Obec

Častá

Hlavná č. 168, 900 89 Častá
tel.: 033/6495205, fax: 033/6495315
____________________________________________________________________________
V Častej, dňa 12. 12. 2016.

VÝPIS UZNESENIA
z VI. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častej
konaného dňa 07. 12. 2016
UZNESENIE
č. 1-VI./OZ/2016
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)

schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:
Mgr. Jozef Jakuš a Mgr. Robert Lederleitner
určuje
overovateľov zápisnice:
Mgr. Ľubicu Opálkovú a PhDr. Michala Kovačika
berie na vedomie
určenie zapisovateľa zápisnice:
JUDr. Artúra Soldána.

______________________
Ing. Mária Garajová
starostka obce Častá

_____________________
JUDr. Artúr Soldán
prednosta OcÚ Častá

Obec

Častá

Hlavná č. 168, 900 89 Častá
tel.: 033/6495205, fax: 033/6495315
____________________________________________________________________________
V Častej, dňa 12. 12. 2016.

VÝPIS UZNESENIA
z VI. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častej
konaného dňa 07. 12. 2016
UZNESENIE
č. 2-VI./OZ/2016

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)

schvaľuje

program VI. riadneho OZ v roku 2016 podľa pozvánky

______________________
Ing. Mária Garajová
starostka obce Častá

_____________________
JUDr. Artúr Soldán
prednosta OcÚ Častá

Obec

Častá

Hlavná č. 168, 900 89 Častá
tel.: 033/6495205, fax: 033/6495315
____________________________________________________________________________
V Častej, dňa 12. 12. 2016.

VÝPIS UZNESENIA
z VI. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častej
konaného dňa 07. 12. 2016
UZNESENIE
č. 3-VI./OZ/2016
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)

berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení schválených na zasadnutí OZ dňa 22. 09. 2016

______________________
Ing. Mária Garajová
starostka obce Častá

_____________________
JUDr. Artúr Soldán
prednosta OcÚ Častá

Obec

Častá

Hlavná č. 168, 900 89 Častá
tel.: 033/6495205, fax: 033/6495315
____________________________________________________________________________
V Častej, dňa 12. 12. 2016.

VÝPIS UZNESENIA
z VI. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častej
konaného dňa 07. 12. 2016
UZNESENIE
č. 4-VI./OZ/2016
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)

berie na vedomie
informáciu z rokovania komisií pri OZ Častá.

______________________
Ing. Mária Garajová
starostka obce Častá

_____________________
JUDr. Artúr Soldán
prednosta OcÚ Častá

Obec Častá
Hlavná č. 168, 900 89 Častá
tel.: 033/6495205, fax: 033/6495315

____________________________________________________________________________
V Častej, dňa 12. 12. 2016.
VÝPIS UZNESENIA
z VI. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častej
konaného dňa 07. 12. 2016
UZNESENIE
č. 5-VI./OZ/2016
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), v zmysle § 14 ods.2 písm. a), b) a c) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. III/2016
v nasledovnom znení:
a) s c h v a ľ u j e
– prekročenie rozpočtových výdavkov v jednotlivých programoch nasledovne:
Program 4 prekročenie o 1.743,77 €
Podprogram 4.4. Stavebný úrad
kryté v príjmoch – účet 221 004 Správne poplatky
Podprogram 4.6. Občianske sobáše
Kryté v príjmoch – účet 223 001 7 Poplatky za sobáše ČK
Program 7 prekročenie o 21.462 €
Podprogramy 7.2., 7.3., 7.4., PK norm., PK nenormatívne a OK
z dôvodu úpravy platov učiteľov kryté v príjmoch v podielových daniach
Program 8 prekročenie o 150 €
Podprogram 8.2. Dotácie občianskym združeniam v obci kryté v príjmoch v podielových
daniach
Program 10 prekročenie o 15.000 €
Podprogram 10.2. Verejná zeleň, mzdy zamestnancov z ÚPSVaR, kryté v príjmoch na účte
312 011 – Transfer z ÚPSVaR
Kapitálové výdavky:
Prekročenie kapitálových výdavkov o 250 000 €
z dôvodu prijatia bankového úveru na vykonávané práce podľa uznesenia OZ Častá. č. 4III/OZ/2016, doúčtovania financií určených na kanalizáciu z roku 2015 v sume 306.609,62
€ a úpravy pôvodného schváleného kapitálového rozpočtu z 40.000 € na 32.000 € (Hliníkové
pódium 2.220,74 €, osvetlenie cintorína 4.824,24 €, merač rýchlosti 5.000 € a rezerva
19.955,02 €).

______________________
Ing. Mária Garajová
starostka obce Častá

_____________________
JUDr. Artúr Soldán
prednosta OcÚ Častá

Obec

Častá

Hlavná č. 168, 900 89 Častá
tel.: 033/6495205, fax: 033/6495315
____________________________________________________________________________
V Častej, dňa 12. 12. 2016.

