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O b e c    Č a s t á 

Zápisnica 

 z I. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častej 
konaného dňa 20. 04. 2017 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. Ľubica Opálková, 
Stanislav Jablonovský, Mgr. Robert Lederleitner, Mgr. Jozef Jakuš, Jozef Dukát, 
Mgr. Vladimír Heger a Ing. Vladimír Medlen, hlavný kontrolór obce Častá. 
 

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

1. Otvorenie  
 II. riadne zasadnutie OZ Častá v roku 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: Ľubicu 
Opálkovú a Jozefa Jakuša, za overovateľov zápisnice: Roberta Lederleitnera  
a Vladimíra Hegera a za zapisovateľa II. riadneho OZ v roku 2017 určila Artúra 
Soldána. Následne poslanci hlasovaním návrh schválili.  
 

Uznesenie č. 1-II./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: Ľubica Opálková a Jozef Jakuš, určuje overovateľov zápisnice: Roberta 
Lederleitnera a Vladimíra Hegera 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 II. riadneho zasadnutia OZ v roku 2017, pričom uviedla, že poslanci mali 
pracovné stretnutie, ktoré sa uskutočnilo v utorok 18. apríla 2017 a predložené  
materiály na dnešné zasadnutie  zaslané poslancom spolu s návrhmi na uznesenie. 
Poslanci následným hlasovaním schválili program rokovania II. riadneho OZ v roku 
2017 bez pripomienok.   

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

Hlasovanie: 

za – všetci prítomní  
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3. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 
 Prednosta OcÚ Častá Artúr Soldán predložil kontrolu plnenia uznesení z I. 
riadneho zasadnutia OZ v Častej, ktoré sa konalo dňa 02. 02. 2017, pričom 
skonštatoval, že všetky uznesenia boli včas a riadne splnené. Poslanci následným 
hlasovaním schválili bez pripomienok kontrolu plnenia uznesení z I. riadneho 
zasadnutia OZ Častá, ktoré sa konalo dňa 02. 02. 2017.  
 

Uznesenie č. 3-II./OZ/2017 
 OZ v Častej berie na vedomie v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení n.p. kontrolu plnenia uznesení 
schválených na zasadnutí OZ Častá dňa 02. 02. 2017. 
Hlasovanie: všetci prítomní – za 

 
4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Častá za rok 2016 
V tomto bode vystúpil hlavný kontrolór obce Častá Vladimír Medlen, ktorý 
predniesol podrobné informácie o vykonaných kontrolách v obci za rok 2016, kde 
uviedol, že v súlade s § 18 f. písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov, predkladá hlavný kontrolór obecnému zastupiteľstvu 
správu o plnení  plánu kontrolnej činnosti za rok  2016. Hlavný kontrolór uviedol, 
že medzi hlavné úlohy HK patria tieto činnosti :  
a) vykonávať kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d, 
b) predkladať obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej 
činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve 
zverejnený spôsobom v obci obvyklým, 
c) vypracúvať odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného 
účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve, 
d) predkladať správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na 
jeho najbližšom zasadnutí, 
e) predkladať obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej 
činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku, 
f) spolupracovať so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s 
prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych 
fondov Európskej únie, 
g) vybavovať sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,16g 
h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo, 
i) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom. 
 
 Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a 
obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií 
zriadených obecným zastupiteľstvom.  Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do 
dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18 d. 
Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol 
poslancom alebo starostovi. Hlavný kontrolór ďalej oboznámil prítomných občanov 
a poslancov, že počas celého roku 2016 výkon funkcie vykonával jeden deň 
týždenne a to pravidelne každú stredu. Zúčastňoval sa na zasadnutiach obecného 
zastupiteľstva. V apríli roku 2016 som spracoval nové znenie pravidiel o výkone 
kontrolnej činnosti obce Častá v nadväznosti na nové zákonné ustanovenia. Plán 
kontrolnej činnosti na prvý polrok 2016 bol schválený na rokovaní  Obecného 
zastupiteľstva  dňa  12. decembra 2015,  na druhý polrok roku 2016 dňa 23. 06. 
2016. Na uvedené obdobie bolo určené vykonať nasledovné kontroly a vypracovať 
stanoviská: 
 
1. Vypracovanie stanoviska hlavného kontrolóra obce k záverečnému  účtu   obce  
2015,  
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2.  Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok  2015, 
3..  Vypracovanie nových vnútorných predpisov o finančnej kontrole podľa zákona 
357/2015 o finančnej kontrole a vnútornom audite a nakladania s majetkom obce, 
4.   Finančná kontrola inventarizácie majetku v školskej jedálni ZŠ s  materskou 
školou Častá za rok  2015,   
5. Finančná kontrola použitia poskytnutých finančných prostriedkov na  
Súkromnej základnej škole Biela skala, 
6.  Finančná kontrola vyúčtovania dotácií,      
7.  Vypracovanie stanoviska hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu  obce na 
rok    2017 a obdobie 2018 – 2019. V závere svojho vystúpenia hlavný kontrolór 
informoval, že na základe výzvy OO PZ Modra vykonal mimoriadnu kontrolu 
nakladania a využitia obecného kúpaliska s tým záverom, že objekt a areál 
kúpaliska je v súčasnej dobe zabezpečený pred možnou devastáciou a vytváraním 
negatívnych vplyvov areálu na zložky životného prostredia okolitých pozemkov. 
Následne poslanci OZ Častá hlasovaním schválili bez pripomienok správu o 
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Častá za rok 2016. 

