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O b e c    Č a s t á 

Zápisnica 

 z V. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častej 
konaného dňa 09. 11. 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; Stanislav 
Jablonovský, Mgr. Jozef Jakuš, Jozef Dukát, PhDr. Barbora Drexlerová PhD., Ing. 

Peter Tatranský, PhD., Mgr. Robert Lederleitner a Ing. Vladimír Medlen, hlavný 
kontrolór obce Častá. 
 

Ospravedlnení: PhDr. Michal Kovačik, Mgr. Vladimír Heger a Mgr. Ľubica 
Opálková. 
(v celom ďalšom texte zápisnice budú poslanci, zamestnanci úradu a prítomní 
občania vystupujúci na zasadnutí OZ Častá uvádzaní bez akademických titulov) 
 
1. Otvorenie  
 V. riadne zasadnutie OZ Častá v roku 2017 (ďalej len „OZ“) otvorila a viedla 
starostka obce Častá – Ing. Mária Garajová, zároveň privítala prítomných poslancov 
oboznámila s programom rokovania.  
 
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 Starostka obce Mária Garajová za navrhovateľov uznesení navrhla: Jozefa 
Dukáta a Petra Tatranského, za overovateľov zápisnice: Stanislava Jablonovského 
a Jozefa Jakuša a za zapisovateľa V. riadneho OZ v roku 2017 určila Artúra 
Soldána. Následne poslanci hlasovaním návrh schválili.  
 

Uznesenie č. 1-V./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: Jozefa Dukáta a Petra Tatranského, určuje overovateľov zápisnice: 
Stanislava Jablonovského a Jozefa Jakuša 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 V. riadneho zasadnutia OZ v roku 2017, pričom uviedla, že materiály na 
dnešné zasadnutie boli zaslané poslancom spolu s návrhmi na uznesenie. Poslanci 
následným hlasovaním schválili program rokovania V. riadneho OZ v roku 2017 bez 
pripomienok.   
 
Uznesenie č. 2-V./OZ/2017 
 OZ v Častej schvaľuje v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znp program rokovania V. riadneho OZ v roku 2017 
podľa pozvánky.  
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Hlasovanie: všetci prítomní: za  

 

 

3. Schválenie volebnej komisie pre voľbu hlavného kontrolóra 
Uvedený bod predniesol prednosta úradu Artúr Soldán, ktorý ozrejmil všetkým 
zúčastneným postup voľby hlavného kontrolóra a následne poslanci po krátkej 
rozprave predložili návrh, aby vo volebnej komisii pracovali: 
Člen komisie č. 1: Barbora Drexlerová 
Člen komisie č. 2: Jozef Dukát 
Člen komisie č. 3: Robert Lederleitner 
Za tajomníčku volebnej komisie prednosta Obecného úradu navrhol: Henrietu 
Korčekovú a zapisovateľku volebnej komisie: Marcelu Krchnákovú, obe 
zamestnankyne OcÚ Častá. 
Poslanci hlasovaním schválili volebnú komisiu pre voľbu hlavného kontrolóra obce 
Častá. 
 

Uznesenie č. 3-V./OZ/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Častej v zmysle ustanovenia § 18a ods. 2 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a v zmysle 
Uznesenia OZ č. 5-IV./OZ/2017 zo dňa 12. 09. 2017 schvaľuje volebnú komisiu pre 
voľbu na funkciu hlavného kontrolóra Obce Častá s počtom členov 3 a menovite: 
člen komisie č. 1: Barbora Drexlerová, člen komisie č. 2: Jozef Dukát, člen komisie 
č. 3: Robert Lederleitner. Tajomníčka volebnej komisie: Henrieta Korčeková, 
zapisovateľka volebnej komisie: Marcela Krchnáková. 

 

Hlasovanie: všetci prítomní – za 
 

4. Výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Častá  
Nasledujúci bod programu rokovania OZ predniesol Artúr Soldán, prednosta OcÚ 
Častá, ktorý uviedol, že pracovný pomer, funkčné obdobie a plat hlavného 
kontrolóra sú predkladané v rovnakej forme ako po minulé roky. (t. j. kratší 
pracovný čas – 0,20 úväzku s funkčným obdobím ktoré začína  dňom 15. 11. 2017  
a končí dňom 14. 11. 2023). V rozprave vystúpil poslanec Robert Lederleitner, ktorý 
sa pýtal na finančné ohodnotenie hlavného kontrolóra pri skrátenom úväzku. Celý 
systém odmeňovania HK vysvetlil poslanec Peter Tatranský, pričom bol prerušovaný 
nemiestnym hlasitým vystupovaním, ktoré bolo v príkrom rozpore s platným 
rokovacím poriadkom OZ Častá zo strany občana obce J. Dubovského, načo ho pán 
poslanec Peter Tatranský dôrazne upozornil aby sa správal slušne, nenarúšal 
pokojný priebeh rokovania a dodržiaval pravidlá platného rokovacieho poriadku, 

