Obec

Častá

Hlavná č. 168, 900 89 Častá
tel.: 033 6495205, fax: 033/6495315
____________________________________________________________________________
V Častej, dňa 16. 06. 2017.

VÝPIS UZNESENIA
z III. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častej
konaného dňa 15. 06. 2017
UZNESENIE
č. 1-III./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)

schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:
Mgr. Roberta Lederleitnera, PhDr. Michala Kovačika
určuje
overovateľov zápisnice:
Mgr. Jozefa Jakuša a Jozefa Dukáta
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 16. 06. 2017.

VÝPIS UZNESENIA
z III. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častej
konaného dňa 15. 06. 2017
UZNESENIE
č. 2-III./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)

schvaľuje

program rokovania III. riadneho zasadnutia OZ
v roku 2017 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 16. 06. 2017.

VÝPIS UZNESENIA
z III. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častej
konaného dňa 15. 06. 2017
UZNESENIE
č. 3-III./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)

berie

na

vedomie

kontrolu plnenia uznesení schválených na II. riadnom zasadnutí OZ Častá zo dňa
20. 04. 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 16. 06. 2017.

VÝPIS UZNESENIA
z III. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častej
konaného dňa 15. 06. 2017
UZNESENIE
č. 4-III./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Častej
v zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm. b) zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom zriadení)

schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Častá na II. polrok 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 16. 06. 2017.

VÝPIS UZNESENIA
z III. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častej
konaného dňa 15. 06. 2017
UZNESENIE
č. 5-III./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)

1. k o n š t a t u j e
že hlavný kontrolór predložil Obecnému zastupiteľstvu v Častej v súlade s § 18f
ods. 1. písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení n. p.
stanovisko k záverečnému účtu obce Častá za rok 2016 pred jeho prerokovaním a
schválením v obecnom zastupiteľstve.
2. b e r i e n a v e d o m i e
stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2016, ktorý
3. o d p o r ú č a

schváliť

Obecnému zastupiteľstvu v Častej celoročné hospodárenie Obce Častá a
záverečný účet obce za rok 2016 bez výhrad.

______________________
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 16. 06. 2017.

VÝPIS UZNESENIA
z III. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častej
konaného dňa 15. 06. 2017
UZNESENIE
č. 6-III./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 v zmysle ustanovenia § 16 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. s c h v a ľ u j e
celoročné hospodárenie bez výhrad
2. s c h v a ľ u j e
vyhodnotenie programového rozpočtu

______________________
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 16. 06. 2017.

VÝPIS UZNESENIA
z III. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častej
konaného dňa 15. 06. 2017
UZNESENIE
č. 7-III./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)

berie

na

vedomie

informácie o projekte Celoobecná kanalizácia a ČOV pre obec Častá a ostatné
informácie od starostky obce 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 16. 06. 2017.
VÝPIS UZNESENIA
z III. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častej
konaného dňa 15. 06. 2017
UZNESENIE
č. 8-III./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) v spojitosti s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a VZN obce Častá č. 4/2008 o určení
nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce
schvaľuje
PRENÁJOM POZEMKU
PREDMET NÁJMU: prenájom nehnuteľnosti v katastrálnom území: Častá, lokalita Fándlyho ulica, a
to konkrétne:

časť pozemku, parcela registra „C“ č. 386 (Zastavaná plocha a nádvorie) o výmere 115 m2
zapísaná na Liste vlastníctva číslo 1839.
PRENAJÍMATEĽ: 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: IBAN: SK57 0200 0000 0000 0452 9112
BIC: SUBASKBX
NÁJOMCA: Dušan Pavlík
trvale bytom: SNP č. 16, 900 01 Modra
DOBA NÁJMU: na dobu neurčitú
NÁJOMNÉ: stanovené v zmysle ust. článku V. ods. 2. písm. b) (sadzby nájomného za podmienok
vymedzených v ods. 1 sú stanovené ako minimálna ročná sadzba) VZN č. 4/2008 o určení nájomného
za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce v znení zmien a doplnkov: (za prenájom
pozemku pod trvale umiestnenými predajnými stánkami [€/1m2 ročne]), v sadzbe 2.24 €/m2 ročne čo
pri výmere 183m2 čo predstavuje ročnú sumu nájmu vo výške: 257 €/ročne.
ÚČEL NÁJMU: prenájom pozemku, pod plochou predajného stánku-kvetinárstva, ktorý prevádzkuje
nájomca

______________________
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 16. 06. 2017.
VÝPIS UZNESENIA
z III. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častej
konaného dňa 15. 06. 2017
UZNESENIE
č. 9-III./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo 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) 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 2017,
Podprogram č. 2 – výstavba detského ihriska, Podprogram č. 3 – výmena umelého
trávnika na multifunkčnom ihrisku, Podprogram č. 4 – nákup športovej výbavy
b) 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
2017, 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 €.

______________________
Ing. Mária Garajová
starostka obce Častá

_____________________
JUDr. Artúr Soldán
prednosta OcÚ Častá