 
Uznesenie č. 4-II./OZ/2017 
OZ v Častej berie na vedomie v zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení n. p. správu o kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra obce Častá za rok 2016. 
Hlasovanie: všetci prítomní – za 

neprítomný na tomto hlasovaní: Jozef Jakuš 

 
5a. Environmentálny fond SR – Častá splašková kanalizácia a ČOV (etapa 
2017: časť ulice Hlavnej)  - schválenie finančnej spoluúčasti obce  
 
Uvedený bod predniesol prednosta OcÚ, ktorý uviedol, že obec Častá podala dňa 
27. 10. 2016 na Environmentálny fond SR žiadosť o poskytnutie dotácie na 
dobudovanie kanalizácie na úseku Hlavnej ulice v obci. Rozhodnutím ministra 
životného prostredia SR zo dňa 27. 03. 2017 bola obci schválená dotácia vo výške 
80.000,- € pričom podmienkou poskytnutia podpory formou dotácie je preukázanie 
skutočnosti, že obec Častá má na financovanie účelu dotácie zabezpečených 
najmenej 5% nákladov z iných zdrojov, t. j. sumu vo výške: 4.210,53 €. Vyčlenenie 
tejto čiastky je potrebné schváliť uznesením OZ Častá. Následne poslanci OZ Častá 
hlasovaním schválili bez pripomienok predloženie žiadosti na Environmentálny fond 
SR a tiež finančnú spoluúčasť obce vo výške 5% z celkových nákladov na tomto 
projekte.  
 
Uznesenie č. 5-II./OZ/2017 
OZ v Častej  schvaľuje v zmysle ust. § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení,  v znení neskorších predpisov (Zákon o obecnom zriadení) a v 
súlade s ust. § 2 ods. 2 Vyhlášky MŽP SR č. 157/2005 Z. z. ktorou sa vykonáva 
zákon č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov  
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu 
s názvom „Častá splašková kanalizácia a ČOV (etapa 2017: časť ulice Hlavnej – 
stoka B od šachty č. 8 po šachtu č. 23)“,  číslo projektu: 545061 v celkovej výške 
80.000,- €, 
b) spolufinancovanie projektu „Častá splašková kanalizácia a ČOV (etapa 2017: časť 
ulice Hlavnej – stoka B od šachty č. 8 po šachtu č. 23)“ z vlastných zdrojov (z 
rozpočtu obce Častá) vo výške 5% maximálne však do výšky 4.210,53 €. 
 
Hlasovanie: všetci prítomní – za 
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5b) Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu 

Integrovaný regionálny operačný program s názvom projektu „Obec Častá - 
jazykové učebne a knižnica pre základnú školu“ – schválenie finančnej 
spoluúčasti obce  
 
Uvedený bod predstavil zástupca riaditeľky ZŠ s MŠ Častá poslanec OZ Častá pán 
Jozef Jakuš, ktorý uviedol, že cieľom projektu „Obec Častá - jazykové učebne a 
knižnica pre základnú školu“ je skvalitniť základné vzdelávanie   a to obstaraním  
dvoch učební cudzích jazykov a knižnice a tak  prispieť k zlepšeniu kľúčových 
kompetencií žiakov. Zriadením jazykovej  učebne pre výučbu anglického jazyka, 
jazykovej učebne pre výučbu nemeckého jazyka  a vybavením knižnice umožníme 
vytvárať  primerané podmienky na aktívne osvojovanie vedomostí, individuálny 
prístup, zaradenie žiakov so špeciálno – výchovnými potrebami  aktívne sa zapájať , 
zabezpečiť inklúziu vzdelávania. V rámci realizácie projektu sa uskutočnia 2 hlavné 
aktivity a 1 podporná aktivita:  

Aktivita 1: Obstaranie jazykových učební na výučbu cudzích jazykov  
Aktivita 2: Obstaranie školskej knižnice  
Podporná aktivita: Riadenie projektu 
 
Celkové oprávnené výdavky projektu:  75 588,64 EUR  
NFP: 71 809,20 EUR  
Rozdiel – spolufinancovanie: 3 779,44  EUR 
 
Obec Častá v spolupráci ZŠsMŠ Častá podala dňa 10. 03. 2017 na IROP /MP SR 
prostredníctvom VÚC-BSK/ žiadosť o zriadenie jazykovej učebne a knižnice pre ZŠ 
v Častej - Projekt „Obec Častá - jazykové učebne a knižnica pre základnú školu“ v 
celkovej výške: 75.589,44 EUR je v súlade so stratégiou IROP, PO 2 – Ľahší prístup 
k efektívnym a kvalitnejším verejným službám a špecifickým cieľom 2.2.2 – 
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl. Predmetom projektu je  
obstaranie učebne cudzích jazykov pre výučbu anglického a nemeckého jazyka a 
knižnice a tak  prispieť k zlepšeniu kľúčových kompetencií žiakov. Ciele projektu a 
jeho hlavné aktivity sú plne v súlade s očakávanými výsledkami podpory IROP  a s 
definovanými aktivitami nakoľko po realizácii projektu dôjde k zlepšeniu výsledkov 
v národnom meraní Testovanie 9.  Zároveň sa zlepší technické vybavenie jazykových 
učební a školskej knižnice  čo  patrí k výsledkom podpory IROP,  prispieva k 
napĺňaniu   hlavných zásad výberu operácií definovaných v časti 2.2.2. Investičná 
priorita č. 2.2: Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a 
celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej 
infraštruktúry.  
Časový harmonogram realizácie aktivít projektu je stanovený na 4 mesiace a to v 
období od 09/2017 do 12/2017. V rámci projektu sa budú realizovať dve hlavné a 
jedna podporná aktivita.  
Hlavné aktivity a to aktivita č.1 Obstaranie jazykových učební na výučbu  cudzích 
jazykov,  typ a. obstaranie jazykových učební na výučbu slovenského jazyka a 
cudzích jazykov, vrátane slovenského jazyka  pre osoby vyrastajúce v inom 
jazykovom prostredí a aktivita č. 2 Obstaranie školskej knižnice , typ b. obstaranie 
školských knižníc vrátane priestorov pre ďalší rozvoj kľúčových kompetencií žiakov 
budú realizované súbežne a to v období 09/2017 do 12/2017. Dĺžka ich trvania je 
stanovená na 4 mesiace.   
Časový harmonogram podpornej aktivity – Riadenie projektu je stanovený na 4 
mesiace a to od 09/2017 do 12/2017. V rámci realizácie projektu sa nebudú 
uskutočňovať stavebné práce a ani stavebné úpravy, takže nie je potrebná 
projektová dokumentácia ani stavebné povolenie. Realizácia projektu bude v súlade 
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s platnou legislatívou SR. Následne poslanci OZ Častá hlasovaním schválili bez 
pripomienok predloženie žiadosti na IROP  tiež finančnú spoluúčasť obce vo výške 
5% z celkových nákladov na tomto projekte.  
 
