bytov  v bytovom dome na Fándlyho č. 54 na doloženie výšky 
ich priemerného mesačného príjmu za rok 2016, ktoré mali zdokladovať 
nasledovnými formami: 
- potvrdením od zamestnávateľa,  
- potvrdením z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny,  
- fotokópiou daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok 2016. 
Potvrdenie o výške príjmu nájomcov bolo potrebné doložiť k predĺženiu nájomných 
zmlúv uzatvorených na dobu určitú – 3 roky, pričom právo na opakované 
uzatvorenie nájomnej zmluvy vzniká pri splnení podmienok uvedených v smernici 
Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 8/1999 v znení smernice 
Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 1/2001. Všetci nájomcovia, 
ktorým končí nájom 11. 02. 2017, doručili na OcÚ Častá  potvrdenie o príjme za 
rok 2016.  Rodiny -  Dubanová, Žofčíková, Szecsényiová, Schwarzová-Michal, 
Schwarzová-Štefan, Čavojská, Užovičová, Gallová, Pecúchová, Heráková  - podľa 
predložených príjmov  spĺňajú podmienky stanovené pre nájomcov v obecných 
nájomných bytoch.  Obec neeviduje žiadne nedoplatky na nájomnom voči hore 
uvedeným nájomcom. Následne poslanci hlasovaním schválili predĺženie doby 
nájmu v obecných bytoch na ul. Fándlyho č. 54 v Častej.  

 
hlasovanie za: všetci prítomní  
 
Uznesenie č. 8-I./OZ/2017 
Obecné zastupiteľstvo v Častej schvaľuje, v zmysle ust. § 11 ods. 4 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, predĺženie doby 
nájmu v obecných bytoch na ul. Fándlyho č. 54 na ďalšie tri roky so s účinnosťou 
odo dňa 11. 02. 2017 do 11. 02. 2020 pre nasledovných nájomcov: Dubanová  
Katarína, Užovič Milan s manželkou Martou, Szecsényi Boris s manželkou Zuzanou, 
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Schwarz Štefan s manželkou Janou, Schwarz Michal s manželkou Dášou, Žofčík 
Peter s manželkou Zuzanou, Čavojský Ivan s manželkou Andreou, Galla Roman s 
manželkou Danielou, Pecúch Erik s manželkou Silviou, Herák Pavol s manželkou 
Janou. 
 
9. Informácie od starostky obce Častá   
 
Starostka obce Mária Garajová v tomto bode uviedla ďalšie doplňujúce informácie 
o realizácií kanalizácie a o investičných akciách obce pripravovaných v roku 2017.                      
                   1. K projektu Celoobecná kanalizácia a ČOV pre obec Častá 
Na stoke B v lokalite pod Urbánkom od ČS 2 po šachtu 8 (na konci Častej – smerom 
na Modru) ešte v mesiaci december 2016  z projektu bolo  zrealizovaných ešte  
55,43 m kanalizačnej siete, čím sme sa poslednou šachtou priblížili až k hlavnej 
ceste. Zároveň obec podala žiadosť o dotáciu v r.2017na Envirofond , na dokončenie 
kanalizačnej siete  na ul . Hlavnej. Dňa 4.1.2017  bolo správoplatnené rozhodnutie  
OÚ ŽP v Pezinku  na vypúšťanie komunálnych vôd cez mechanicko- biologickú ČOV 

