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O b e c    Č a s t á 

Zápisnica 

 z II. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častej 
konaného dňa 12. 04. 2018 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; Mgr. Ľubica Opálková, Stanislav Jablonovský, Mgr. 
Robert Lederleitner a PhDr. Michal Kovačik, Ing. Peter Tatranský, PhD., Jozef 
Dukát, Mgr. Jozef Jakuš, Mgr. Vladimír Heger. a Ing. Vladimír Medlen, hlavný 

kontrolór obce Častá. 
 

Ospravedlnení:  PhDr. Barbora Drexlerová, PhD. 
(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 2018 (ďalej len „OZ“) otvorila a viedla 
starostka obce Častá – Ing. Mária Garajová, zároveň privítala poslancov a 
oboznámila ich s programom rokovania.  
 

Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 Starostka obce Mária Garajová za navrhovateľov uznesení navrhla: Michala 
Kovačika a Roberta Lederleitnera, za overovateľov zápisnice: Ľubicu Opálková 
a Jozefa Jakuša a za zapisovateľa II. riadneho OZ v roku 2018 určila Artúra 
Soldána. Následne poslanci hlasovaním návrh schválili.  
 

Uznesenie č. 1-II./OZ/2018 
 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: Michal Kovačik a Robert Lederleitner, určuje overovateľov zápisnice: 
Ľubicu Opálková 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 II. riadneho zasadnutia OZ v roku 2018, pričom uviedla, že poslanci mali 
pracovné stretnutie k zastupiteľstvu 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 II. 
riadneho OZ v roku 2018 bez pripomienok.   
 
Uznesenie č. 2-II./OZ/2018 
 OZ v Častej schvaľuje v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v z.n.p program rokovania II. riadneho OZ v roku 2018 
podľa pozvánky  
 

Hlasovanie: všetci prítomní – za  
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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 08. 02. 2018, 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 08. 02. 2018.  
 

Uznesenie č. 3-II./OZ/2018 
 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 08. 02. 2018. 
 

Hlasovanie: všetci prítomní – za 

 

4. Návrh VZN obce Častá č. 1/2018 o určení výšky dotácie z rozpočtu obce na 
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia na rok 
2018 v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti obce Častá 
 
Uvedený bod predniesla starostka obce Častá, ktorá uviedla, že návrh VZN č. 
1/2018 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, 
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- vykonať kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými 
obcou Častá na ZŠ s MŠ Častá vo svojej zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti. 
 
Hodnota jednotkového koeficientu (očakávanej ročnej sumy pripadajúcej na jedného 
prepočítaného žiaka) je na začiatku roku 2018 vo výške 84,17 eur. 
Na výpočet jednotkového koeficientu pre kalendárny rok 2018 sú potrebné údaje 
zverejnené na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky 
www.mfsr.sk v časti Financie → Verejné financie → Fiškálna decentralizácia → 
Východiskové štatistické údaje a rozpočtované podiely obcí a VÚC na výnose dani z 
príjmu FO pre rok 2018 → Východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose 
DPFO pre rok 2018. 
Z údajov, ktoré zverejnilo Ministerstvo financií SR vyplýva že: 
- predpokladaný podiel na dani z príjmov fyzických osôb (výnos dane za SR) pre rok 
2018 predstavuje sumu 1 923 735 000 eur, 
- prepočítaný počet detí/žiakov/poslucháčov podľa stavu k 15.9.2017 za Slovenskú 
republiku je 9 142 490,3 osôb. 
Predpokladaná výška jednotkového koeficientu pre rok 2018 sa vypočíta 
nasledovne: 
0,40 x výnos dane za SR / prepočítaný počet detí a žiakov k 15.9.2017 za SR 
0,40 x 1 923 735 000 / 9 142 490,3 = 84,17 eur 
Hodnota jednotkového koeficientu pre príslušný kalendárny rok závisí od výšky 
výnosu dane z príjmov fyzických osôb a od prepočítaného počtu žiakov v základných 
umeleckých školách, poslucháčov v jazykových školách a detí v materských školách 
a školských zariadeniach. Z uvedeného vyplýva, že ak sa počas kalendárneho roka 
zmení niektorý z týchto dvoch údajov, hodnota jednotkového koeficientu pre 
príslušný kalendárny rok sa môže zvýšiť alebo znížiť, a preto je potrebné hodnotu 
jednotkového koeficientu pre rok 2018 považovať za predpokladanú. 
 
Starosta v závere svojho vystúpenia uviedla, že schválením VZN č. 1/2018 príde 
k úprave rozpočtu obce Častá v programe 7 vzdelávanie, podprogram 7. 4. 
(originálne kompetencie pre ZŠ s MŠ Častá z podielových daní) sa upraví čiastka vo 
výške: 262.000,- € na sumu 286.751,- €). (krytie v príjmovej časti rozpočtu bude 
z aktuálnej výšky podielových daní  zo sumy 760.000,- €, položka 111 na sumu 
785.167,- € pre obec Častá). 
 
Následne poslanci hlasovaním schválili bez pripomienok VZN č. 1/2018 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 a VZN č. 1/2017 zo dňa 02. 02. 2017 o 
určení výšky dotácie z rozpočtu obce na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 
a školského zariadenia na rok 2018 v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti obce 
Častá 
 
Uznesenie č. 4-II./OZ/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Častej v zmysle  ust.  § 6  v zmysle ust.  § 11 ods. 4 písm. g)  
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,  v znení neskorších predpisov (Zákon 
o obecnom zriadení) s c h v a ľ u j e  VZN č. 1/2018 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 a VZN č. 1/2017 zo dňa 02. 02. 2017 o určení výšky 
dotácie z rozpočtu obce na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského 
zariadenia na rok 2018 v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti obce Častá 
 
Hlasovanie: všetci prítomní – za 
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5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Častá za rok 2017 
V tomto bode vystúpil hlavný kontrolór obce Častá Vladimír Medlen, ktorý 
predniesol podrobné informácie o vykonaných kontrolách v obci za rok 2017, 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  2017. 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,  
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 2017 výkon funkcie vykonával jeden deň 
týždenne a to pravidelne každú stredu. Zúčastňoval sa na zasadnutiach obecného 
zastupiteľstva. Jeho kontrola bola zameraná predovšetkým na tieto oblasti: 
- vypracovanie stanoviska hlavného kontrolóra obce k záverečnému  účtu   obce  za 
rok 2017. 
-   kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok  2017. 
-  finančná kontrola príjmov z dane za komunálny odpad  a nákladov obce za odvoz 
a likvidáciu komunálnych odpadov.    
- vypracovanie stanoviska hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu  obce na rok    
2018 a obdobie 2019 – 2020.     
- Finančná  kontrola dodržiavania podmienok zákona o slobode informácií    
v podmienkach obce Častá. 
 
V závere svojho vystúpenia hlavný kontrolór informoval, že na základe výzvy OO PZ 
Modra vykonal mimoriadnu kontrolu nakladania a využitia obecného kúpaliska 
a obecného amfiteátra s tým záverom, že objekt a areál kúpaliska a amfiteátra je 
v súčasnej dobe zabezpečený pred možnou devastáciou a vytváraním negatívnych 
vplyvov areálu na zložky životného prostredia okolitých pozemkov. 
 