Uznesenie č. 6-II./OZ/2017 
OZ v Častej v zmysle ust. § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,  
v znení neskorších predpisov (Zákon o obecnom zriadení) 
a) p r e r o k o v a l o návrh žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného 
programu Integrovaný regionálny operačný program, názov projektu : „Obec Častá - 
jazykové učebne a knižnica pre základnú školu“, Prioritná os 2 : Ľahší prístup k 
efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Investičná priorita 2.2 : Investovanie 
do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania 
prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, Špecifický cieľ 2.2.2 
: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl, Kód výzvy : IROP-PO2-
SC222-2016-13 
b) s c h v a ľ u j e   

a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu 
Integrovaný regionálny operačný program s názvom projektu „Obec Častá - jazykové 
učebne a knižnica pre základnú školu“, ktorého ciele sú v súlade s platným 
územným plánom obce a platným programom rozvoja obce, 
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 
projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a 
poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 
Celkové oprávnené výdavky projektu:  75.588,64 EUR  
NFP: 71.809,20 EUR  
Rozdiel – spolufinancovanie: 3.779,44  EUR 
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce 
 
Hlasovanie: všetci prítomní – za 

 
6. Informácie o podaných projektoch:  
- a) ÚPSVaR Pezinok a obec Častá,  
- b) vymaľovanie fasády na budove zdravotného strediska a kancelárií 
v budove OcÚ Častá - MF SR,  
- c) žiadosť na poskytnutie dotácií na vybudovanie osvetlenia na futbalovom 
ihrisku v Častej a rekonštrukciu chodníka na cintoríne v Častej – VÚC-BSK,  
- d) žiadosť o poskytnutie dotácie na zateplenie budovy ZŠ v obci Častá, 
 
V tomto bode vystúpila starostka obce Častá Mária Garajová, ktorá oboznámila 
prítomných občanov a poslancov so žiadosťami o poskytnutie dotácií, ktoré obec 
podala na VÚC a Ministerstvo financií SR a tiež so žiadosťami o dotáciu na projekty-  
investičné akcie, ktoré obec podala v priebehu roka 2017 a to konkrétne:  
a) informácia o projekte ÚPSVaR Pezinok a Obec Častá pre rok 2017 
 

Dňa 22. marca 2016 podala obec Častá na UPSVaR v Pezinku dve žiadosti o 
poskytnutie finančného príspevku a síce: 
a)  na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených uchádzačov o 
zamestnanie v rámci projektu  „Šanca na zamestnanie pre BSK" -  podľa § 54 ods. 1 
písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. (celkovo 5 pracovných miest)  
b) na zabezpečenie vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 
(ďalej len „dobrovoľnícka služba“) a o poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť 
formou dobrovoľníckej služby v zmysle ust. § 52 a zákona č. 5/2004 Z. z. o 
službách zamestnanosti v platnom znení zo zdrojov  štátneho rozpočtu Slovenskej 
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republiky. (1 pracovné miesto). Obec Častá uzatvorila dňa 27. 03. 2017 s ÚPSVaR 
Pezinok Dohodu č. 15/2017/§54-ŠnZ/BSK a v súčasnej dobe prebieha výber 
vhodných zamestnancov, ktorý budú môcť verejnoprospešné práce v obci 
vykonávať. Starostka ďalej uviedla, že obec požiadala o dotáciu na 6 pracovných 
miest – 6tich robotníkov. Cieľom obce je uchádzačov o zamestnanie zapojiť do 
viacerých činností  v obci počas kalendárneho roka.  Pre obec Častá je zamestnanie 
uchádzačov veľkým prínosom, pretože pomôžu obci  zabezpečiť čistotu verejných 
priestranstiev v obci, uchádzači tiež pomôžu pri organizovaní celoobecných 
kultúrnych a športových podujatí, taktiež pomôžu pri  prácach súvisiacich 
s realizáciou opatrení pred povodňami a v prípade povodne pomôžu odstrániť 
vzniknuté škody.  Uchádzači si tiež zdokonalia pracovné zručnosti a tiež nestratia 
pracovné návyky  a po skončení doby poskytovania príspevku môžu plynule 
pokračovať v ďalšom pracovnom pomere. Sú to prevažne činnosti ako čistenie a 
kosenie námestia, čistenie a kosenie cintorína, čistenie a kosenie  verejných 
priestranstiev v celej obci, upratovanie obecných budov, športovísk, čistenie 
vodných tokov v katastri obce, čistenie odvodňovacích kanálov popri 

komunikáciách, zametanie, upratovanie obce, okopávanie zelene. 
 
