Obec

Častá

Zápisnica
z VI. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
konaného dňa 07. 12. 2017 o 18,00 hod.
v zasadačke OcÚ, Hlavná č. 168, 900 89 Častá
Program: podľa pozvánky
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ing. Mária Garajová, starostka obce; JUDr. Artúr Soldán, prednosta OcÚ;
Mgr. Vladimír Heger; Ing. Peter Tatranský, PhD.; Mgr. Jozef Jakuš; Mgr. Ľubica
Opálková, Stanislav Jablonovský, Mgr. Robert Lederleitner a PhDr. Michal Kovačik,
Jozef Dukát 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
VI. riadne zasadnutie OZ Častá v roku 2017 (ďalej len „OZ“) otvorila a viedla
starostka obce Častá – Ing. Mária Garajová, zároveň privítala prítomných občanov a
oboznámila s programom rokovania.
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starostka obce Mária Garajová za navrhovateľov uznesení navrhla: Jozefa
Jakuša a Vladimíra Hegera, za overovateľov zápisnice: Ľubicu Opálkovú a Jozefa
Dukáta a za zapisovateľa VI. riadneho OZ v roku 2017 určila Artúra Soldána.
Následne poslanci hlasovaním návrh schválili.
Uznesenie č. 1-VI./OZ/2017
OZ v Častej zvolilo v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej v znp) návrhovú komisiu v
zložení: Jozef Jakuš a Vladimír Heger; určuje overovateľov zápisnice: Ľubicu
Opálkovú a Jozefa Dukáta 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 VI. riadneho zasadnutia OZ v roku 2017, pričom uviedla, že v zmysle
záverov z rokovania pracovného stretnutia poslancov, ktoré sa uskutočnilo jednu
hodinu pred začiatkom riadneho OZ boli materiály na dnešné zasadnutie zaslané
poslancom spolu s návrhmi na uznesenie. Následne poslanci hlasovaním schválili
program rokovania VI. riadneho OZ v Častej bez pripomienok.
Uznesenie č. 2-VI./OZ/2017
OZ v Častej schvaľuje v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. program rokovania VI. riadneho OZ v roku 2017
podľa pozvánky
Hlasovanie:
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za – všetci prítomní

3. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Prednosta OcÚ Častá Artúr Soldán predložil kontrolu plnenia uznesení
schválených na zasadnutí OZ Častá dňa 12. 09. 2017 (IV. riadne OZ) a 09. 11.
2017. (V riadne OZ), pričom skonštatoval, že všetky uznesenia boli včas a riadne
splnené. V závere taktiež uviedol, že obec sa až dňa 6. 12. 2017 dozvedela z webovej
stránky MŠVVaŠ SR informáciu, že projekt „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 € nebol zo strany ministerstva
podporený aj napriek tomu, že projekt obsahoval všetky potrebné prílohy
a náležitosti a prešiel formálnou kontrolou. Poslanci následným hlasovaním zobrali
na vedomie kontrolu plnenia uznesení schválených na zasadnutí OZ Častá dňa
12. 09. 2017 a 09. 11. 2017.
Uznesenie č. 3-VI./OZ/2017
OZ berie na vedomie v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. kontrolu plnenia uznesení schválených na
zasadnutí OZ Častá dňa 12. 09. 2017 a 09. 11. 2017.
Hlasovanie: všetci prítomní – za