V rozprave vystúpili poslanci Peter Tatranský a Vladimír Heger, ktorí navrhli, či by 
sa v rámci výberového konania nemohli spojiť viaceré obce /v združení ZMOMR/ 
a zadať súťaž na zvozové auto vybavené váhou, pretože objem komunálneho odpadu 
sa podľa ich názoru neznižuje a tento spôsob zberu by ľudí motivoval (aj finančne 
nižším poplatkom za odpad pre toho kto bude triediť a separovať) aby dôslednejšie 
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triedili odpad v domácnostiach a tým sa znížili aj objem komunálneho odpadu. 
Vladimír Heger povedal, že urobili na Dubovej tzv. odpadový koláč, kde vysypali 
pred rodinným domom smetnú nádobu a vytriedili všetko čo nepatrí do 
komunálneho odpadu a v nádobe ostalo iba 20% pôvodného objemu. Po tejto 
rozprave následne poslanci OZ Častá hlasovaním schválili bez pripomienok správu 
o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Častá za rok 2017. 
 
Uznesenie č. 5-II./OZ/2018 
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 2017. 
 

Hlasovanie: všetci prítomní – za 

 
6. Informácie o podaných a podporených projektoch, schválenie realizácie a 
spoluúčasti     
 
Uvedený bod uviedla starostka obce Mária Garajová, ktorá predstavila jednotlivé 
projekty, ktoré obec podala, ktoré boli podporené a tiež tie u ktorých je potrebné 
schváliť spolufinancovanie z obecných zdrojov.  
 

ad a/ Skvalitnenie komunálnych služieb v obci Častá, výsadba zelene a 
vybudovanie vsakovacieho rigola.  
 
Obec Častá dňa 13. 12. 2017 podala na VÚC-BSK  žiadosť o poskytnutie dotácie na 
projekt: „Skvalitnenie komunálnych služieb v obci Častá, výsadba zelene a 
vybudovanie vsakovacieho rigola.“     
Cieľom projektu je skvalitnenie komunálnych služieb súvisiacich s údržbou 
miestnych komunikácií, verejnej zelene a to najmä zametanie verejných 
priestranstiev, kosenie verejnej zelene, zimnú údržbu miestnych komunikácií. Obec 
má v pláne zakúpenie menšieho komunálneho traktora, ktorý bude svojimi 
rozmermi a technickými parametrami vhodný pre účely obce, tak aby umožňoval 
zametanie-čistenie verejných priestranstiev, kosenie zelene a zimnú údržbu týchto 
priestranstiev - t. j. posýpanie a  odhŕňanie snehu. Tento traktor bude potrebné 
vybaviť jednotlivými nadstavbami. Konkrétne snežný pluh, posýpač resp. 
rozmetadlo, zametacia súprava a bočný mulčovač. Pre tento účel bol vykonaný 
internetový prieskum cien, na základe ktorého sme pripravili návrh rozpočtu pre 
tento projekt. Zároveň obec hodlá medzi jestvujúcim detských ihriskom a 
futbalovým štadiónom vysadiť stromy, ktoré tu budú tvoriť prirodzené zázemie a 

poskytovať tieň a chládok počas čoraz teplejších letných mesiacov. Cieľom tejto 
výsadby je vypestovať pozitívny vzťah ľudí (mamičiek s deťmi) k verejnej zeleni ako k 
hodnotám, ktoré treba chrániť a starať sa o ne. V rámci adaptačných opatrení na 
zmenu klímy navrhujem v projekte premenu detského ihriska bez zelene, na malý 
park. Výsadba vzrastlých stromov prináša rôzne výhody pre verejné priestory, ako 
tvorba kyslíka a tieňa, zadržiavanie prachu, zadržiavanie zrážkovej vody a v 
konečnom dôsledku aj celková zmena mikroklímy a atraktívnosti prostredia. 
Vybrané odrody stromov sú pôvodné, domáce a tým pádom dobre zapadajú do 
prostredia Malých Karpát. Jedná sa o Buk lesný -  Fagus sylvatica ´Dawyck Gold´, 
Dub letný - Quercus robur, Lipa malolistá – Tilia cordata a Jarabina oskorušová - 
Sorbus domestica. Navrhujeme aj výsadbu hotových živých plotov popri dlhej stene. 
Výhodou týchto drevín je vysoká estetická funkcia a účelnosť ihneď po ich vysadení. 
Vysadením hotových živých plotov sa zabezpečí okamžitý a pritom mimoriadne 
estetický prvok. V tomto prípade sa jedná o Brečtan - Hedera hibernica výška 
180cm, dĺžka 106cm, šírka 40cm, 4ks. Pod vysadenými stromami obec hodlá 
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vybudovať drenážny rigol s viacerými vsakmi, ktorého realizáciou príde k 
odvodneniu futbalového štadióna, čím príde zvýšeniu retencie a dosiahne sa tak 
akumulácia vody v teréne a zabráni sa nežiaducemu zamokaniu plochy futbalového 
ihriska. Projekt rieši likvidáciu zrážkovej vody športového areálu v obci Častá z 
hľadiska vybudovania vsakovacích prvkov za účelom zvýšenia retencie a  
akumulácie vody v krajine, a tým odľahčiť existujúce kanalizácie, ako aj bojovať 
proti suchu našej krajine. V projekte sú navrhnuté opatrenia za účelom zvýšenia 
akumulácie vody v krajine a to: a) zasakovacie rigoly, b) vsakovacie nádrže, c) 
vsakovacie bloky, d) zberné jazierko. Zrážková voda zo športového areálu bude 
spádovaná na kritických miestach (viď. výkresy situácie) do navrhnutého 
vsakovacieho systému Ekodren prepad je riešený cez drenáž do retenčného jazierka 
na p.č. 522/1. Vsakovací systém pre likvidáciu zrážkovej vody je navrhovaný podľa 
nemeckej smernice ATV-DVWK-138. Takto vytvorený systém je kontrolovateľný a 
prečistiteľný a naviac je dokonale ochránený pred zanesením nečistotami t.j.  
systém s neobmedzenou funkčnosťou a životnosťou. Obec v zmysle doručeného e-
mailu zo VÚC-BSK dňa 20. 03. 2018 získala dotáciu na hore uvedený projekt vo 
výške 17.000,- € a je potrebné jeho dofinancovanie z vlastných zdrojov vo výške: 
23.634,32 €, ktorého krytie bude zabezpečené z programu 10 kapitálové výdavky 
obce, podprogram, položka 10. 4. kapitálové nerozdelené.  
 
ad b,c/Podpora rozvoja športu v obci Častá na rok 2018, podprogram č. nákup 
športovej výbavy. 
 
Podpora rozvoja športu na rok 2018 -  Futbalový klub FC Slovan Častá Podprogram 
č. 4: ,,Nákup  športovej výbavy“. 
 
Obec Častá podala dňa 01. 03. 2018 na Úrad vlády SR žiadosť o poskytnutie 
dotácie nákup športovej výbavy. Nákupom športových pomôcok chceme zlepšiť 
úroveň futbalového klubu v obci Častá a tým motivovať viac detí, aby sa zapájali do 
športových aktivít pre zlepšenie ich zdravia a vyplnenie voľného času. V dnešnej 
dobe je stále dôležitejšie deti viesť k pohybovej aktivite, aby nepodľahli sedavému 
spôsobu života. V našej obci skutočne vidíme, že aj zo strany rodičov sa zvyšuje 
záujem o zapájanie detí do športových aktivít, myslíme si, že kvalitné vybavenie 
klubov ešte viac posilní záujem o šport. 
Športová výbava – dresy a súpravy sa využijú hlavne pri zápasoch a turnajoch. 
Lopty a vesty sa využijú pri tréningovom procese a zápasoch. Športová výbava sa 
môže využiť aj pri rôznych školských  turnajoch ako je napríklad Coca cola cup 
prípadne obecných podujatiach. Realizácia projektu by bola možná hneď po 
schválení dotácie, to znamená jar – leto 2018. 
Celkové rozpočtové náklady: 8.660,- €  
Vlastné zdroje financovania: 450,- € /5%/  
Výška požadovanej dotácie: 8.210,- € /95%/ 
Dofinancovanie z vlastných zdrojov vo výške: 450,- €, ktorého krytie bude 
zabezpečené z programu 9. Šport, podprogram, položka 9. 3. prevádzka športových 
zariadení. 
 