b) vymaľovanie fasády na budove zdravotného strediska a kancelárií v budove OcÚ 
Častá - MF SR 
 
 Dňa 20. januára 2017 podala obec Častá na MF SR žiadosť o poskytnutie 
dotácie vo výške 13.500 € na vymaľovanie fasády na budove zdravotného strediska 
a kancelárií v budove OcÚ Častá. 
 Budova bola naposledy vymaľovaná pred viac ako 10-timi rokmi, 
v jednotlivých miestnostiach na I. poschodí, kde sa nachádzajú kancelárie OcÚ sú 
nevyhovujúce vysoké stropy, ktoré majú výšku 4m, čoho následkom sa dané 
kancelárske priestory v zimných mesiacoch nedarí dostatočne vykúriť na potrebnú 
teplotu. Z dôvodu nevyhovujúcej výšky stropov v daných kancelárskych priestoroch 
sú svietidlá umiestnené v stenách, nedostatočne osvetľujú dané miestnosti a tak 
dochádza k zníženiu psychohygieny zamestnancov, ktorí sú zamestnancami 
pracujúci vo verejnom záujme, ktorí v daných priestoroch trávia cca 9 hodín denne.  
 Z tohto dôvodu je nutné oba priestory vymaľovať, v budove obecného úradu 
ide o vymaľovanie dvoch kancelárií a chodby, pričom príde aj k zníženiu stropov 
a osadeniu sadrokartónu, výmenu svietidiel čoho následkom príde k zníženiu 
nákladov na vykurovanie daných priestorov a k zvýšeniu komfortu pri vybavovaní 
stránok a k zlepšeniu psychohygienických podmienok pre prácu zamestnancov 
OcÚ.  

Taktiež budova Zdravotného strediska, ktorá je vo vlastníctve obce 
a nachádza sa v jej historickom centre, navštevuje ju denne značné množstvo 
pacientov z tohto dôvodu je nutné tieto priestory udržiavať v čistote. Taktiež je 
nutné vymaľovať fasádu, podhľady a opraviť ríny a natrieť okná. V danej budove 
sídli praktický lekár pre dospelých pre obvod: Častá, Doľany a Píla a taktiež detský 
lekár pre obvod: Častá, Doľany a Píla.  

Na tieto práce sú potrebné financie vo výške minimálne 15.000 € z čoho obec 
zaplatí z vlastného rozpočtu 10 % - t. j. 1500,- €.  
 
c) žiadosť na poskytnutie dotácií na vybudovanie osvetlenia na futbalovom ihrisku 
v Častej a rekonštrukciu chodníka na cintoríne v Častej – VÚC-BSK 
 
 Obec podala dňa 4. 5. 2016 dve žiadosti o poskytnutie individuálnej dotácie 
z dotačnej schémy VÚC – BSK na tieto projekty: 
a) na vybudovanie osvetlenia na futbalovom ihrisku v Častej  vo výške 5.000,- € 
b) rekonštrukciu chodníka cintoríne v Častej vo výške 5000,- € 
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ad a) - Cieľom projektu je zabezpečiť vybudovanie nového osvetlenia futbalového 
ihriska, ktoré bude slúžiť počas tréningov a zápasov pre potreby FC Slovan Častá, 
ktoré pôsobí ako občianske združenie v obci Častá. Súčasné osvetlenie hracej 
plochy je nefunkčné a z tohto dôvodu je potrebné vybudovať nové osvetlenie a to na 
6 stĺpoch (v rohoch ihriska) s výškou každého stĺpa 10 m, aby prišlo k 
rovnomernému nasvieteniu celej plochy futbalového ihriska, pretože osvetlenie 
ihriska je potrebné najmä v jesenných a zimných mesiacoch, kedy je obmedzený 
slnečný svit a počas tréningových alebo majstrovských zápasov je nutné kvôli 
bezpečnosti hráčov a divákov plochu futbalového ihriska osvetliť. 
Celkový rozpočet projektu je vo výške: 12.000,- €, spolufinancovanie obce by bolo vo 
výške: 7.000,- € 
 
ad b) Cieľom projektu je rekonštrukcia starého nerovného asfaltového povrchu 
chodníka nachádzajúceho sa na cintoríne v obci Častá s tým, že pôvodný povrch 
bude nahradený zámkovou dlažbou. Celkový rozpočet projektu je vo výške: 21.100,- 

€, spolufinancovanie obce by bolo vo výške: 16.100,- € 
 
d) žiadosť o poskytnutie dotácie na zateplenie budovy ZŠ v obci Častá 
 
Obec Častá podala dňa 09. 03. 2017 na Environmentálny fond SR žiadosť 
o poskytnutie dotácie na zateplenie budovy ZŠ Častá s názvom „Základná škola 
Častá - učebný pavilón, telocvičňa, jedáleň so školským klubom detí“ v celkovej 
výške: 254 912,24 EUR. Zateplenie sa týka týchto objektov: Základná škola Častá - 
učebný pavilón, telocvičňa, jedáleň so školským klubom detí. Následne poslanci OZ 
Častá hlasovaním schválili bez pripomienok informácie o podaných projektoch 
obcou Častá v roku 2017.  
 