VÝPIS UZNESENIA
z VI. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častej
konaného dňa 07. 12. 2016
UZNESENIE
č. 6-VI./OZ/2016
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)

konštatuje
že hlavný kontrolór predložil Obecnému zastupiteľstvu v Častej v súlade s ust. § 18. f
ods. 1. písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení stanovisko
k návrhu rozpočtu Obce Častá na rok 2017 a na obdobie 2018 a 2019 pred jeho
prerokovaním a schválením v obecnom zastupiteľstve.
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu programového rozpočtu na rok 2017
a návrh rozpočtu na obdobie 2018 a 2019 ktorý odporúča Obecnému zastupiteľstvu v
Častej návrh programového rozpočtu na rok 2017 a návrh rozpočtu na obdobie 2018
a 2019 s c h v á l i ť.

______________________
Ing. Mária Garajová
starostka obce Častá

_____________________
JUDr. Artúr Soldán
prednosta OcÚ Častá

Obec

Častá

Hlavná č. 168, 900 89 Častá
tel.: 033/6495205, fax: 033/6495315
____________________________________________________________________________
V Častej, dňa 12. 12. 2016.

VÝPIS UZNESENIA
z VI. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častej
konaného dňa 07. 12. 2016
UZNESENIE
č. 7-VI./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Častej
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 v spojitosti s ust. § 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
v znení neskorších predpisov (Zákon o obecnom zriadení)

1) berie na vedomie:
a) stanovisko hlavného kontrolóra obce Častá k návrhu rozpočtu na roky 20172019
b) rozpočet obce Častá na roky 2017 a 2019
c) dôvodovú správu k Návrhu rozpočtu obce Častá na roky 2017-2019
2) a) schvaľuje
rozpočet obce Častá na rok 2017 v členení:
Bežné príjmy obce
1.355.750 €
Bežné výdavky obce
1.355.750 €
Kapitálové príjmy
0€
Kapitálové výdavky
40.000 €
Príjmové finančné operácie
0 €
Výdavkové finančné operácie
41.165 €
Plánovaný prebytok rozpočtového hospodárenia 0 €
b) schvaľuje programový rozpočet výdavkov na rok 2017

______________________
Ing. Mária Garajová
starostka obce Častá

_____________________
JUDr. Artúr Soldán
prednosta OcÚ Častá

Obec

Častá

Hlavná č. 168, 900 89 Častá
tel.: 033/6495205, fax: 033/6495315
____________________________________________________________________________
V Častej, dňa 12. 12. 2016.

VÝPIS UZNESENIA
z VI. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častej
konaného dňa 07. 12. 2016
UZNESENIE
č. 8-VI./OZ/2016
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) v spojení s Vyhláškou MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a
obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských
zariadení

schvaľuje
správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti v ZŠ s MŠ
Častá za školský rok 2015/2016

______________________
Ing. Mária Garajová
starostka obce Častá

_____________________
JUDr. Artúr Soldán
prednosta OcÚ Častá

Obec

Častá

Hlavná č. 168, 900 89 Častá
tel.: 033/6495205, fax: 033/6495315
____________________________________________________________________________
V Častej, dňa 12. 12. 2016.

VÝPIS UZNESENIA
z VI. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častej
konaného dňa 07. 12. 2016
UZNESENIE
č. 9-VI./OZ/2016
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) v spojitosti s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
neschvaľuj e
BUDÚCI ZÁMER ODPREDAJA NEHNUTEĽNOSTI:
Predmet prevodu:
predaj nehnuteľnosti: pozemok v katastrálnom území: Častá, lokalita Sokolská ul., a to konkrétne:
novovytvorená parcela registra „C“ č. 685/2 (vodná plocha) o výmere 13 m2, z pôvodnej parcely
registra „C“ č. 685, (vodná plocha) o výmere 385m2, zapísaná na Liste vlastníctva č. 2118 pre
katastrálne územie: Častá ktorá vznikla na základe Geometrického plánu na oddelenie pozemku p. č.
685/2, ktorý vyhotovil Ing. Martin Jurčovič-GEODET, Vištuk 342, 900 85 Vištuk, autorizačne
overeným dňa 27. 10. 2014 Ing. Vladimírom Kováčom a úradne overeným dňa 04. 11. 2014 Ing.
Ivetou Jankovičovou pod číslom G1 1176/2014.
Obec Častá je výlučným vlastníkom pozemku v katastrálnom území Častá, Obec Častá, okres Pezinok,
parcela registra „C“ č. 685 (vodná plocha) o výmere 385m2, zapísaná na Liste vlastníctva č. 2118
vedenom Okresným úradom Pezinok, katastrálny odbor.
Budúci predávajúci: Obec Častá
sídlo: Hlavná č. 168, 900 89 Častá,
IČO: 00 304 701 DIČ: 2020662061
zastúpená: Ing. Mária Garajová, starostka Obce Častá
bankové spojenie: VÚB, a. s., pobočka Pezinok
číslo účtu: 4529-112/0200
Budúci kupujúci: Radko Mráz
trvale bytom: Sokolská č. 28/669, 900 89 Častá
Budúca kúpna cena: 14,- €/m2

______________________
Ing. Mária Garajová
starostka obce Častá

_____________________
JUDr. Artúr Soldán
prednosta OcÚ Častá

Obec

Častá

Hlavná č. 168, 900 89 Častá
tel.: 033/6495205, fax: 033/6495315
____________________________________________________________________________
V Častej, dňa 12. 12. 2016.