ad d/ Doplnenie prvkov na detské ihrisko v Častej (2. etapa projektu BEZPEČNÉ 
DETSKÉ IHRISKO). 
 V roku 2016 sme začali realizovať s podporou BSK projekt detského ihriska na 
Sokolskej ulici v Častej. Ihrisko pozostáva z novej informačnej tabule, hojdačky na 
pružine, reťazovej dvojhojdačky, lezeckej steny dvojdielnej, vonkajším fitness 
strojom Orbitrek, pieskoviska. V roku 2017 sme  z vlastných zdrojov na ihrisko 
zakúpili street workoutový prvok na spevnenie rúk v hodnote 2005,20 €. Všetky 
zariadenia majú bezpečnostné certifikáty v súlade s normou ČSN EN 1176, sú 
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prevažne z materiálov kov a drevo s dlhodobou životnosťou. V roku 2018 plánujeme 
zakúpiť ďalší street workoutový prvok na posilňovanie brušných svalov, hrudníka a 
ramien. Súčasne chceme nahradiť a zrevitalizovať opotrebované drevené časti 
hernej zostavy. Priestor v okolí vchodu na ihrisko by sme chceli spevniť plastovými 
zatrávňovacími dielmi, aby sa pri vchode na ihrisko netvorilo blato. Rovnako 
chceme vybudovať aj priestor na odstavenie bicyklov so stojanom na bicykle a po 
okrajoch ihriska by sme chceli vysadiť ovocné kríčky, nie len aby si deti na ovocí 
pochutili, ale aj kvôli náučnému charakteru. V budúcich obdobiach chceme priestor 
ďalej zveľaďovať, vysadiť aj stromy a celkovo upraviť priestor, aby pôsobil 
útulnejšie. Detské ihrisko je súčasťou komplexu futbalového ihriska s tréningovým 
ihriskom a reštauráciou Štadión. V priestoroch ihriska sa konajú rôzne verejné 
podujatia, pôsobia tu športové kluby a v blízkosti sa nachádza sídlisko. Ihrisko je 
miestom, kde sa denne zdržiavajú rodiny s deťmi a stretávajú sa tu aj mladí ľudia. 
Ihrisko je voľne prístupné v rámci schváleného prevádzkového poriadku detského 
ihriska. Cieľom projektu je dobudovanie detského ihriska v obci Častá na Sokolskej 
ulici. Požiadavka na dobudovanie vzišla z podnetov občanov žijúcich na tomto 
sídlisku. V 1. etape sme sa zamerali najmä na vybudovanie ihriska pre najmenšie 
deti, postupne dopĺňame aj prvky pre väčšie deti a dospelých ľudí na cvičenie. 
Každý rok sa snažíme v rámci finančných možností aj o zlepšenie celého areálu 
futbalového ihriska.  Očakávané výsledky projektu 
- bezpečnejšie, kvalitnejšie a bohatšie vybavené ihrisko  
- psychomotorický rozvoj detí  
- nové možnosti pre zvyšovanie pohybových aktivít mladých ľudí 
- skvalitnenie priestorov pre stretávanie sa a budovanie medziľudských vzťahov  
- skultúrnenie prostredia.    
Realizovať projekt plánujeme v júli až auguste roku 2018. 
Individuálna dotácia z BSK 2018 
ROZPOČET poskytnutej dotácie (sumy sú uvádzané vrátane DPH) 
Položka Stručný popis položky Poskytnutá dotácia z BSK (€) 
Street workoutová zostava nákup a osadenie 1.822,- € 
Oprava poškodených častí staré preliezky (herná zostava) 488,- € 
Stojan na bicykle stojany bez poštovného 166,- € 
kríky+ substrát 24,- € 
Poskytnutá dotácia celkom: 2.500,- €. 
 
ad e,f/ Rekonštrukcia budovy domu smútku. 
Dňa 15. februára 2018 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 domu smútku je majetkom obce Častá. 
Jeho výstavba prebiehala v rokoch 1981 až 1983. V roku 1983 bola skolaudovaná 
a od tej doby sa využíva ako obradná miestnosť pre účely poslednej rozlúčky so 
zosnulými. Budova je situovaná v areáli miestneho cintorína. 
Obec Častá neustále zveľaďuje priestory cintorína aj jeho okolia a taktiež 
samotného domu smútku. V minulých rokoch sa opravil chodník, opravila sa 
fasáda na prednej strane budovy  z vlastných zdrojov obce, boli tiež riešené drobné 
opravy a havarijné stavy. Budova je však celkovo vo veľmi zlom stave. Nutná je 
oprava strechy a rín, keďže do budovy zateká a tým sa neustále viac poškodzuje 
majetok obce. Zatečené sú steny v interiéri, znehodnotený je aj drevený obklad na 
strope. Budova zateká aj zvonka, čo znehodnocuje fasádu na zadnej strane budovy.  
Po oprave strechy je potrebné aj vymaľovanie celého interiéru, keďže steny sú vlhké 
a už aj špinavé, keďže od svojho vzniku sa dom smútku ešte nemaľoval. Opraviť je 
nutné aj fasádu na zadnej strane domu smútku, aby neopadávala, keďže je 
navlhnutá. Vzhľadom na opísaný stav požadujeme dotáciu vo výške 13.500 €, obec 
by z vlastných zdrojov uhradila 10%, teda vo výške: 1.500 €. Obec v minulých 
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rokoch realizovala viacero projektov s podporou z dotácií, ale aj z vlastných zdrojov 
sa snaží neustále zveľaďovať priestory obce.  
Dofinancovanie z vlastných zdrojov vo výške: 1.500,- €, ktorého krytie bude 
zabezpečené z programu 2 majetok obce, podprogram, položka 2. 1. údržba 
a prevádzka budov. 
 
ad g/ Kniha je kľúčom do čarovného sveta fantázie.   
Kniha je kľúčom do čarovného sveta fantázie  (Obecná knižnica) 
Obec Častá podala dňa 20. 03. 2018 žiadosť o poskytnutie dotácie na Fond na 
podporu umenia.  
Projekt je zameraný na nákup nových kníh do Obecnej knižnice Častá. Mnohé 
knihy v knižničnom fonde sú značne poškodené, opotrebované, a preto vhodné na 
vyradenie. Iné sú po obsahovej stránke zastarané a neaktuálne (náučná, odborná 
literatúra). Cieľom tohto projektu je aktualizovať a doplniť knižničný fond o nové 
knihy a tým zlepšiť dostupnosť nových kníh pre používateľov všetkých vekových 
kategórií (deti, mládež, dospelí, dôchodcovia). Zámerom projektu je zvýšiť záujem o 
čítanie kníh, najmä u deti a mládeže. Charakteristika projektu: Nákup krásnej 
literatúry so zameraním najmä na slovenskú a svetovú tvorbu, literatúra pre deti a 
mládež podľa súčasných potrieb, nákup odbornej a náučnej literatúry z rôznych 
oblastí. Výsledným cieľom projektu by bolo, že sa do knižnice zakúpi viac nových 
kníh a knižnica bude môcť svojim čitateľom poskytovať kvalitnejší výber literatúry a 
lepšie služby. Zámerom projektu je doplniť a obohatiť knižničný fond o nové knihy z 
rôznych žánrových oblastí podľa požiadaviek čitateľov. Nákupom nových kníh 
zlepšíme a skvalitníme služby knižnice pre všetkých používateľov. Hlavným cieľom a 
zámerom projektu je, aby sme u detí a mládeže vybudovali lásku ku knihám a 
presvedčili ich, že aj v čase moderných technológií majú knihy svoje pevné miesto. 
Nákupom nových kníh by sa podporil i väčší záujem o čítanie kníh, najmä u detí a 
mládeže. Prínos zrealizovaného projektu by bol dlhodobý a to taký, že by sa 
uspokojili potreby a požiadavky čitateľov knižnice. Hlavným garantom projektu je 
Fond na podporu umenia. Obec Častá projekt spolufinancuje vo výške 5%. 
Realizáciou projektu je poverená knihovníčka Obecnej knižnice Častá. Celkový 
rozpočet:  2.000,- € 
Spolufinancovanie:  100,- €   5%  
Žiadaná podpora na rok 2018: 1.900,- €. 
 