4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Častá na I. polrok 2018
Nasledujúci bod programu rokovania OZ predniesol hlavný kontrolór obce Častá
Ing. Vladimír Medlen, ktorý uviedol, že plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
na I. polrok 2018 je zostavený v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so
o zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite. Hlavný
kontrolór ďalej uviedol, že činnosť HK obce Častá bude zameraná na viaceré oblasti,
zložené z východísk a priorít výkonu kontroly a činnosti hlavného kontrolóra: 1.
Východiská a priority výkonu kontroly a činnosti hlavného kontrolóra
1. Východiská a priority výkonu kontroly a činnosti hlavného kontrolóra.
1.1. Kontrola plnenia programového rozpočtu obce v roku 2018 a záverečný účet
obce rok 2017.
1.2. Výkon finančnej kontroly.
1. 3. Kontrola evidencie a kontrola vybavovania sťažností a petícií.
2. Výkon pravidelnej kontrolnej činnosti.
2.1. Vypracovanie stanoviska hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce
2017.
Termín: máj 2018
2. 2. Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2017 a predloženie správy
obecnému zastupiteľstvu.
Termín: február 2018
2.3. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za rok 2017
Termín: január 2018
3. Výkon finančnej kontroly.
3.1. Finančná kontrola na Základnej škole s materskou školou v Častej.
Termín: máj 2018
3.2. Kontrola úplnosti vnútorných predpisov, ktorými sa upravuje hospodárenie a
nakladanie s majetkom obce a rozpočtové hospodárenie obce.
Termín: apríl 2018
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3. 3. Finančná kontrola plnenia podmienok financovania stavby Častá, celoobecná
kanalizácia.
Termín: jún 2018
4. Výkon ostatnej činnosti.
4. 1. Účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.
4. 2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za I. polrok 2018.
Následne poslanci OZ Častá hlasovaním schválili bez pripomienok plán kontrolnej
činnosti HK obce Častá na I. polrok roku 2018.
Uznesenie č. 4-VI./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Častej v zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm. b) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom
zriadení) schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Častá na I.
polrok 2018.
5. Informácia z rokovania komisií pri OZ Častá
V tomto bode udelila pani starostka slovo trom predsedom komisií aby v stručnosti
informovali o záveroch z rokovania komisií pri OZ Častá. V úvode vystúpila Ľubica
Opálková, predsedníčka komisie financií podnikania a cestovného ruchu pri OZ,
ktorá zasadala dňa 05. 12. 2017, pričom pani poslankyňa uviedla, že komisia na
svojom zasadnutí prerokovala rozpočet obce Častá a jeho čerpanie v roku 2017 a
navrhovanú úpravu k 30.11.2017 – prítomní členovia boli oboznámení s čerpaním
rozpočtu r. 2017 a navrhovanou úpravou k 30. 11. 2017. Pani Opálková uviedla, že
zamesnakyňa OcÚ Častá pani Martešíková, vysvetlila, že všetky bežné výdavky,
ktoré podliehajú úprave rozpočtu sú riadne kryté príjmami v jednotlivých
programoch. Výsledok rozpočtu je prebytok vo výške 85 000,00 €. Finančná
komisia odporúča zastupiteľstvu schváliť rozpočtové opatrenie za rok 2017. Komisia
sa tiež oboznámila s návrhom rozpočtu na roky 2018-2020, ktorý vychádza zo
skutočného čerpania rozpočtu roku 2017. Rok 2018 sa plánuje s nerozdelenými
kapitálovými výdavkami vo výške 42.910,00 €. Ako prioritu komisia odporúča
ponechať čiastku na financovanie prioritných aktivít napr., oprava budovy ZŠ,
chodník na Štefanovskej ulici, prípadne vypracovanie projektov. Finančná komisia
odporúča OZ schváliť plánovaný rozpočet na rok 2018 a roky 2019-2020. Komisia
sa taktiež zaoberala so žiadosťou p. Blechovej ohľadne predĺženia trasy jestvujúceho
vodovodu ul. Podzámockej. Pani starostka komisii predložila aj odpoveď BVS, a. s,
ktorá prišla na obec dňa 04. 12. 2017 z ktorej vyplynulo, že BVS, a. s. neráta s
investičným zámerom na zhotovenie vodovodu. Pani Opálková zdôraznila, že obec
nemá voľné finančné prostriedky na takýto projekt a zároveň nie je možné
financovanie z európskych fondov v Bratislavskom kraji – vybudovanie vodovodu
z tohto dôvodu nie je možné. Finančná komisia sa tiež zaoberala výškou dotácií pre
OZ a kluby v obci, ktorá je 4.400,00 € pre kultúru a 12.000,00 € pre šport. Po
diskusii a zvážení nutnosti využitia podpory dotáciami, komisia neodporúča
navyšovať celkový balík financií pre OZ a kluby. Dôvodom je opatrnosť a šetrenie
financií, ktoré môžu byť efektívne využité na projekty v obci. Bolo by vhodné zvážiť
jednotlivé potreby dotácie podľa činnosti, podporiť OZ a kluby, ktoré sú neziskové.
Komisia navrhuje OZ a klubom zvážiť možnosti zapojenia sa do projektov a to
jednotlivo, prípadne sa uchádzať o 2% z daní. Pri šetrení financií komisia sa zhodla,
že obec potrebuje nerozdelené finančné prostriedky ako voľné zdroje napr. pri
vypracovávaní projektov napr. areálu kúpaliska, kde by bolo vhodné využiť plochu
na výstavbu sociálnych bytov, domova sociálnych služieb, prípadne denný
stacionár. Finančná komisia pripomenula doplnenie informačného označenia v
obci, ktoré bude vyžadovať znova finančné krytie, čiže zvýšené náklady pre obec.
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Ako druhý v poradí vystúpil Jozef Jakuš, predseda komisie pre deti, mládež,
šport a školstvo OZ, ktorý uviedol, že komisia pod jeho vedením zasadala dňa 05.
12. 2017, pričom členovia športovej komisie, ktorí sú súčasne funkcionármi vo
svojich športových kluboch, referovali o činnosti klubu za rok 2017 i o použitých
dotáciách od obce. Pán Jakuš ďalej dodal, že jednotlivé športové kluby žiadajú o
zvýšenie príspevku na činnosť ich klubov z dôvodu rozšírenia mládežníckej
základne. Finančný príspevok na rok 2017 pre športové kluby schválilo Obecné
zastupiteľstvo na svojom riadnom rokovaní v celkovej sume 12.000,- €. Na základe
požiadaviek športových klubov, ktoré vyplynulo zo stále sa zväčšujúcej členskej
základne v kategórií detí a mládeže športová komisia navrhla zvýšenie rozpočtu v
kapitole 9 - šport, časť druhá - Dotácie pre športové kluby, na 13.000,- €. s tým, že
komisia navrhla sumu 1000,- € z kapitoly 9 – šport, časť tretia – Prevádzka
športových zariadení, (kde došlo k šetreniu za rok 2017), presunúť do kapitoly 9 –
šport, časť druhá – dotácie pre športové kluby. Celkový objem peňazí v kapitole 9 –
šport by sa týmto nezmenil a zostal by vo výške 21.000,- €. V závere pán Jakuš
dodal, že športové kluby navrhnú jedného svojho zástupcu na koncoročné
odmeňovanie starostkou obce. Spomedzi nich športová komisia vyberie jedného
športovca a ocení ho ako športovca roka obce Častá.
Ako posledný v tomto bode vystúpil predseda komisie výstavby, územného
rozvoja, životného prostredia a dopravy OZ Robert Lederleitner, ktorý uviedol, že
komisia pod jeho vedením sa dňa 06. 12. 2017 vybrala na ohliadku Kíperskej ulice,
kde pán Ivan Bacigál, požiadal OcÚ o odkúpenie časti verejného priestranstva pred
jeho rodinným domom na Kiperskej č. 38, kde by mal tento žiadateľ záujem
o odkúpenie časti pozemku o výmere 56m2 pred jeho rodinným domom za účelom
vybudovania parkovacieho miesta pre motorové vozidlo a oplotenia daného
pozemku. Komisia aj pani starostka skonštatovali, že nie je v záujme obce v tejto
lokalite odpredávať pozemky, pretože by prišlo k značnému zúženiu miestnej
komunikácie a obec by v budúcnosti nemohla v tejto lokalite budovať chodník.
Starostka tiež dodala, že obec vykupuje pozemky od fyzických osôb-občanov za
účelom majetkoprávneho vysporiadania a rozšírenia miestnych komunikáciách ako
napr. v lokalite za kúpaliskom a tiež na Podzámockej ulici.
Následne poslanci hlasovaním schválili informácie z rokovania komisií pri OZ
Častá bez pripomienok.
Uznesenie č. 5-VI./OZ/2017
OZ berie na vedomie v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z. n. p. informáciu z rokovania komisií pri OZ Častá.
Hlasovanie: všetci prítomní – za