VÝPIS UZNESENIA
z VI. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častej
konaného dňa 07. 12. 2016
UZNESENIE
č. 10-VI./OZ/2016
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 v zmysle ust. § 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších
predpisov (Stavebný zákon)

konštatuje
- že, Urbanistická štúdia zástavby regulačnej zóny RZ 18/o bola vypracovaná v
súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, s vyhláškou
MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej
dokumentácii a so schváleným zadaním,
- že predmetná Urbanistická štúdia bola vypracovaná v súlade so záväznou časťou
schválenej územnoplánovacej dokumentácie – ÚPD obce Častá: Územný plán
obce Častá, zmeny a doplnky č. 2/2013
- že predmetná Urbanistická štúdia bola prerokovaná v súlade so zákonom č.
50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
- že, Urbanistickú štúdiu zástavby regulačnej zóny RZ 18/o s navrhovanou
reguláciou územia, riešením technickej a dopravnej vybavenosti a stanovenými
záväznými limitmi môže použiť ako územnoplánovací podklad pre územné
rozhodovanie

______________________
Ing. Mária Garajová
starostka obce Častá

_____________________
JUDr. Artúr Soldán
prednosta OcÚ Častá

Obec

Častá

Hlavná č. 168, 900 89 Častá
tel.: 033/6495205, fax: 033/6495315
____________________________________________________________________________
V Častej, dňa 12. 12. 2016.

VÝPIS UZNESENIA
z VI. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častej
konaného dňa 07. 12. 2016
UZNESENIE
č. 11-VI./OZ/2016
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 v zmysle ust. § 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších
predpisov (Stavebný zákon)

konštatuje
- že, zastavovací plán obytnej zóny – Častá Podzámocká ulica bol vypracovaný v
súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, s vyhláškou
MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej
dokumentácii a so schváleným zadaním,
- že predmetný zastavovací plán bol vypracovaný v súlade so záväznou časťou
schválenej územnoplánovacej dokumentácie – ÚPD obce Častá: Územný plán
obce Častá, zmeny a doplnky č. 2/2013
- že predmetný zastavovací plán bol prerokovaná v súlade so zákonom č. 50/1976
Zb. v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
- že, zastavovací plán obytnej zóny – Častá Podzámocká ulica s navrhovanou
reguláciou územia, riešením technickej a dopravnej vybavenosti a stanovenými
záväznými limitmi môže použiť ako územnoplánovací podklad pre územné
rozhodovanie

______________________
Ing. Mária Garajová
starostka obce Častá

_____________________
JUDr. Artúr Soldán
prednosta OcÚ Častá

Obec

Častá

Hlavná č. 168, 900 89 Častá
tel.: 033/6495205, fax: 033/6495315
____________________________________________________________________________
V Častej, dňa 12. 12. 2016.

VÝPIS UZNESENIA
z VI. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častej
konaného dňa 07. 12. 2016
UZNESENIE
č. 12-VI./OZ/2016
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)

schvaľuje
redakčnú radu časopisu Častovský Informačník v počte 5 členov, ktorú tvoria:
- 1 zástupca vydavateľa za Obec Častá – JUDr. Artúr Soldán,
- 1 poslanec obecného zastupiteľstva obce Častá – PhDr. Michal Kovačik,
- 3 občania obce Častá – Ing. Andrej Dobrovič a redaktori: Roman Setnický a
PaedDr. Adam Herceg (jazyková korektúra)

______________________
Ing. Mária Garajová
starostka obce Častá

_____________________
JUDr. Artúr Soldán
prednosta OcÚ Častá

Obec

Častá

Hlavná č. 168, 900 89 Častá
tel.: 033/6495205, fax: 033/6495315
____________________________________________________________________________
V Častej, dňa 12. 12. 2016.

VÝPIS UZNESENIA
z VI. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častej
konaného dňa 07. 12. 2016
UZNESENIE
č. 13-VI./OZ/2016
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)

berie na vedomie
informáciu o postupe prác pri projekte Celoobecná kanalizácia v obci Častá

______________________
Ing. Mária Garajová
starostka obce Častá

_____________________
JUDr. Artúr Soldán
prednosta OcÚ Častá