ad h, i/ Rozvoj športu v obci Častá, v areáli ZŠ s MŠ Častá v rámci programu 
Podpora rozvoja športu na rok 2018, Podprogram č. 2 – výstavba detského ihriska, 
Podprogram č. 3 – výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku, 
Podprogram č. 4 – nákup športovej výbavy   
 
Obec Častá podala dňa 14. 02. 2018 na Úrad vlády SR projekt Rozvoj športu v obci 
Častá. Našim hlavným cieľom projektu je podporiť rozvoj športu a športových aktivít 
u detí, mládeže a seniorov v obci Častá a na Základnej škole s materskou školou na 
ul. Hlavná v Častej. Cieľ projektu zabezpečíme prostredníctvom Podprogramu 2 – 
výstavba detského ihriska, podprogramom 3 – výmena umelého trávnika na 
multifunkčnom ihrisku a podprogramom 4 – nákup športovej výbavy. Zámerom 
projektu je, aby sme deti a mládež v súčasnej dobe viac motivovali a viedli k športu 
a k pohybu, aby šport bol prístupný pre všetkých obyvateľov obce a aby deti, žiaci 
mohli navštevovať popoludňajšie krúžky so športovým zameraním.       
 
1. Výstavba detského ihriska: 

Pre deti z materskej školy Častá je potrebná výstavba nového detského ihriska, 
ktoré má v dnešnej dobe nezastupiteľnú úlohu pri výchove detí. Detské ihriská 
predstavujú možnosť ako rozvíjať fyzickú zdatnosť detí, zdokonalenie koordinácie 
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pohybov, podporujú ich duševný vývoj a stimulujú ich kreativitu. Detské ihrisko učí 
deti samostatnosti a spolupráci. Výstavbou detského ihriska chceme splniť 
významnú výchovno-vzdelávaciu funkciu. Túto funkciu dokážeme splniť 
prostredníctvom podprogramu 2.  
Na detskom ihrisku sa v súčasnej dobe vykonávajú iba nevyhnutné opravy ako 
nátery herných prvkov, povinná dezinfekcia pieskovísk a veľmi ojedinele sa 
dopĺňajú zdevastované herné časti, ktoré sú financované z rôznych menších 
grantových programov, sponzorov alebo rodičov. Ihrisko je ohradené, teda nie je 
verejne prístupné, slúži výhradne deťom z materskej školy. Ihrisko v súčasnej dobe 
nevyhovuje európskym bezpečnostným normám  a z toho dôvodu musíme pristúpiť 
k vytvoreniu nového moderného ihriska, ktoré by bezpečne plnilo nielen funkciu 
zdroja zábavy ale aj výchovno-vzdelávaciu funkciu.  Ihrisko je zastaralé, vybavenie 
je bez fantázie a inovácie. Detské ihrisko bude po realizácii projektu spĺňať 
certifikované normy STN EN 1176 zariadenie a povrchy detských ihrísk. Dopadové 
plochy budú certifikované podľa normy STN EN 1177. Povrch ihriska bude plniť 
funkciu tlmiaceho nárazu. Pri prvkoch prekračujúcich kritickú výšku pádu budú 
použité pružné materiály. Plastové a kovové diely budú bez údržbové. Všetky hracie 
prvky osadené na ihrisku budú vyrobené certifikovanými výrobcami, a teda budú 
plniť všetky bezpečnostné normy. Ihrisko bude pozostávať z rôznych častí ako herná 
zostava vláčik, preliezací domček a rôzne húpadlá. Okolo ihriska bude drevené 
oplotenie. Bude taktiež vypracovaný prevádzkový poriadok ihriska. V prílohe 
projektu je uvedená názorná vizualizácia s podrobným popisom a katalógové listy so 
základnými rozmermi a údajmi vybavenia detského ihriska. Výstavbou ihriska sa 
zvýši záujem detí o športové aktivity a rôzne hry zamerané na rozvoj osobnosti a 
zručností. Naplníme tak požiadavky detí, ktoré predstavujú možnosť aktívneho a 
zmysluplného trávenia času pri pobyte vonku. Prostredníctvom projektu vnesieme 
do života našich detí a žiakov pravidelný pohyb, ktorý je v súčasnej dobe veľmi 
podstatný a dôležitý.         
 
2. Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku: 
V súčasnej dobe sa v obci Častá nachádza iba jedno miniihrisko s umelým 
povrchom. Miniihrisko využívajú hlavne žiaci Základnej školy a občianske 
združenia. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov sa na ihrisku vykonávajú 
iba nevyhnutné opravy. Súčasný stav ihriska je so základným vybavením a 
nevyhovuje prísnym európskym bezpečnostným normám. Na ihrisku je do značnej 
miery poškodený povrch - umelá tráva, ktorú je potrebné vymeniť, aby žiaci mohli 
naďalej využívať ihrisko na športové aktivity a činnosti. Tento problém by sa vyriešil 
realizáciou podprogramu 3.  
V obci sa ďalej nachádza jedno futbalové ihrisko s prírodným trávnikom, ktoré 
využívajú futbalisti na ligové zápasy. Ihrisko sa využíva počas vyučovania aj v 
popoludňajších hodinách v rámci školského klubu a športových krúžkov pre futbal 
a nohejbal. Toto ihrisko nie je vhodné na tréningy v zime. Preto je našim cieľom 
vytvoriť pre jednotlivé športy kvalitné športovisko, ktoré bude spĺňať všetky 
moderné športovo-technické a prevádzkové podmienky. Výmena trávnika bude 
pozostávať z položenia umelého trávnika, vyznačenia hracej plochy pre vybrané 
športy, zo zásypu kremičitým pieskom a postavenia kompletného obvodového 
systému. Povrch ihriska bude umelý trávnatý koberec WINNER 40/160 
multifunkčný o rozmeroch 33x18m (615 m2), výška vlasu 40 mm. Spoločnosť 
SCANSIS SLOVAKIA, s.r.o. má na túto činnosť 5-tich pracovníkov vyškolených 
firmou ScansisSK Slovensko, ktorí inštaláciu vykonávajú od roku 2004. V 
podrobnom popise cenovej ponuky sú uvádzané jednotlivé parametre a podrobný 
popis. Multifunkčné ihrisko v obci Častá má nezastupiteľnú úlohu pri výchove detí 
a mládeže. Predstavujú možnosť ako rozvíjať fyzickú zdatnosť. Podporuje celkový 
fyzický a duševný rozvoj. Výmenou trávnika splníme výchovno-vzdelávaciu funkciu 
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a zvýši sa záujem žiakov a detí o športové aktivity. Realizáciou projektu chceme 
skvalitniť tréningy a tiež rôzne športové súťaže vo futbale, basketbale a dopravnej 
výchove. Športové tradície školy úzko súvisia s realizáciou projektu. Škola tradične 
organizuje futbalové zápasy žiakov základnej školy a minifutbalové turnaje, ktoré 
organizuje FC Slovan Častá. Taktiež využíva ihrisko počas telesnej výchovy žiakov 
školy. 
 