do Štefanovského potoka. Dňa 13.1.2017  bolo správoplatnené rozhodnutie  OÚ ŽP 
v Pezinku na užívanie  vodnej stavby Čistiareň odpadových vôd- vodná stavba bola 
uvedená do trvalej prevádzky. Následne obec požiadala o zápis stavby do  
katastrálneho operátu. Starostka tiež dodala, že obec podala žiadosť o vydanie 
kolaudačného rozhodnutia na stoku A1-4 (Jankovičova ul. ,to je už časť 3. etapy) a 
taktiež obec podala žiadosť o kolaudačné rozhodnutie na dažďovú kanalizáciu na 
ul. Novej – 9.2.2017,  taktiež obec požiadala o kolaudačné rozhodnutie na časť  2. 
Etapy v lokalite pod Urbánkom ( od ČS 2 po šachtu 8)- 16.2.2017.  V súčasnosti 
prebieha odvolacie konanie voči kolaudačnému rozhodnutiu na ostatných stokách 
zo dňa 21. 11. 2016. Odvolanie podali Emília Púryová a majitelia pozemkov z 
lokality 26/o – Jana Zacharová, Agneša Galčáková, Vincent Jakubčík, Marián 
Hrdlička, Ing. Jozef Minárik, Marcel Zelinka, Marta Sládeková, Terézia Slobodová. 
Obec postupuje v odvolacom konaní v zmysle platných právnych predpisov. K III. 
etape  kanalizácie obec rokuje s projektantom ohľadom  zmeny projektovej 
dokumentácie Celoobecnej kanalizácie, pretože prepojením celoobecnej  kanalizácie  
cez ulicu  Veternú- predĺženie stoky A1-1, a vynechaním ČS na ul. Novej pod 
Pekárňou, môžeme vynechať aj ČS za ul. Ružovou a stoku A1-2-3 napojiť na stoku 
A1-1, a taktiež je možné vypustiť ČS na ul. Slnečnej  a gravitačne napojiť  stoky A1-
3-1 a A1-3  na stoku ktorá prechádza ul. Veternou. Z tohto dôvodu je potrebné 
zapracovať tieto zmeny do PD pre územné a stavebné povolenie . Stoka A1-2-3 sa 
predĺži o 204 m a stoka  A1-3 sa predĺži o 65 m. Predpokladaná cena za dokončenie  
3. Etapy PD Celoobecnej kanalizácie v čom je zahrnuté: - dopracovanie PD pre 
územné konanie,- dopracovanie PD pre stavebné povolenie, -polohopisné a 
výškopisné zameranie, -inžinierska činnosť za účelom získania územného konania, 
a inžinierska činnosť za účelom  získania stavebného povolenia je 3.950 € bez DPH. 
Obec taktiež   v súčasnosti pripravuje všetky doklady pre BVS a.s., týkajúce sa 
zrekonštruovanej stoky  A4 na ul. Na vŕšku a na ul. Záhradníckej  a všetkých 
nových domových prípojok na  uliciach Na Vŕšku, Záhradníckej, Sokolskej a Poľnej 
(v počte 40 ks). Tu je potrebné dodať pre prevádzkovateľa kanalizačnej siete – 
projekt skutočného vyhotovenia (PSV), zoznam domácností a majiteľov pozemkov  s 
novými domovými KP, p. č. pozemkov  a všetky súhlasné stanoviská. Následne po 
súhlasnom stanovisko BVS - prevádzkovateľa  k tejto zrekonštruovanej stoke  budú 
môcť požiadať o pripojenie  obyvatelia uvedených ulíc. Obec im oznámenie  doručí 
písomne.  

2.K odmeňovaniu  redaktorov  Informačníka: Obec pri odmeňovaní 
redaktorov Informačníka postupovala doteraz podľa uznesenia č. 37/2011- ktoré 
bolo prijaté v nasledovnom znení – OZ schvaľuje- počet členov redakčnej rady (RR) 
Informačníka – 3 členovia RR a odmena 50€ (čistý príjem) RR za vydanie  jedného 
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čísla  Informačníka . Táto suma predstavovala príjem vo výške 200 € ročne za štyri 
čísla Informačníka.  Táto suma (v hrubom 250€) bola po dohode zasielaná 
šéfredaktorovi. Od r. 2015 starostka sumu zvýšila na 300 € ročne, nakoľko boli 
zvýšené odvody zamestnancom pracujúcim na dohodu. Starostka navrhla, aby od 
roku .2017 bola táto suma navýšená  a bolo vyplácané za štyri čísla, ročne  200 
€/netto redaktorovi za grafickú úpravu a 200 € netto ročne redaktorovi za jazykovú 
korekciu . Ide o kompetenciu štatutára obce v pracovnoprávnych vzťahoch, súhlas 
OZ tu nie je potrebný. 
 
V ďalšom bode starostka informovala o spracovaných a podaných projektoch 
a žiadostiach na rok 2017:  