pretože v opačnom prípade bude z miestnosti vykázaný. Presnú výšku platu 
ozrejmil súčasný pán hlavný kontrolór a následne bola rozprava ukončená.  
Poslanci hlasovaním určili pracovný pomer, stanovili funkčné obdobie a určili plat 
hlavného kontrolóra.  
 

Uznesenie č. 4-V./OZ/2017 
Obecné zastupiteľstvo  v Častej na základe ust. § 18a  a ust. §18c zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení,  v znení neskorších predpisov  
a) určuje 
pracovný pomer hlavného kontrolóra obce Častá, ktorý bude vykonávať na kratší 
pracovný čas – 0,20 úväzku) zmysle ust. § 18a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. 
v znení neskorších predpisov (Zákon o obecnom zriadení) s poukazom na ust. § 49 
zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov (Zákonník práce) 
b) stanovuje 
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funkčné obdobie hlavného kontrolóra obce Častá začína dňom 15. 11. 2017  
a končí dňom 14. 11. 2023 v zmysle ust. § 18a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. 
v znení neskorších predpisov (Zákon o obecnom zriadení) 
c) určuje 
plat hlavného kontrolóra obce Častá v zmysle ust. § 18c ods. 1 písm. d) zákona č. 
369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov  s poukazom na ust. § 18c ods. 2 
zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov  (Zákon o obecnom zriadení) 
 
Hlasovanie: všetci prítomní – za 

 
5. Prezentácia kandidátov na funkciu „hlavný kontrolór Obce Častá“ 
V nasledujúcom bode programu OZ Artúr Soldán prednosta OcÚ v Častej o tom, že 
jediným kandidátom na funkciu hlavného kontrolóra obce Častá, ktorý splnil všetky 

zákonom predpísané náležitosti v zmysle Uznesenia č. OZ č. 5-IV/OZ-2017 zo dňa 
12. 09. 2017 je Ing. Vladimír Medlen, čo skonštatovala aj komisia určená na 
otváranie  obálok na funkciu hlavného kontrolóra, ktorá zasadala dňa 02. 11. 2017 
v zasadačke OcÚ na I. poschodí.  

Následne sa odprezentoval súčasný hlavný kontrolór Vladimír Medlen, ktorý 
predostrel svoje  priority, ktorými sa bude riadiť za predpokladu že bude zvolený do 
funkcie hlavného kontrolóra obce Častá. V úvode svojej prezentácie uviedol štyri 
hlavné ciele kontroly a síce: Prevencia predchádzania zneužitia verejných zdrojov, 
hospodárnosť vo finančnom riadení, efektívnosť v rozpočtovom riadení 
a v neposlednom rade účinnosť a účelnosť v nakladaní s verejnými zdrojmi. 
Oboznámil prítomných poslancov, že bude vypracovávať odborné stanoviská 
k rozpočtu a záverečnému účtu obce Častá pred ich schvaľovaním v obecnom 
zastupiteľstve a tiež zabezpečovať spoluprácu so štátnymi orgánmi vo veciach 
kontroly, hospodárenia s finančnými prostriedkami, ktoré boli pridelené obci Častá 
zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov EÚ. Taktiež bude zabezpečovať 
všetky práce a kontroly podľa požiadaviek poslancov OZ a pani starostky. Pán 
Vladimír Medlen ďalej dodal, že ďalšími povinnosťami, ktoré budú vyplývať z tejto 
funkcie, je evidencia vybavovania a prešetrovanie podnetov oznámení, petícií 
občanov a organizácií v rozsahu platnej legislatívy a kontrola vybavovania sťažností, 
ktoré prídu do tejto inštitúcie. Pán Vladimír Medlen zdôraznil, že sa pri výkone 
kontroly zameria najmä na dodržiavanie uzatvorených zmlúv obcou,  dodržiavanie 
podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií, správnosť a 
preukázateľnosť vykonávania finančnej operácie alebo jej časti, spoľahlivosť 
výkazníctva, ochranu majetku v správe alebo vo vlastníctve obce. Taktiež sa zameria 
na výkon kontroly na mieste: t. j. pri na obecnom úrade, ZŠ s materskou školou, u 
právnickej osoby, prostredníctvom ktorej sa poskytujú verejné financie z rozpočtu 