3. Nákup športovej výbavy: 
Nákupom športovej výbavy prostredníctvom podprogramu 4 – nákup športovej 
výbavy zefektívnime, zatraktívnime ale hlavne sprístupníme rôzne športové aktivity 
pre žiakov, deti, mládež a seniorov. Na realizáciu športových aktivít je potrebné 
zakúpiť športové pomôcky a potreby, čím sa zlepšia športové výsledky žiakov a 
členov športových klubov. Zvýši sa záujem žiakov a detí o športové aktivity a 
skvalitnia sa tréningy a športové súťaže. Plánujeme zakúpiť nasledovné športové 
pomôcky: kriketové loptičky, florbalovú súpravu, stolnotenisový stôl a iné. Všetko 
od spoločnosti Bellasport. Jednotlivé popisy k položkám sú uvedené v rozpočtovom 
komentári tohto projektu. 
Keďže škola a obec tradične usporadúva futbalové zápasy žiakov základnej školy a 
minifutbalové turnaje, ktoré organizuje FC Slovan Častá. Taktiež využíva ihrisko 
počas telesnej výchovy žiakov školy. Nákup športovej výbavy umožní pravidelnú 
pohybovú aktivitu za účelom rozvíjania a tiež utužovania návykov na šport a o svoje 
zdravie. Projektom sa zabezpečí celkové zlepšenie životného štýlu žiakov, detí a 
členov klubov. Prostredníctvom zakúpenia nového športového vybavenie dokážeme 
viac motivovať mládež, aby si našli cestu ku športu. Je pre nás veľmi podstatné 
vytvárať nové možnosti a príležitosti pre zlepšenie kvality života. Deti budú môcť 
spoznať nových priateľov, športom nadobudnú jedinečné zážitky a budú rozvíjať 
svoje pohybové zručnosti. Vďaka zaobstaraniu nových športových pomôcok 
spríjemníme mladým ľuďom športovanie. 
Cieľovou skupinou projektu sú: 
- 238 žiakov základnej školy 
- 86 detí materskej školy  
- 31 hráčov futbalového klubu 
- 25 hráčov žiackeho mužstva 
- 15 hráčov detského družstva 
- futbalisti seniori 
- 42 členov občianskeho združenia OZ Khan club Karate 
- 21 členov BTC (beh,tenis,cyklistika) 
- 28 členov občianskeho združenia Schatmansdorf  
Našim projektom – zakúpením športovej výbavy vnesieme do života našich detí, 
žiakov a občanov pravidelný pohyb, ktorý je v súčasnej dobe veľmi dôležitý pri 
našom sedavom spôsobe života.          
Miestom realizácie projektu bude areál Základnej školy na Hlavnej ulici číslo 293 v 
obci Častá s parcelným číslom 18/2 k.ú. Častá.   
Vďaka športovému vybaveniu budú môcť prebiehať rôzne športové aktivity a 
tréningy vo futbale, basketbale, nohejbale, stolnom tenise a zabezpečíme tak 
prezentovanie športových zručností všetkých žiakov a mládeže. Projektom vytvoríme 
lepšie a modernejšie podmienky pre športové aktivity. Deťom a mládeži vybudujeme 
kladný vzťah k športu. Prostredníctvom projektu vnesieme do života našich detí, 
žiakov a mládeže pravidelný pohyb a motiváciu k športu. 
 
Spolufinancovanie: 
a/ Podprogram č. 2 -  výstavba detského ihriska v sume: 581,03 €, bude 
zabezpečené z programu 7 Vzdelávanie, podprogram, položka 7. 6. správa školských 
budov,  
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b/ Podprogram č. 3 – výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku v sume: 
749,95 €, bude zabezpečené z programu 10 kapitálové výdavky obce, podprogram, 
položka 10. 4. kapitálové nerozdelené. 
c/ Podprogram č. 4 – nákup športovej výbavy v sume: 40,80 € bude zabezpečené 
z programu 7 Vzdelávanie, podprogram, položka 7. 6. správa školských budov.  
 
ad j,k/ Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Častá.  
 
Obec Častá podala dňa 26. 03. 2018 na MV SR žiadosť o poskytnutie dotácie na 
rekonštrukcie hasičskej zbrojnice v obci Častá. Hlavným cieľom projektu je 
modernizácia hasičskej zbrojnice v obci Častá, ktorá sa nachádza na parcele číslo 
4/2, 671/9 v okrese Pezinok. Vzhľadom na nevyhovujúci technický stav budovy – 
nedostatočné tepelnoizolačné vlastnosti obvodových konštrukcií (obvodový plášť) sa 
navrhujú príslušné stavebné práce z dôvodu modernizácie a zvýšenia energetickej 
účinnosti budovy.    
Čiastkovým cieľom projektu je zvýšenie ochrany pred požiarmi prostredníctvom 
rekonštrukcie a modernizácie hasičskej zbrojnice a zvýšenie ochrany verejných 
priestranstiev pred požiarmi. Ďalším čiastkovým cieľom chceme zabezpečiť priestor 
pre bezpečné a kvalitné umiestnenie hasičskej techniky a vytvárať vhodné 
podmienky na plnenie úloh DHZ. Prvoradou úlohou je zvýšiť bezpečnosť 
a prevenciu v obci Častá a okolitých obciach ako je Štefanová, Doľany a Budmerice.  
Úlohou žiadateľa je vytvoriť pre DHZ Častá kvalitnejšie podmienky pre činnosť DHZ, 
ktorého úlohou je pomáhať, poskytovať prevenciu pred požiarmi, záchrannými 
prácami ako sú povodne alebo snehové kalamity. Členovia nasadzujú svoje životy 
a riskujú s cieľom pomôcť v krízových situáciách. Zlepšíme vzájomnú koordináciu 
členov a celkovú kolektívnu prácu čím pritiahneme pozornosť ďalších záujemcov 
o členstvo v DHZ Častá.  
Celkové výdavky žiadosti (projektu): 26.820,- €. 
 
Spolufinancovanie vo výške 5% z celkových výdavkov z vlastných prostriedkov: vo 
výške: 1.343,03,- € bude zabezpečené z programu 2 majetok obce, podprogram, 
položka 2. 1. údržba a prevádzka budov. 
            
ad l, m/ Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry (výstavba 
automatického zavlažovacieho systému).  
 
Projekt Slovenského futbalového zväzu: ,,Podpora rekonštrukcie a výstavby 
futbalovej infraštruktúry“ 
Realizácia výstavby automatického zavlažovacieho systému a druhého stožiara 
osvetlenia. Projekt sa robil spoločne  - Cieľom projektu je  efektívne,  časovo 
nenáročné zavlažovanie ihriska, s rôznymi variáciami nastavenia zavlažovania, čo 
v konečnom dôsledku veľmi pomôže ku skvalitneniu trávnatej plochy,  ktorú klub 
má k dispozícií pre  aktuálne 4 družstvá. Osvetlenie ihriska 2. stožiarom by 
prinieslo skvalitnenie osvetlenia na ihrisku, aby sa mohlo využívať aj vo večerných 
hodinách. Pri väčšom počte družstiev  na jedno ihrisko zefektívniť celý tréningový 
proces,  skvalitnenie  prípravy mládežníckych  družstiev- lepší trávnik, lepšie 
osvetlenie – lepšie podmienky pre tréning.  
 Popis očakávaných prínosov projektu: 
Skvalitnenie celého tréningového procesu našich družstiev. Využitie areálu ihriska 
klubom, obcou, zväzom na rôzne zápasy, tréningy, akcie. Skvalitnenie prípravy na 
sezónu. Nenáročná obsluha celého zavlažovacieho systému, ktorá sa dá robiť aj 
online cez internet, čo ušetrí čas a peniaze klubu a nahradí tak dosť časovo 
a finančne náročné manuálne zavlažovanie. Pri kvalitnejšom zavlažovaní sa zvýši aj 
kvalita hracej plochy počas celej sezóny. 
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 Možnosť využitia ihriska aj inými združeniami, športovcami v obci, ktorí tu 
celoročne v spolupráci s obcou organizujú rôzne kultúrne a športové podujatia. 
Skvalitnenie trávnatej plochy na ihrisku a tým aj prostredie v celom areáli. Možnosť 
zapojenia sa viac detí do tréningového procesu, pri väčšom počte tréningov.  Aj 
skvalitnením podmienok na tréning sa snažiť prilákať viac detí k futbalu alebo 
k športu celkovo.  
Zdroje financovania projektu v žiadosti boli 
Celkové výdavky projektu podľa rozpočtu   30 000 € 
Požadovaná výška finančného príspevku     20 000 € 
Spolufinancovanie zo zdrojov žiadateľa        10 000 €                                  
Pôvodne bola súčasťou projektu aj žiadosť na grant na 2. etapu osvetlenia na 
ihrisku. Nakoľko bola   schválená dotácia  10 000 €, vybuduje sa zavlažovací 
systém. 
V týchto dňoch sa rieši proces výberového konania na dodávateľa závlah.  
Predpokladaná suma zavlažovacieho systému bude cca: 14.700,-  € 
spoluúčasť obce  30 %:  4.410,-  € 