Uznesenie č. 7-II./OZ/2017 
Obecné zastupiteľstvo v Častej  berie na vedomie v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4  
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,  v znení neskorších predpisov (Zákon 
o obecnom zriadení) informáciu o podaných projektoch:  
- a) ÚPSVaR Pezinok a obec Častá,  
- b) vymaľovanie fasády na budove zdravotného strediska a kancelárií v budove OcÚ 
Častá - MF SR,  
- c) žiadosť na poskytnutie dotácií na vybudovanie osvetlenia na futbalovom ihrisku 
v Častej a rekonštrukciu chodníka cintoríne v Častej – VÚC-BSK,  
- d) žiadosť o poskytnutie dotácie na zateplenie budovy ZŠ v obci Častá, 
 

Hlasovanie: všetci prítomní – za 

 
7. Informácie o projekte celoobecná kanalizácia a ČOV pre obec Častá 
a ostatné informácie od starostky obce Častá 
 
V tomto bode vystúpila starostka obce Častá Mária Garajová, ktorá oboznámila 
prítomných občanov a poslancov, že Okresný úrad v Bratislave (bývalý Krajský 
stavebný úrad v Bratislave) rozhodnutím dňa 27. 03. 2017 zamietol odvolanie voči 
rozhodnutiu Okresného úradu Pezinok, odbor starostlivosti o ŽP zo dňa 21.11.2016 
- skolaudovaniu vodnej  stavby „Častá- splašková kanalizácia a ČOV, podané 
účastníkmi konania: Emíliou Púryovou a vlastníkmi pozemkov z lokality 26/o – 
Janou Zacharovou, Agnešou Galčákovou, Vincentom Jakubčíkom, Mariánom 
Hrdličkom, Ing. Jozefom Minárikom, Marcelom Zelinkom, Martou Sládekovou a 
Teréziiou Slobodovou.  V súčasnosti plynie lehota na správoplatnenie tohto 
rozhodnutia, ktoré potvrdzuje skolaudovanie stavby, zároveň prebieha aj  
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kolaudácia stok A1-4 – za kúpaliskom, B-v sade, A4-1- prepoj od  ul. Veternú kde 
bolo potrebné vykonať vyčistenie a aj monitoring potrubia. 
 Obec tiež zaslala do každej domácnosti (41 domácností) začiatkom marca 
občanom bývajúcim  na ul. Na vŕšku, na ul. Záhradníckej, Sokolskej a Poľnej, 
ktorým boli vybudované domové prípojky na verejnú kanalizáciu - zjednodušený 
postup pri vybavovaní pripojení domácností na splaškovú kanalizáciu na 
zrekonštruovanej stoke, kde sme  im podrobne vysvetlili postup   na pripojenie na 
kanalizáciu. Taktiež zamestnankyne Obecného úradu v Častej -  v podateľni, (ak 
o to požiadajú), im v čase úradných hodín poradia a pomôžu s vyplnením žiadosti 
a taktiež s vytlačením listu vlastníctva z internetu. Pripojenie je hromadné a bez 
poplatku. 
Obec pripravuje všetky dokumenty k uzavretiu zmluvy o prevádzkovaní s budúcim 
prevádzkovateľom  - BVS a.s. : 
1. Monitoring gravitačnej kanalizácie   1.1. CD/DVD 
                                                            1.2.  Protokol 
 

2. Doklady                                             2.1. Stanovisko BVS k stavbe 
                                                              2.2. Stavebné povolenie/právoplatné/ 
 
3.Geodetické zameranie skutočného vyhotovenia terénu    
 
                                                               3.1. Technická správa  
                                                              3.2. Zoznam bodov so súrad., kótami dna a  
                                                                      vrátane prítokov 
                                                               3.3. Situácia  
                                                               3.4. Pozdĺžny profil  stôk, vrátane spádu a                         
                                                                      vzdialeností medzi vstup. šachtami  
                                                                      kanalizácie 
                                                               3.5. Pozdĺžny profil výtlačného potrubia,  
                                                                     vrátane          
                                                                      spádu a vzdialen. medzi vrchol. bodmi 
                                                               3.6. CD v DGN formáte 
 
4. Protokol o kontrole geodetického zamerania na BVS, a.s. – odd. GIS 
 
5. Atesty zabudovaných materiálov /poklopy, stúpačky, potrubie, tvarovky, 
šacht.diely../ 
 
6. Skúšky vodotesnosti, vrátane Čerpacích staníc, s uvedením normy 
 
7. Kompletná projekt. dokumentácia   7.1. Technická správa 
   skutočného vyhotovenia /pôvodný,  7.2. Situácia  
   opravený podľa geodetického          7.3. Pozdĺžny profil stôk gravitačnej  
    zamerania/, vrátane kópie na CD   kanalizácie 
                                                          7.4. Pozdĺžny profil výtlačného potrubia 
                                                          7.5. Priečny rez uloženia potrubia  
                                                          gravitačnej  kanalizácie 
                                                           7.6. Priečny rez uloženia výtlačného potrubia 
                                                           7.7. Objekty /vstup.šachty, spádoviská,../ 
8. Zoznam odbočiek /prípojok a ich zameranie/                                    
 