3. Spracované   a podané  projekty obce  Častá na rok  2017 
1. Na Environmentálny fond obec podala žiadosť o poskytnutie podpory  formou 
dotácie na rok 2017, na dokončenie časti splaškovej kanalizácie na ulici Hlavnej od 
OÚ po koniec Častej smerom na Modru.  Žiadosť bola podaná 27.10.2016,  
s výškou požadovanej sumy v čiastke 468.419 € 
2. Na VÚC-BSK – Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu športu a 
mládeže 2017, bola spracovaná a  podaná 28.12.2016 žiadosť o poskytnutie  
dotácie na projekt ,,Vybudovanie osvetlenia na futbalovom ihrisku v Častej“, , 
pričom výška požadovanej sumy bola v čiastke 9.700 €.  
3. Na VÚC- BSK - Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu rozvoja 
vidieka 2017 bola spracovaná a 28.12.2016 podaná žiadosť na ,,Rekonštrukciu 
chodníka na cintoríne v obci Častá“, výška požadovanej sumy bola v čiastke 
18.980,- €.  
4. Na  Ministerstvo financií SR, ktoré poskytuje dotácie na opravu verejných budov 
bola prednostom OcÚ spracovaná a podaná žiadosť dňa 20.1.02017 o poskytnutie 
dotácie vo výške 13.500 € na opravu fasády Zdravotného strediska a vymaľovanie 
dvoch  kancelárii OÚ. Starostka tiež dodala, že Obec neustále sleduje možnosti 
financovania projektov z finančných prostriedkov EÚ na opravu a zateplenie budov 
ZŠ a MŠ, na chodníky pre peších, na opravu a budovanie miestnych komunikácií , 
na protipovodňové opatrenia, 
 

4. Ďalšie informácie : 
Obec písomne mailom  odpovedala p. Rajkovičovi z Budmeríc, ktorý vystúpil 
s otázkou na poslednom zasadnutí OZ dňa 07. 12. 2016 ohľadne uloženia 
kanalizačného potrubia na parcele ktorej je spolumajiteľom, taktiež  mu bolo 
umožnené na požiadanie  nahliadnutie do dokumentácie k výstavbe kanalizácie. 
Dňa 07. 12. 2016 obec obdržala písomnú žiadosť o vybudovanie chodníka pre 
peších na ul. Štefanovskej (podpísaných 72 občanov ) a žiadosť  (p. Eva Rakovská a 
p. Monika Porkert Leipoldová z ul. Slnečnej ) o využívanie - prenajatie súkromnej 
parcely p. Martina Novomeského na ul. Slnečnej na vybudovanie detského ihriska. 
Obec preposlala žiadosť o vybudovanie detského ihriska majiteľovi pozemku, ktorý 
však obci písomne odpovedal, že neplánuje  túto parcelu  prenajať. Táto informácia 
bola zároveň odoslaná žiadateľom. Ohľadom chodníka pre peších na ul. 
Štefanovskej obec rokuje s projektantom Ing. Vargom (ktorý projektoval náučný 

chodník v obci), z dôvodu vypracovania novej projektovej dokumentácie na 
vybudovanie chodníka na ul. Štefanovskej  až po ul. Veternú. Obec požiadala Ing. 
Vargu o predloženie cenovej ponuky na vypracovanie PD.  
Spoločnosť Gidra s.r.o , požiadala o vyjadrenie k investičnému zámeru – Rybárstvo 
Častá. Ide o rekonštrukciu  jestvujúceho rybného hospodárstva, súvisiaceho s 
obnovou prevádzky chovu rýb a rozšírenie služieb agroturistického zamerania. 
Tento zámer je v súlade s ÚP obce a bol poslancom predložený. V ďalších krokoch 
bude investor pokračovať s vybavovaním stavebného povolenia na Spoločnom 
obecnom úrade – Stavebnom úrade mesta  Modry.  
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-p. K. Hajdin požiadal o možnosť realizácie tradičného RETRO 1. mája v roku 2017 
za aktívnej  spoluúčasti obce a Divadla Na kolene 
-OZ SATYR požiadalo o možnosť realizácie nasledovných kultúrnych 
a spoločenských podujatí v roku 2017 za aktívnej spoluúčasti obce a síce: 
Častovský  májový festival-27.mája, Pivný festival – 12. augusta, 2x kvapku krvi,  
Vianočné trhy – 2.decembra 
-DHZ Častá požiadal o zreštaurovanie  sochy sv. Floriána  
- V areáli cintorína obec plánuje v roku 2017 doplniť pri chodníku ešte dve nové 
svietidlá, opraviť  podhľadový drevený obklad na vonkajšom prístrešku a opraviť 
stĺp. Následne poslanci hlasovaním zobrali na vedomie bez pripomienok informácie 
od starostky obce Častá. 
 