 
Spolufinancovanie vo výške 30% z celkových výdavkov z vlastných prostriedkov: vo 
výške: 4.410,- € ktorého krytie bude zabezpečené z programu 10 kapitálové výdavky 
obce, podprogram, položka 10. 4. kapitálové nerozdelené. 

 
ad n, o/ Rekonštrukcia telocvične  v základnej škole  s materskou školou Častá 
 

V Ý Z V A na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v 
oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby 
novej telocvične   na rok 2018  
     
Vyhlasovateľ:  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
 
Dátum vyhlásenia:   06. 04. 2018 
 
Termín predloženia spracovanej žiadosti/projektu: 15.5.2018 do 14:00 
 
Predmet projektu: 
V rámci projektu sa uskutoční  : 
1) rekonštrukcia ústredného kúrenia, vykurovacích telies s cieľom zvýšiť teplotu v 
miestnosti. V rámci rekonštrukcie sa uskutoční rekonštrukcia potrubných 
vykurovacích rozvodov, konzol a úchytov potrubí, rekonštrukcia prívodných 

armatúr na vstupe vetiev do samotnej telocvične, teda uzatváracie a regulačné 
armatúry. V špecifických priestorov ako kúpeľne a niektoré priľahlé priestory podľa 
požiadaviek Základnej školy sa budú rekonštruovať článkové telesá za nové doskové 
telesá. 

2) rekonštrukcia cvičebného priestoru vrátane náraďovne. V rámci rekonštrukcie 
cvičebného priestoru sa opravia obklady a podlaha, ktoré sú v dezolátnom stave. 
Navrhovaným riešením a rekonštrukciou (detailne popísaný v technickej správe) 
zabezpečíme pre objekt telocvične plnú funkčnosť pri jej prevádzke a prevádzke 
priľahlých priestorov. 
 
Spolufinancovanie vo výške: 30% z ušetrených finančných prostriedkov obce 
z predchádzajúcich rokov /okrem RF/. Následne poslanci hlasovaním schválili 
informácie o podaných a podporených projektoch, schválenie realizácie 
a spoluúčasti pod bodmi a) až o) podľa predloženého návrhu.      
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Uznesenie č. 6-II./OZ/2018 
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) s c h v a ľ u j e  
spolufinancovanie projektu „Skvalitnenie komunálnych služieb v obci Častá, 
výsadba zelene a vybudovanie vsakovacieho rigola“ vo výške 23.634,32 € (t. j. 15% 
z vlastných zdrojov) podporeného z VÚC-BSK sumou vo výške: 17.000,- € 

 

b) s c h v a ľ u j e  
podanie žiadosti na poskytnutie dotácie na projekt „Podpora rozvoja športu v obci 
Častá na rok 2018, podprogram č. 4 nákup športovej výbavy“ 
 
c) s c h v a ľ u j e  
spolufinancovanie projektu „Podpora rozvoja športu v obci Častá na rok 2018, 
podprogram č. 4 nákup športovej výbavy“ v sume 8.660,- € a z toho 5% predstavuje 
čiastku vo výške: 433,- €. 
 
d) s c h v a ľ u j e  
podanie žiadosti na poskytnutie dotácie doplnenie prvkov na detské ihrisko v Častej 
(2. etapa projektu BEZPEČNÉ DETSKÉ IHRISKO) 
 
e) s c h v a ľ u j e  
podanie žiadosti na poskytnutie dotácie na projekt „Rekonštrukcia budovy domu 
smútku“  
 
f) s c h v a ľ u j e 
spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia budovy domu smútku“ z vlastných 
zdrojov vo výške 1.500,- € (t. j. 10% z celkovej žiadanej sumy) 
 
g) s c h v a ľ u j e  
podanie žiadosti na poskytnutie dotácie na projekt  „Kniha je kľúčom do čarovného 
sveta fantázie“   
 
 
h) s c h v a ľ u j e  
podanie žiadosti na poskytnutie dotácie na projekt: „Rozvoj športu v obci Častá“, 
v areáli ZŠ s MŠ Častá v rámci programu Podpora rozvoja športu na rok 2018, 
Podprogram č. 2 – výstavba detského ihriska, Podprogram č. 3 – výmena umelého 
trávnika na multifunkčnom ihrisku, Podprogram č. 4 – nákup športovej výbavy 
 
i) s c h v a ľ u j e  
 
financovanie projektu „Rozvoj športu v obci Častá“ v celkovej sume 27.435,50 € so 
spolufinancovaním z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov najmenej vo výške 5 % z 
celkového rozpočtu projektu, v rámci programu Podpora rozvoja športu na rok 
2018, Podprogram č. 2 -  výstavba detského ihriska v sume 11.620,60 € z toho 5% 
predstavuje čiastku vo výške: 581,03 €, Podprogram č. 3 – výmena umelého  
trávnika na multifunkčnom ihrisku v sume 14.999,00 € z toho 5% predstavuje 
čiastku vo výške: 749,95 €, Podprogram č. 4 – nákup športovej výbavy v sume 
815,90 € a z toho 5% predstavuje čiastku vo výške: 40,80 €. 
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j) s c h v a ľ u j e  

podanie žiadosti na poskytnutie dotácie na projekt „Rekonštrukcia hasičskej 
zbrojnice v obci Častá“   
 
k) s c h v a ľ u j e  
spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Častá“  
z vlastných zdrojov vo výške 1.343,03, - € (t. j. 5% z celkových výdavkov z vlastných 
prostriedkov – z celkovej žiadanej sumy) 
 

l) s c h v a ľ u j e  
podanie žiadosti na poskytnutie dotácie na projekt „Podpora rekonštrukcie 
a výstavby futbalovej infraštruktúry“ (výstavba automatického zavlažovacieho 
systému) 

 
m) s c h v a ľ u j e  
spolufinancovanie projektu „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej 
infraštruktúry“ (výstavba automatického zavlažovacieho systému) z vlastných 
zdrojov vo výške 4.763,81 € (t. j. 30% z celkových výdavkov) 
 
n) s c h v a ľ u j e 
 
predloženie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a 
vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, 
rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017 pre projekt s názvom : 
„Rekonštrukcia telocvične  v základnej škole  s materskou školou Častá“, 
 
o) s c h v a ľ u j e 
 
financovanie projektu „Rekonštrukcia telocvične  v základnej škole  s materskou 
školou Častá“ v celkovej sume 178.950,00 € so spolufinancovaním z vlastných 
zdrojov najmenej vo výške 10 % z celkového rozpočtu projektu, čo predstavuje 
28.950,00 €  a  zabezpečí financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z 
rozpočtu obce. 