V marci bol vykonaný  záverečný finančný  audit projektu-Celoobecná kanalizácia 
a ČOV pre obec Častá. Správa audítora z overenia finančných výkazov bude 
odovzdaná do 60 dní po skončení overovaného obdobia. 
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Obec získala v r.2017 z Envirofondu  dotáciu  vo výške 80.000 € na dobudovanie 
kanalizácie na ul. Hlavnej. Táto stavba bude realizovaná v r.2017, bude sa 
realizovať časť stoky B v dĺžke cca 130m  od š8 po š22 a  tu bude potrubie uzavreté 
zátkou. Bude to približne po dom č. 150 na ul. Hlavnej. V rámci výstavby budú na 
potrubie osadené odbočky pre napojenie domových  kanalizačných  prípojok. 
Starostka ďalej informovala o ďalších aktivitách obecného úradu a to konkrétne:  
• že sa uskutočnilo rokovanie s p. farárom Mgr. Vladimírom Banským ohľadom 
prenájmu pozemku od rímsko-katolíckej cirkvi vedľa zbrojnice DHZ ma účely 
vybudovania prístrešku pre hasičské auto, zároveň informoval, že obec podala  
žiadosť o dotáciu vo výške 10.000 € na Prezídium H a ZZ a DPO SR na vybudovanie 
tohto prístrešku, 
• obec zabezpečila u projektanta a geodeta prípravu projektovej dokumentácie na 
chodník na ul. Štefanovskej, 
• obec zabezpečila u Regionálnych ciest výrub stromov popri regionálnej ceste na 
Červený kameň, taktiež zamestnanci OcÚ zabezpečili výrub stromov na ul. Na vŕšku 
(pri el. vedení ) a OcÚ požiadalo ZSE, a. s. spolu s fotodokumentáciou  o orezanie 

stromov v obci zasahujúcich do elektrického vedenia, 
•na ul. Veternej OcÚ zrealizovala  (na základe požiadavky od BVS, a. s.) monitoring 
kanalizačného potrubia z dôvodu napojenia sa novej  kanalizačnej stoky A1-1 – pod 
Pekárňou cez túto ulicu do ČOV, 
•na dome smútku sme zabezpečili opravu omietky na zvonici a čelnej steny Domu 
smútku, opravu atiky, náter plechov a kovových prvkov, 
• starostka tiež informovala, že futbalisti TJ Slovan Častá brigádnicky realizujú 
tribúnu pre divákov pod prístreškom pri kabínach TJ, v kabínach TJ boli vymenené 
bojlery a opravený bol rozvod vody, 
•na detskom ihrisku sme zabezpečili revíziu prvkov, vymenili sme šmykľavku, ktorá 
bola prasknutá za novú a objednali sme ďalší prvok na preliezanie pre staršie deti, 
•zabezpečili sme geodetické zameranie verejného priestranstva v lokalite za 
kúpaliskom (pred domami p. Hegera, p. Huberta a p.Citteru), 
•obec obdržala oznámenie od MŠ SR zo dňa 30.03.2017 že  Súkromná základná 
škola s MŠ pri DO  Biela skala boli rozhodnutím MŠ SR vyradené zo siete škôl 
a školských zariadení SR z dôvodu že detská ozdravovňa nemá uzatvorené zmluvy 
s príslušnou zdravotnou poisťovňou, ktoré sa týkajú úhrady nákladov súvisiacich 
s ozdravným pobytom a rehabilitáciou detí,  
•obec zabezpečila vyčistenie a zhrnutie skládky zeminy  po realizácii výstavby 
kanalizácie a osadenie rampy na skládke, taktiež bude ešte v časti skládky 
vybudovaný val, tak aby na tento pozemok nebol prístup, 
Starostka záverom informovala, že pri transformátore bolo dokončené  asfaltovanie 
križovatky a bude realizovaný ešte jeden náter farby na prechodoch (vodorovné 
dopravné značenie), 
•obec komunikuje a konzultuje s projektantom dopravných stavieb a geodetom 
ohľadom prechodu pre chodcov pri kostole smerom na ul. Záhradnícku, a ohľadom 
križovatky pri potravinách pri Základine. 
 
Následne starostka informovala o dvoch výzvach, ktoré boli predmetom pracovného 
rokovania OZ Častá dňa 18. apríla 2017 týkajúce sa nasledovných oblastí: 
1/ výzva Úradu vlády SR v gescii splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport 
Dušana Galisa týkajúca sa „Podpory rozvoja športu v roku 2017“, kde je možné 
požiadať o dotáciu na výstavbu multifunkčných ihrísk, výmenu umelého trávnika, 
výstavba detských ihrísk a nákup športovej výbavy. Žiadosti  môže podávať  obec, 
ale aj škola zriadená obcou. 
Taktiež starostka informovala o ďalšej výzve, ktorá bola predmetom pracovného OZ, 
ktorú zverejnilo Ministerstvo životného prostredia SR týkajúca sa možnosti  získať 
dotáciu na ochranu pred povodňami realizáciou opatrení na vodnom toku aj mimo 
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neho, prostredníctvom vyhlásených výziev z OPK ŽP. Kód výziev - opatrenia na 
vodnom toku: OPKZP-PO2-SC211-2017-21, opatrenia mimo vodného toku: OPKZP-
PO2-SC211-2017-18. Dátum vyhlásenia výziev: na vodnom toku: 14.03.2017, mimo 
vodného toku: 24.02.2017. Typ výzvy: otvorená, dátum uzávierky, na vodnom toku: 
31.05.2017, 31.08.2017, mimo vodného toku: 15.05.2017, 15.08.2017.Alokácia: na 
vodnom toku: 290 mil. EUR, mimo vodného toku: 50 mil. EUR. Výška 
príspevku: na vodnom toku: max. 50 mil. EUR, mimo vodného toku: max. 2 mil. 
EUR. Spolufinancovanie: 0-10 % v závislosti od typu žiadateľa. Oprávnené 
územie: celé územie SR. Vzhľadom ku skutočnosti, že ide o finančne nákladnú 
investíciu na ktorej sa obec bude musieť podieľať spolufinancovaním vo výške 5% 
z celkových nákladov na protipovodňové opatrenia starostka daný projekt dala na 
vyjadrenie a posúdenie komisiám pri OZ Častá. Následne poslanci hlasovaním 
zobrali na vedomie bez pripomienok informácie o projekte Celoobecná kanalizácia 
a ČOV pre obec Častá a ostatné informácie od starostky obce Častá.  
 