Uznesenie č. 9-I./OZ/2017 
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)   informácie od starostky obce Častá 

   
Hlasovanie: všetci prítomní – za 
 
10. Verejné vypočutie 
 
V tomto bode v zmysle platného rokovacieho poriadku OZ Častá dostali priestor 
prítomní občania, pričom ako prvý vystúpil občan obce Častá Vladimír Schwarz, 
predseda občianskeho združenia BTC, ktoré vytvorili nadšenci Behu, Tenisu 
a Cyklistiky. Pán Schwarz v stručnosti informoval o aktivitách občianskeho 
združenia a to najmä o pravidelných nedeľných cyklojazdách po malokarpatskom 
regióne. Pán Schwarz tiež informoval o podujatí pod názvom „Častovský cyklookruh 
2017“, ktoré sa bude konať dňa 10. 06. 2017. Pán Schwarz v závere svojho 
príspevku poďakoval poslancom OZ za schválenie dotácie na činnosť BTC klubu 
v roku 2017.  
 
V tomto bode tiež vystúpil Peter Hrdlička, ktorý poďakoval poslancom za schválenie 
dotácie na činnosť RC klubu v roku 2017 a hovoril tiež o členskej základni RC 
klubu a o organizovaní podujatia AIR GRIL v roku 2017.   
 
11. Interpelácie poslancov 
 
Vladimír Heger 
uviedol, že sa mu sťažoval občan obce pán Michal Mičko na pálenie odpadkov jeho 
susedom a ktorý nepoužíva smetnú nádobu na odpad. (pozn. starostky: smetnú 
nádobu odmietol od obce prevziať).  
 
Odpoveď prednostu OcÚ: nie je v právomoci obce daný problém riešiť, priestupky 
na úseku životného prostredia má v kompetencii Okresný úrad Pezinok, odbor 
starostlivosti o ŽP a OR HaZZ Pezinok na čísle 112, resp. na čísle 150. 
 
Michal Kovačik 
predniesol svoj návrh aby členovia redakčnej rady boli pri príležitosti 11. výročia 
vydávania Častovského informačníka ocenení za svoju prácu v redakčnej rade 
mimoriadnou odmenou. Na jeho interpeláciu starostka uviedla, že by sa výška 
odmeny pre členov RR Informačníka prerokovala na najbližšom pracovnom rokovaní 
OZ Častá s tým, že finančnú čiastku vyčlenenú na odmeny pre členov RR by mala 
navrhnúť kultúrna komisia.   
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Zároveň uviedol, že na ulici Zámocká smerom od kaplnky k Červenému kameňu by 
bolo potrebné vykonať orez stromov, nakoľko konáre stromov sa pod náporom 
snehu a ľadu nebezpečne nakláňajú nad vozovku a mohli by spôsobiť ohrozenie 
života chodcov a vodičom motorových vozidiel prechádzajúcich cez tento úsek. 
 
Odpoveď prednostu OcÚ: Uvedený úsek nie je miestnou komunikáciou ale cestou 
III. triedy (III/50215), ktorú spravujú Regionálne cesty Bratislava, a. s. Obec zašle 
na regionálne cesty písomnú žiadosť o realizáciu orezu daného úseku.  
 
Robert Lederleitner 
dal interpeláciu na usadenie značky „Daj prednosť v jazde“ na križovatke ul. Poľná 
a ul. Sokolská z dôvodu, že dopravná značka bola na miestnej obecnej komunikácii 
v minulosti už osadená. Opätovné namontovanie dopravnej značky bude eliminovať 
riziko vzniku dopravných nehôd. Dopravnú značku navrhuje osadiť pri výjazde z ul. 
Poľná – kovová zvislá tyč, na ktorej bola pripevnená značka je tam doteraz. 
 

Odpoveď prednostu OcÚ: o požiadavke na osadenie dopravnej značky vieme – 
vyplynula zo zápisnice komisie výstavby, územného rozvoja, životného prostredia a 
dopravy OZ zo dňa 29. 10. 2016, túto sme preposlali pánovi Porkertovi do firmy 
Signatech za účelom osadenia tejto dopravnej značky.  
 
12. Záver  
 Starostka obce – Ing. Mária Garajová na záver poďakovala poslancom za 
prácu a podnety, občanom za účasť a o 19,00 hod. ukončila I. riadne OZ v roku 
2017. 
 Kompletný zvukový záznam z rokovania OZ Častá je uverejnený na webovej 
stránke obce Častá.  
 
 
Overovatelia zápisnice:  
 
 
 
 
____________________                                               _________________________________  

Stanislav Jablonovský, v. r.                            PhDr. Barbora Drexlerová, PhD., v. r.  
 
 

 

 

 

_______________________     ________________________ 

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