 
hlasovanie všetci prítomní – za 
 
7. Návrh na úpravu poplatkov za sobáše v matričnom obvode obce Častá a 
návrh úpravy odmien pre sobášiacich 
Uvedený bod predniesol prednosta OcÚ, ktorý uviedol, že vzhľadom ku skutočnosti, 
že pôvodná výška poplatkov za sobáše bola stanovená v roku 2005 a prerátaná 
konverzným kurzom slovenskej koruny k mene €, OcÚ navrhuje uvedenú sumu 
navýšiť a zaokrúhliť na celé € smerom nahor a poplatky pre snúbencov, ak sú 
každý z iného matričného obvodu zvýšiť a to najmä z dôvodu zvýšených nákladov 
na organizáciu sobášov a nárastov cien, ktoré sa premietajú aj do organizácie 
sobášov na OcÚ a tiež na hrade Červený Kameň. Taktiež navrhujeme zvýšiť odmenu 
pre sobášiacich z dôvodu nárastu cien a tiež z dôvodu, že pôvodná výška odmien 
pre sobášiacich bola schválená v roku 2007. Následne poslanci hlasovaním schválili 
úpravu poplatkov za sobáše v matričnom obvode obce Častá a návrh úpravy odmien 
pre sobášiacich. 
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Uznesenie č. 7-II./OZ/2018 
Obecné zastupiteľstvo Častej  v zmysle ustanovenia § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom zriadení)  
 

a) b e r i e  n a  v e d o m i e  
návrh na úpravu poplatkov za sobáše v matričnom obvode obce Častá  
 
b)  ruší  
Uznesenie OZ Častá č. 7/OZ/2005  zo dňa 20. 01. 2005. 
 
c) s c h v a ľ u j e  
zmenu poplatkov za sobáše v matričnom obvode obce Častá nasledovne:  
 
1. V obradnej sieni na Obecnom úrade v Častej:  
a) ak sú obaja snúbenci z miestneho obvodu:  0 €, 
b)ak je jeden zo snúbencov z miestneho obvodu a druhý z iného matričného 
obvodu:  0 €, 
c) ak sú obaja snúbenci z iného matričného obvodu je poplatok 100 €. 
 
2. na hrade Červený Kameň: 
a) ak sú obaja snúbenci z miestneho obvodu 20 €, 
b) ak je jeden zo snúbencov z miestneho obvodu a druhý z iného matričného 
obvodu 20 €, 
c) ak sú obaja snúbenci z iného matričného obvodu je poplatok 200 €. 
 
 

d) b e r i e  n a  v e d o m i e  
návrh na úpravu odmien pre sobášiacich  
 

 

e)  ruší Uznesenie OZ Častá č. 13/OZ/2007  zo dňa 30. 01. 2007. 
 

f) s c h v a ľ u j e  
zmenu odmien pre sobášiacich nasledovne:  
Odmena sobášiacim v sume 25,- € za každý sobáš (matrikárke, recitátorke, 
sobášiacemu).  
 
hlasovanie všetci prítomní – za 

 
8. Informácie od starostky obce Častá   
Uvedený bod uviedla starostka obce Mária Garajová, pričom v úvode sa venovala 
projektu Celoobecná kanalizácia a ČOV pre obec Častá, kde uviedla, že kanalizačná 
stoka  B ktorá bola zrealizovaná v r.2017 a to konkrétne: od šachty č. 8 po šachtu 
č. 12  a  7-mich kusov domových prípojok v celkovej dĺžke 131m na ulici Hlavná v 
Častej bola skolaudovaná právoplatným rozhodnutím zo dňa 15. 03.2018. Spolu po 
skolaudovaní  kanalizačnej stoky na námestí (obec čaká na stanovisko BVS a. s., 
ku kolaudácii tejto stoky  po monitoringu) obec uzavrie s prevádzkovateľom dodatok 
k  Zmluve o zabezpečení odborného výkonu  prevádzky obec Častá BVS, a. s. na 
týchto  stokách. 
Starostka ďalej informovala:  
- V budove Klubu dôchodcov prebehla  rekonštrukcia kuchynky a dvoch miestností. 
V kuchynke a v sklade boli vymenené okná, položená dlažba, obklad okolo 
kuchynskej linky. 
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Nová kuchynská linka je nainštalovaná. V kuchynke a v  jednej miestnosti bola 
vymenená elektroinštalácia a osadené  sú  nové svietidlá, všetky uvedené  
miestnosti  sú vymaľované . 
- Obec spracovala a podala na BSK projekt – žiadosť o dotáciu na zakúpenie  
traktora a výsadbu a úpravu zelene v areáli futbalového ihriska pod názvom  
„Skvalitnenie komunálnych služieb v obci Častá, výsadba zelene a vybudovanie 
vsakovacieho rigola“. Žiadosť bola podporená. Obec bude ďalej pokračovať v zmysle 
zmluvy s BSK. 
-   V marci obec na detskom  ihrisku v areáli futbalového ihriska zabezpečila opravu 
a revíziu existujúcich   preliezok pre deti. Obec spracovala a podala na VÚC-BSK 
projektovú žiadosť  na dotáciu na „ Doplnenie prvkov na detské ihrisko“, ktorá bola 
aj podporená vo výške 2.500 €. Z dotácie bude zakúpená jedna street workoutová 
zostava pre tínedžerov, stojan na bicykle a refundovaná oprava starých zostáv. 
- Obec v marci  v spolupráci s DHZ spracovala a podala na MV SR a Prezídium Ha 
ZZ žiadosť o dotáciu na Rekonštrukciu Hasičskej zbrojnice v obci Častá. Pri  
požiarnej zbrojnici- na budovaní prístrešku pre hasičské auto a hasičskú  techniku  
pokračujú ďalej práce, ktoré svojpomocne vykonávajú členovia DHZ, obec prispieva 
na materiál. 
- Obec v spolupráci s FC Slovan Častá spracovala a podala na ÚV SR Žiadosť o 
poskytnutie dotácie na nákup športovej výbavy pre futbalový klub. Občianske 
združenie FC Slovan Častá si samostatne spracovali a podali žiadosť na SFZ  na 
Vybudovanie automatického zavlažovania trávnika, ktorý bol aj podporený. 
- Na doplnenie knižničného fondu do Obecnej knižnice  obec v marci spracovala a 
podala žiadosť o dotáciu na Fond na podporu umenia, ktorý je verejnoprávnou 
inštitúciou zriadenou Ministerstvom kultúry SR  
- Z dôvodu že v roku 2017 bola ÚV SR zrušená a tento rok opäť vyhlásená Výzva na 
podporu rozvoja športu, obec Častá spolu so ZŠ s MŠ opätovne podala v marci 
žiadosť o poskytnutie dotácie na Výstavbu detského ihriska pre MŠ, na 
Rekonštrukciu umelého trávnika v areáli ZŠ a na Nákup športovej výbavy do 
telocvične. 
- Na cintoríne boli v marci  odstránené tri ihličnany , ktoré prerástli a poškodili 
cintorínsky múr a ohrozovali pomníky 
- Pri súsoší  Sv. Trojice (Korunovanie Panny Márie) boli v mesiaci marec odstránené 
dva ihličnany, ktoré spôsobili na jej povrchu značné poškodenie a taktiež korene 
narúšali spodok pamiatky 
- Obec spolupracuje s ÚPSVaR v Pezinku a vytvára nové pracovné miesta na 
podporu zamestnanosti v obci (verejnoprospešní zamestnanci), ktoré sú finančné 
dotované zo štátneho rozpočtu. 
- Obec spracovala a podala na MF SR žiadosť o poskytnutie dotácie  na opravu 
strechy na budove domu smútku (DS). V súčasnosti už prebieha oprava strechy 
(Hydroizolačným systémom Fatrafol; plus  nové oplechovanie a ríny), následne bude 
interiér DS vymaľovaný. 
- Obec postupne upravuje (zemnými úpravami ) po realizácii projektu Celoobecná 
kanalizácia bývalú skládku TKO, a postupne z nej na pokyn Okresného úradu, 
odbor starostlivosti o ŽP, štátna správa odpadového hospodárstva a odstraňuje 
stavebný odpad, ktorý tam bol nelegálne navozený fyzickými a právnickými 
osobami.  
- Na rohu  ulíc  Záhradníckej a Sokolskej v mesiaci apríl realizujeme prehĺbenie, 
vyčistenie a vydláždenie odvodňovacieho kanála z obidvoch ulíc do Štefanovského 
potoka. 
- Obec Častá v spolupráci so Združením miest a obcí  Malokarpatského regiónu  
požiada MŠVaV SR aby bola vyhlásená „Výzva na dotácie na rozšírenie kapacít 
základných škôl“, tak ako to bolo v prípade materských škôl. 
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- Obec v spolupráci so základnou školou hľadá možnosti zateplenia budov  školy z 
dôvodov zníženia energetickej náročnosti budov, ale aj z dôvodov zlepšenia 
hygienických a zdravotných podmienok žiakov a zamestnancov.  V budovách 
nebudú vznikať plesne, budú tepelne stabilnejšie, čím nebude ohrozované zdravie 
detí. Taktiež z estetického hľadiska zateplením obvodového plášťa a novou omietkou 
sa zlepší celkový vzhľad budovy. Nezanedbateľné je aj hľadisko životného prostredia 
v tom, že znížením spotreby energie na vykurovanie sa znížia emisie skleníkových 
plynov vypúšťaných do ovzdušia 
Záverom starostka informovala, že obec podporila v mesiacoch február a marec  
2018 nasledovné podujatia v obci organizované občianskymi združeniami a obcou: 
- 10. 02. 2018: Verejná zabíjačka a fašiangy 2018 na námestí v Častej, 
- 11. 02. 2018:  Fašiangové posedenie s dôchodcami v reštaurácii Štadión, 
- 03. 03. 2018: Majstrovstvá Slovenska v Silovom trojboji v telocvični, 
- 23.03. 2018: Oceňovanie športovcov za rok 2017 v zasadačke OcÚ.  Následne 
poslanci hlasovaním zobrali na vedomie bez pripomienok informácie od starostky 
obce Častá a schválili  vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh 
na uzavretie koncesnej zmluvy na garantovanú energetickú službu.  