6. Rozpočet 2017 – rozpočtové opatrenie 2017
Starostka obce Častá Mária Garajová v úvode tohto bodu oboznámila poslancov
s rozpočtovým opatrením 2017, pričom uviedla, že je vypracovaný v zmysle § 14
zákona č. 583/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov. Starostka dodala, že všetky výdavky rozpočtu obce v roku
2017 sú plne kryté príjmami rozpočtu a rozpočet obce Častá v roku 2017 je
prebytkový v sume 85.000,- €. Podrobnejšie odôvodnenie jednotlivých položiek bolo
dňa 04. 12. 2017 predmetom rokovania a odsúhlasenia finančnou komisiou pri OZ
Častá.
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Následne poslanci hlasovaním schválili rozpočtové opatrenie 2017 bez
pripomienok.
Uznesenie č. 6-VI./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Častej schvaľuje 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
rozpočtové opatrenie 2017 v nasledovnom znení:
Rekapitulácia rozpočtu P a V v roku 2017 pri úprave k
31.12.2017
REKAPITULÁCIA
PRÍJMOV
2017
Úprava rozpočtu
Bežné príjmy
1 355 750,00
1 461 282,94
kapitálové príjmy
0,00
133 565,26
finančné operácie
0,00
142 016,02
PRÍJMY CELKOM:
1 355 750,00
1 736 864,22
REKAPITULÁCIA
VÝDAVKOV
2017
Úprava rozpočtu
Bežné výdavky
1 274 585,00
1 303 736,96
kapitálové výdavky
40 000,00
306 962,26
finančné operácie
41 165,00
41 165,00
VÝDAVKY CELKOM:
1 355 750,00
1 651 864,22
ROZDIEL:

0,00

85 000,00

Hlasovanie: za – všetci prítomní

7. Návrh rozpočtu Obce Častá na roky 2018-2020 vrátane stanoviska hlavného
kontrolóra obce Častá
Uvedený bod predniesol osobne hlavný kontrolór obce Častá Vladimír Medlen, ktorý
uviedol, že návrh rozpočtu obce
na rok 2018
je spracovaný v súlade
s ustanoveniami § 4 zákona č. 583/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov a v zmysle opatrenia Ministerstva
financií SR č. MF/010175/2004 – 42 z 8. decembra 2004 a jeho doplnkov, ktorým
sa ustanovuje druhová organizačná a ekonomická
klasifikácia rozpočtovej
klasifikácie. Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade s Metodickým pokynom
Ministerstva financií SR, ktorým bol vydaný praktický a konkrétny manuál pre
tvorbu programových štruktúr na úrovni miestnej a regionálnej samosprávy. Je
vypracovaný na trojročné obdobie.
Návrh programového rozpočtu na rok 2017 spĺňa hlavnú podmienku
zostavenia rozpočtu stanovenú v § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a to povinné zostavenie bežného
rozpočtu ako vyrovnaného, alebo prebytkového.
Bežné príjmy pre rok 2018 - návrh
Bežné výdavky pre rok 2018 - návrh
Rozpočtové hospodárenie
- prebytok