Uznesenie č. 8-II./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 o projekte Celoobecná kanalizácia a ČOV pre obec Častá a ostatné 
informácie od starostky obce Častá  
   
Hlasovanie: všetci prítomní – za 
 
K výzve na výmenu umelého trávnika, ktorú zverejnil Úrad vlády SR vystúpil 
poslanec Jozef Jakuš, ktorý uviedol, že futbalové miniihrisko bolo postavené v roku 
2007 a v súčasnej dobe je už značne opotrebované a je nevyhnuté vymeniť umelý 
trávnik na tomto ihrisku o rozmeroch 33x18m (594m2). Následne pán Jakuš 
predložil návrh uznesenia, týkajúci sa prípravy žiadosti na poskytnutie dotácie na 
projekt: „Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku“ v obci Častá, ktorý 
poslanci OZ Častá hlasovaním schválili bez pripomienok.  
 
Uznesenie č. 9-II./OZ/2017 
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) a) schvaľuje  prípravu žiadosti na poskytnutie dotácie na projekt: 
„Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku“ v obci Častá, v areáli ZŠ s 
MŠ Častá v rámci programu Podpora rozvoja športu na rok 2017, Podprogram č. 3 – 
výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku. 
b) berie na vedomie možnosti financovania projektu „Výmena umelého trávnika na 
multifunkčnom ihrisku“ so spolufinancovaním z vlastných zdrojov alebo iných 
zdrojov najmenej vo výške 5 % z celkového rozpočtu projektu, v rámci programu 
Podpora rozvoja športu na rok 2017, Podprogram č. 3 – výmena umelého trávnika 
na multifunkčnom ihrisku. 
 
8. Určenie platu starostky obce Častá 
 
V tomto bode udelila starostka slovo zástupcovi starostky Stanislavovi 
Jablonovskému, ktorý uviedol, že uznesením OZ v Častej určilo obecné 
zastupiteľstvo v súlade s ust. § 11 od. 4, písm., i) zák. 369/1990 Zb., o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov úväzok starostu obce v rozsahu 1,0. (celý 
úväzok).  
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Odmeňovanie starostov je upravené v zákone č. 253/1994 Z. z. o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 
neskorších predpisov.  
 
1) v zmysle ust. § 3 ods. 1 zákona 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov  obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov 
starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v 
národnom hospodárstve vyčíslenej na základe  údajov Štatistického úradu 
Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a  násobku podľa § 4 ods. 
1. hore uvedeného zákona.  Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.  
-priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve v  r. 2016 je 
912,-€  
- násobok podľa § 4 ods. 1 podľa počtu obyvateľov od 1001 do 3000  je 1,98.  
 
2) v zmysle ust. § 4 ods. 2 zákona 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov  obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov plat 

starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v § 3 ods. 1. Obecné zastupiteľstvo 
tento plat môže rozhodnutím zvýšiť až o 70 %.  
 
Zvýšenie platu podľa zákona až do výšky  70% nahrádza u starostu  osobné 
ohodnotenie a  odmeny.  
 

Zástupca starostky v tomto bode vyzdvihol investičné akcie, ktoré realizovala obec 
v priebehu roka 2016, najmä vďaka osobnému nasadeniu a angažovanosti 
starostky obce a to pri týchto projektoch:  
- zrealizovaný projekt – Celoobecná kanalizácia a ČOV pre obec Častá vo výške viac 
ako 6,2 mil. €,  
- za získanie ďalších 80.000 € pre obec z Environmentálneho fondu v roku 2017, na 
pokračovanie  odkanalizovania obce na ul. Hlavnej , smerom na Modru 
-  za ušetrenie mzdových prostriedkov  v roku 2016 vo výške 3.400 € (v programe 
správa obce)   
- za prípravu a realizáciu ďalších projektov v obci a ich  prostredníctvom  získavanie 
ďalších financií pre obec (každoročne projekty realizované v spolupráci s Úradom 
práce sociálnych vecí a rodiny v Pezinku-verejnoprospešné práce, projekty 
z Bratislavského samosprávneho kraja, z Ministerstva financií SR, z Ministerstva 
kultúry SR ap. ) 
- za ďalšie  zrealizované investície v r.2016 – vybudovanie osvetlenia na cintoríne, 
rekonštrukcia soc. zariadenia  a výmena vchodových dverí v klube dôchodcov, 
maľovanie kancelárii, chodieb, WC, kuchynky a znižovanie stropov na OÚ, 
realizovanie prechodu pre chodcov a križovatky pri Pekárni, gabiónový múr pri MŠ, 
dobudovanie detského ihriska o ďalšie prvky, oprava transformátora ako technickej 
pamiatky, osadenie merača rýchlosti smerom na vjazde do obce od Dolian a pod. 

