Obec

Častá

Hlavná č. 168, 900 89 Častá
tel.: 033 6495205, fax: 033/6495315
____________________________________________________________________________
V Častej, dňa 13. 09. 2017.

VÝPIS UZNESENIA
z IV. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častej
konaného dňa 12. 09. 2017
UZNESENIE
č. 1-IV./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:
PhDr. Barbora Drexlerová, PhD. a PhDr. Michala Kovačika
určuje
overovateľov zápisnice:
Ing. Petra Tatranského, PhD. a Mgr. Ľubicu Opálkovú
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 13. 09. 2017.

VÝPIS UZNESENIA
z IV. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častej
konaného dňa 12. 09. 2017
UZNESENIE
č. 2-IV./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 IV. 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 13. 09. 2017.

VÝPIS UZNESENIA
z IV. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častej
konaného dňa 12. 09. 2017
UZNESENIE
č. 3-IV./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 III. riadnom zasadnutí OZ Častá zo dňa
15. 06. 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 13. 09. 2017.

VÝPIS UZNESENIA
z IV. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častej
konaného dňa 12. 09. 2017
UZNESENIE
č. 4-IV./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Častej
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších
predpisov (zákon o obecnom zriadení) v spojitosti so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

schvaľuje

použitie prostriedkov rezervného fondu na nasledovné kapitálové výdavky
obce Častá:
a) rekonštrukcia strechy na budove starej školy vo výške 21.000,- €
b) vybudovanie chodníka a rekonštrukcia vodovodu na cintoríne vo výške 20.000,€
c) vybudovanie osvetlenia na futbalovom ihrisku vo výške 4.122,47 €
d) rekonštrukcia telocvične v Základnej škole s materskou školou Častá vo výške
16.500,- € (spolufinancovanie obce z vlastných zdrojov najmenej vo výške 10 % z
celkového rozpočtu projektu)
e) odvodnenie strechy v areáli starej školy /vybudovanie dažďovej kanalizácie/ a
úprava vchodu pred starou školou z dlažby v predpokladanej výške: 10.000,- €.

______________________
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 13. 09. 2017.

VÝPIS UZNESENIA
z IV. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častej
konaného dňa 12. 09. 2017
UZNESENIE
č. 5-IV./OZ/2017
1. Obecné zastupiteľstvo v Častej v zmysle ustanovenia § 18a ods. 6 zákona č.369/1990
Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov určuje dĺžku pracovného času 0,20
pracovného úväzku,
A. Obecné zastupiteľstvo v Častej v zmysle ustanovenia § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov
vyhlasuje
voľbu hlavného kontrolóra obce Častá a
určuje
deň ich konania na 09. 11. 2017.
B. Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra Obce Častá, musí zaslať poštou alebo odovzdať
osobne svoju písomnú prihlášku najneskôr dňa 31. 10. 2017 do 12.00 hod do podateľne
OcÚ Častá v zapečatenej obálke označenej „Prihláška na voľbu do funkcie hlavného
kontrolóra Obce Častá.“
Súčasťou prihlášky je:
- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
- doklad o požadovanom vzdelaní,
- profesijný životopis, ktorého súčasťou je plnenie požiadaviek na výkon funkcie
stanovených v bode C tohto vyhlásenia.
C. Požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra Obce Častá:
1. Kvalifikačné predpoklady: stredoškolské vzdelanie, preferované vysokoškolské
vzdelanie, minimálne 5-ročná prax
2. Požadované doklady: výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, doklad
o ukončenom vzdelaní, životopis
3. Iné kritéria a požiadavky: riadiace a organizačné schopnosti, znalosť práce s PC,
morálna a občianska bezúhonnosť
D. OZ menuje komisiu na otváranie doručených obálok pred uskutočnením voľby hlavného
kontrolóra v zložení Peter Tatranský, Ľubica Opálková a Jozef Jakuš.

E. Postup voľby hlavného kontrolóra:
1. Voľby na funkciu hlavného kontrolóra budú priame s tajným hlasovaním; najneskôr
v deň konania volieb Obecné zastupiteľstvo schváli komisiu (jej počet a mená členov), ktorej
úlohou bude sčítať odovzdané hlasovacie lístky; hlasovací lístok musí byť opatrený úradnou
pečiatkou a podpisom starostu. Poslanec/kyňa obecného zastupiteľstva, ktorý/á bude
kandidovať na funkciu hlavného kontrolóra obce, nemôže byť členom návrhovej, mandátovej
a volebnej komisie, určenej pre túto voľby.
2. Samotnému aktu volieb hlavného kontrolóra bude predchádzať prezentácia jednotlivých
kandidátov v deň konania volieb; kandidáti sa budú prezentovať v poradí, v akom boli
doručené ich prihlášky na Obecný úrad.
3. 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.
4. Za platný sa považuje ten hlasovací lístok, na ktorom bude zakrúžkované len jedno
poradové číslo s menom kandidáta.
5. Na zvolenie hlavného kontrolóra v 1. kole, je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny
hlasov všetkých poslancov OZ (t.j. min. 5 platných hlasov).
6. Po skončení 1. kola hlasovania, komisia sčíta všetky odovzdané hlasy a o výsledku 1. kola
hlasovania spíše zápisnicu; zápisnica musí obsahovať počet odovzdaných hlasov, počet
platných hlasov, počet hlasov pre jednotlivých kandidátov; výsledok hlasovania komisia
oznámi OZ.
7. Ak ani jeden z kandidátov nezíska v 1. kole voľby nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých
poslancov OZ, ešte na tej istej schôdzi sa vykoná 2. kolo voľby, do ktorého postúpia dvaja
kandidáti, ktorí v 1. kole voľby získali najväčší počet platných hlasov; v prípade rovnosti do
2. kola postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov.
8. Medzi prvým a druhým kolom volieb bude min. ½ hodinová prestávka, počas ktorej
kompetentní pracovníci Obecného úradu pripravia hlasovacie lístky s menami kandidátov,
ktorí postúpili do 2. kola volieb; pre voľby v 2. kole sa primerane použije procesný postup
ako v 1. kole.
9. V 2. kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov.
10. Pri rovnosti hlasov v 2. kole voľby sa rozhodne žrebom.
11. V prípade, že sa prihlási len jeden kandidát a nebude zvolený v 1. kole, OZ v Častej
vyhlási nové voľby.

______________________
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 13. 09. 2017.

VÝPIS UZNESENIA
z IV. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častej
konaného dňa 12. 09. 2017
UZNESENIE
č. 6-IV./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) 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“,
b) s c h v a ľ u j e
financovanie projektu „Rekonštrukcia telocvične v Základnej škole s materskou
školou Častá“ v celkovej sume 165.000,00 € so spolufinancovaním z vlastných
zdrojov najmenej vo výške 10 % z celkového rozpočtu projektu, čo predstavuje
16.500,00 € a zabezpečí financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z
rozpočtu obce.

______________________
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 13. 09. 2017.

VÝPIS UZNESENIA
z IV. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častej
konaného dňa 12. 09. 2017
UZNESENIE
č. 7-IV./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

informáciu o postupe pripájania na obecnú kanalizáciu 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 13. 09. 2017.

VÝPIS UZNESENIA
z IV. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častej
konaného dňa 12. 09. 2017
UZNESENIE
č. 8-IV./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 ust. § 4 zákona č. 50/1976 Zb.
v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon)

konštatuje
- že, Urbanistická štúdia zástavby regulačnej zóny RZ 14/o, 16/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 štúdie 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 14/o, 16/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