obce, prostredníctvom ktorej sa poskytujú verejné financie, za ktoré zodpovedá 
obec, alebo prostredníctvom ktorej sa poskytujú verejné financie v súlade s 
osobitným predpisom,  u inej osoby, ktorej boli poskytnuté verejné financie z 
rozpočtu obce, ktorej boli poskytnuté verejné financie, za ktoré zodpovedá obec. 

 
Po ukončení prezentácie vystúpil prednosta OcÚ Artúr Soldán, ktorý 

oboznámil prítomných poslancov s pravidlami voľby hlavného kontrolóra s tým, že 
samotný akt voľby je riešený tajným hlasovaním poslancov obecného zastupiteľstva. 
Prednosta OcÚ ďalej uviedol, že po skončení prezentácie kandidátov sa uskutoční 1. 
kolo volieb hlavného kontrolóra; každý poslanec OZ obdrží hlasovací lístok s 
menami jednotlivých kandidátov, ktorí budú na hlasovacom lístku oddelení 
poradovými číslami a obálku; každý poslanec zakrúžkuje poradové číslo s menom 
kandidáta, ktorého považuje za najvhodnejšieho, lístok vloží do obálky a vloží ho do 
pripravenej volebnej urny. Za platný sa považuje ten hlasovací lístok, na ktorom 
bude zakrúžkované len jedno poradové číslo s menom kandidáta. Na zvolenie 
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hlavného kontrolóra v 1. kole, je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov 
všetkých poslancov OZ (t.j. min. 5 platných hlasov). Následne sa uskutočnilo I. kolo 
volieb s tým, že ešte pred samotným volebným aktom pani Henrieta Korčeková 
a pani Marcela Krchnáková rozdali prítomným poslancom hlasovacie lístky 
opatrené úradnou pečiatkou obce a obálky. Pani Marcela Krchnáková ukázala 
viditeľne všetkým poslancom otvorenú volebnú urnu, ktorá bola prázdna a následne 
ju pred voľbou uzatvorila. Následne bola vyhlásená krátka 5 minútová prestávka 
určená na sčítanie odovzdaných hlasovacích lístkov.  
 

 
6. Prvé kolo volieb 
Volebná komisia sčítala všetkých 6 hlasov z prítomných 6 poslancov obecného 
zastupiteľstva. 
Výsledok sčítania hlasovacích lístkov: 
-počet odovzdaných hlasov: 6 
-počet platných hlasov: 5 
- počet neplatných hlasov: 1 
 
Počet hlasov pre jednotlivých kandidátov:  
Výsledok hlasovania v I. kole volieb bol nasledovný : 
Ing. Vladimír Medlen - 5 hlasov. Na základe hlasovania poslancov v I. kole volieb bol 
za hlavného kontrolóra obce zvolený kandidát č. 1 Ing. Vladimír Medlen, čo 
skonštatoval člen volebnej komisie Robert Lederleitner. Následne poslanci 
hlasovaním zvolili za hlavného kontrolóra obce Častá Ing. Vladimíra Medlena.  
 
Uznesenie č. 5-V./OZ/2017 

Obecné zastupiteľstvo  v Častej zvolilo na základe § 18a  zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov za hlavného kontrolóra obce 
Častá kandidáta č.  1 menom: Ing. Vladimír Medlen. 
 
Hlasovanie: všetci prítomní – za 

 

7. Záver  
 Starostka obce – Ing. Mária Garajová na záver poďakovala poslancom za 
prácu a podnety a o 19,00 hod. ukončila V. riadne OZ v roku 2017. 
 Kompletný zvukový záznam z rokovania OZ Častá je uverejnený na webovej 
stránke obce Častá.  
 
Overovatelia zápisnice:  
 
 

 
_________________________                                         ________________________  
Mgr. Jozef Jakuš, v. r.     Stanislav Jablonovský, v. r. 
 
 
 
 
 
_______________________     ________________________ 
JUDr. Artúr Soldán, v. r.                Ing. Mária Garajová, v. r.  
prednosta OcÚ Častá     starostka Obce Častá 

 