 
Záverom zástupca starostky Stanislav Jablonovský uviedol, že navrhuje 10% 
zvýšenie platu oproti doterajšiemu zvýšeniu platu starostky obce za kvalitné 

vykonávanie pracovných činností, za práce presahujúce rámec pracovných činností, 
a za  plnenie  mimoriadnej pracovnej úlohy na investičnom projekte  Celoobecná 
kanalizácia a ČOV pre obec Častá  a ďalších projektoch, ktoré sa zrealizovali 
v priebehu roka 2016. 
 
V rozprave vystúpili viacerí poslanci napr. Peter Tatranský, ktorý uviedol, že je tiež 
možné v priebehu roka odhlasovať poslancami OZ napr. jednomesačné navýšenie  
platu starostu až do výšky 50%, v diskusii sa priklonil k zachovaniu súčasnej výšky 
platu. V diskusii vystúpili viacerí poslanci OZ, ktorí sa vyjadrovali k výške platu, 
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k platom a ich navýšeniu u starostov okolitých obcí  - napr. v obciach Dubová a 
Doľany. Po krátkej diskusii sa pristúpilo k hlasovaniu, pričom poslanci hlasovaním 
neschválili zvýšenie platu starostke Obce Častá Ing. Márii Garajovej o 10 %  
s účinnosťou od 21. 04. 2017. 
 
Uznesenie č. 10-II./OZ/2017 
OZ v Častej neschvaľuje zvýšenie platu starostke Obce Častá Ing. Márii Garajovej 
o 10 % oproti doterajšiemu zvýšeniu platu s účinnosťou od 21. 04. 2017. 
 
Hlasovanie: 
za návrh uznesenia zvýšenie platu o 10%: Stanislav Jablonovský, Jozef Jakuš, Jozef 
Dukát 
proti: Ľubica Opálková, Róbert Lederleitner 
zdržali sa: Vladimír Heger, Peter Tatranský, Barbora Drexlerová 
 
10. Verejné vypočutie 

 
V tomto bode v zmysle platného rokovacieho poriadku OZ Častá dostali 

priestor prítomní občania, pričom 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 
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. 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.  
 
11. Interpelácie poslancov 
 
Robert Lederleitner 
podal 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: Zrealizovanie tejto dopravnej značky sme zadali 
objednávkou spoločnosti SIGNATECH spol. s r. o., pričom bolo zo strany pána 
Porkerta prisľúbené, že táto križovatka bude označená v čo najkratšom čase.  
 
Zároveň uviedol, že obec by mala osadiť reflexné prvky na autobusovej zastávke na 
námestí, poďakoval za opravu zastávky pri Kríži na ulici Zámockej a tiež uviedol, že 
obec by mala v areáli bývalého kúpaliska zabezpečiť v šachte odrazenie prívalových 
vôd.  
  
Odpoveď starostky obce Častá: Zamestnanci OcÚ Častá chodia túto šachtu 
pravidelne kontrolovať a obec zaistí odrazenie prívalových vôd v šachte.  
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Vladimír Heger:  
upozornil na parkovanie motorových vozidiel na chodníkoch v obci, čím je 
znemožnený prechod pre chodcov a mamičky s kočíkmi, a tiež na skutočnosť, že 
občania napr. na ulici na Vŕšku vhadzujú do kontajnerov na sklo komunálny 
odpad, vzniesol požiadavku na uzamknutie kontajnerov. 
 
Odpoveď starostky obce Častá: V prípade parkovania vozidiel na chodníkoch v obci, 
ktoré nechávajú priestor pre chodcov v šírke menšej ako 1,5 metra (v zmysle 
vyhlášky o premávke na pozemných komunikáciách) treba volať OO PZ Modra. 
Obec zabezpečuje pravidelnú kontrolu kontajnerov na separovaný odpad 
zamestnancami OcÚ a ich triedenie ak je to možné.  
 
Peter Tatranský:  
požiadal obec o zrealizovanie orezu na Lipe pri soche Sv. Františka pred domami 
číslo 221 – 226.  

 
Odpoveď starostky obce Častá: Obec zrealizuje daný orez svojimi zamestnancami 
v čo najkratšej dobe.  
 
Ľubica Opálková:  
upozornila, že na ulici Podzámocká pri dome pána Kadleca nesvieti svetlo verejného 
osvetlenia.  
 
Odpoveď prednostu OcÚ: nefungujúce osvetlenie je potrebné vždy nahlásiť na 
obecný úrad pani Krchnákovej, ktorá danú informáciu oznámi obecnému 
energetikovi pánovi Mosoriakovi. 
 
Jozef Dukát: 
predniesol požiadavku aby sa vyznačilo parkovanie vozidiel pred školou, pretože 
v ranných hodinách pred začiatkom školského vyučovania je tam neprehľadná 
situácia 
 
Odpoveď starostky obce Častá: dopravné značenie je už objednané u spoločnosti 
SIGNATECH spol. s r. o. tak aby nebolo možné nákladnými motorovými vozidlami  
parkovať pred poštou resp. pred vjazdom do areálu ZŠ s MŠ Častá.  
 
12. Záver  
 Starostka obce – Ing. Mária Garajová na záver poďakovala poslancom za 
prácu a podnety, občanom za účasť a o 19,30 hod. ukončila II. riadne OZ v roku 
2017. 
 Kompletný zvukový záznam z rokovania OZ Častá je uverejnený na webovej 
stránke obce Častá.  
 
Overovatelia zápisnice:  
 
_________________________                                              ___________________  

Mgr. Robert Lederleitner, v. r.               Mgr. Vladimír Heger, v. r.  
  

 

 

_______________________     ________________________ 

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