 
Uznesenie č. 8-II./OZ/2018 
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)    
 

 b e r i e  n a  v e d o m i e 
 

informácie od starostky obce Častá 
 
Obecné zastupiteľstvo v Častej v zmysle ust. § 9 ods. 2 písm. b) zákona 138/1991 
Zb.  o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
 
b)  s c h v a ľ u j e   
vyhlásenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 
o najvhodnejší návrh na uzavretie koncesnej zmluvy na garantovanú energetickú 
službu  
na budovy, nehnuteľnosti zapísané na Liste vlastníctva číslo 1839 v katastrálnom 
území: Častá, obec: Častá, okres Pezinok, a to konkrétne: 
Základná škola Častá – učebňový pavilón, jedáleň so školským klubom detí.  
na parcele registra „C“ číslo: 18/28 - učebňový pavilón   (Zastavaná plocha 
a nádvorie) o výmere 828m2,                                                      

na parcele registra „C“ číslo: 18/29 – jedáleň so školským klubom   (Zastavaná 
plocha 
a nádvorie) o výmere 485m2.                                                                                         
 
Hlasovanie: všetci prítomní – za 
 
Ďalší bod rokovania OZ pod názvom „verejné vypočutie“ bol vynechaný nakoľko sa 
žiadni občania nezúčastnili zasadnutia OZ.  
 
 
9. Interpelácie poslancov 
 
Ľubica Opálková: 
sa pýtala a navrhla do budúcnosti aby bol areál bývalého kúpaliska v Častej využitý 
na vybudovanie sociálnych štartovacích bytov pre mladé rodiny, prípadne pre 
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lekárov alebo učiteľov, ktorí by pôsobili v obci. V rozprave sa vyjadrovali viacerí 
poslanci, ktorí navrhovali iné riešenia, napr. turistický bod na cyklotrase, 
komunitné centrum – park, kde by mohli chodiť mamičky s deťmi. Následne bolo 
dohodnuté, že sa dá bazén postupne zaviezť zeminou (asanujú sa rozpadávajúce 
budovy, na pozemku sa v budúcnosti môžu osadiť lavičky a bude sa pravidelne 
kosiť. 
 
sa pýtala hlavného kontrolóra, či vie oceniť koľko stojí obec „sprístupňovanie 
informácií“ v režime zákona o slobode informácií. HK jej odpovedal, že to ide vyčísliť 
na človeka  a hodinu a pripraví o tom materiál pre poslancov OZ.  
 
otázka parkovania pred reštauráciou „u Schwarzov“, kde vznikajú často kolízne 
situácie, pri vjazde a výjazde tu parkujúcich vozidiel. 
 
Odpoveď starostky obce Častá: obec bude rokovať s prevádzkovateľkou reštaurácie 
o parkovaní hostí reštaurácie  
 
Peter Tatranský: 
Upozornil na uvoľnený stojan na bicykle pred kostolom. 
Odpoveď starostky obce Častá: obec zabezpečí opätovné pripevnenie stojana na 
bicykle pred kostolom.  
 
Upozornil na uvoľnené časti retardéra pred škôlkou. 
Odpoveď prednostu OcÚ: Obec už zadala opravu spoločnosti SIGNATECH spol. s          
r. o., ktorá bude v krátkom čase zrealizovaná.  
 
Upozornil na ohrdzavený zvod dažďovej vody pri bráne pri dome pani Nezhodovej na 
námestí. 
Odpoveď starostky obce Častá: Obec zadá opravu daného zvodu klampiarovi. 
 
Sa informoval na možnosť nasvietenia súsošia sv. Trojice pred lekárňou? 
Odpoveď prednostu OcÚ: obec osloví technika, ktorý vykonáva údržbu VO, ktorý 
navrhne technické možnosti nasvietenia tohto súsošia. (zo zeme, zo stožiara). 
 
Jozef Dukát: 
dal podnet na prečistenie prekrytého rigola na ulici Sokolskej. Odpoveď starostky 
obce Častá: obec zabezpečí prečistenie celého rigola na Sokolskej s pomocou členov 
a techniky DHZ Častá.   
 
Michal Kovačik: 
navrhol, či by sa v priestoroch knižnice nedalo vybudovať informačné centrum 
a zahrnúť toto miesto do plánového informačného systému v obci Častá. 
Odpoveď starostky obce Častá: Áno priestory knižnice by sa mohli využiť ako 
informačné miesto, kde sa umiestnia propagačné materiály obce.  
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10. Záver  
 Starostka obce – Ing. Mária Garajová na záver poďakovala poslancom za 
prácu a podnety  a o 19,30 hod. ukončila II. riadne OZ v roku 2018. 
 Kompletný zvukový záznam z rokovania OZ Častá je uverejnený na webovej 
stránke obce Častá.  
 
 
Overovatelia zápisnice:  
 
 
 
 
____________________                                                  _________________________________  

Mgr. Jozef Jakuš, v. r.                                            Mgr. Ľubica Opálková, v. r.  
 

 

 

 

 
_______________________     ________________________ 

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