1.410.000,00 €
1.309.620,00 €
100.380,00 €
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V predpokladaných príjmoch návrh rozpočtu na rok 2018 vychádza z princípov
prerokovaného zákona o štátnom rozpočte na rok 2018, a posúdenia reálneho
vývoja rozpočtového hospodárenia verejnej správy v roku 2017.
Podstatnú časť bežných príjmov aj naďalej tvoria podiely na daniach v správe štátu
a to podiel dane s príjmov fyzických osôb vo výške 760.000,00 €. Podiel výšky sa
odvíja od objemu vybranej dane z príjmov fyzických osôb, prerozdeľovanej na obce
podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov
územnej samospráve. Situácia v zamestnanosti v roku 2017 vytvára priaznivý
predpoklad naplnenia plánovanej príjmovej položky.
Ostatné príjmy z miestnych daní vo výške 131.100,00 € a nedaňové príjmy
34.450,00 € sú rozpočtované podľa platných miestnych VZN v obci a podľa
uzatvorených nájomných zmlúv z prenajatého majetku vo vlastníctve obce., Výška
daňovej disciplíny a platba nájomného na miestnej úrovni je nadstavená podľa
porovnateľných reálne dosiahnuteľných daňových príjmov v roku 2017.
Výška transferov zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy
je plánovaná 464.450,00 €. Vlastné príjmy školy a školských zariadení sú
plánované vo výške 20.000,00 €, čo
v návrhu rozpočtu na rok 2018
je
porovnateľné s príjmami v roku 2017
Ako ďalej dodal hlavný kontrolór rozpočet obce je otvorený dokument, ktorý
v priebehu roku je možné na základe vývoja tvorby verejných zdrojov zákonným
spôsobom aktualizovať.
V návrhu rozpočtu sú zapracované transfery na prenesený výkon štátnej správy
a transfery na vzdelávanie, ktoré je zabezpečené z dvoch zdrojov. Financovanie
originálnych kompetencií sa zabezpečuje transferom z rozpočtu obce a financovanie
prenesených kompetencií transferom zo štátneho rozpočtu. Transfer prostriedkov
na školy bude potrebné upraviť I. polroku 2018 na základe schváleného rozpisu pre
jednotlivé obce SR, vykonaného Ministerstvom školstva na rok 2018.
V závere hlavný kontrolór uviedol, že návrh rozpočtu obce na rok 2018 bol
v zákonom stanovenej lehote zverejnený na úradnej tabuli obce Častá a na webovej
stránke obce Častá.
Jeho záverečné stanovisko bolo nasledovné:
1./ Návrh rozpočtu bežných a kapitálových príjmov a výdavkov na rok 2018
zodpovedá príslušným predpisom, je zostavený podľa predpísanej rozpočtovej
klasifikácie a spĺňa predpísanú štruktúru.
2./ Návrh rozpočtu bežných príjmov a výdavkov je spracovaný pre obdobie 2019 a
2020.
3./Návrh rozpočtu bol zverejnený na pripomienkovanie zákonom stanoveným
spôsobom. Odporúčam Obecnému zastupiteľstvu v Častej návrh programového
rozpočtu na rok 2018 schváliť.
Následne poslanci hlasovaním schválili stanovisko hlavného kontrolóra obce Častá
k návrhu rozpočtu obce Častá na roky 2018-2020.
Uznesenie č. 7-VI./OZ/2017
OZ 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 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 2018
a na obdobie 2019 a 2020 pred jeho prerokovaním a schválením v obecnom
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zastupiteľstve. 2. b e r i e n a v e d o m i e stanovisko hlavného kontrolóra obce
k návrhu programového rozpočtu na rok 2018, ktorý odporúča Obecnému
zastupiteľstvu v Častej návrh programového rozpočtu na rok 2018 s c h v á l i ť.
Hlasovanie: všetci prítomní – za

Starostka obce predniesla pre prítomných občanov a poslancov návrh rozpočtu
obce na rok 2018-2020, ktorý bol zostavený v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Viac ročný rozpočet je ekonomický
nástroj finančnej politiky obce, v ktorom sú vyjadrené zámery rozvoja obce a potrieb
obyvateľov vrátane programov na tri rozpočtové roky. Rozpočet obce vyjadruje
samostatnosť hospodárenia obce, sú v ňom premietnuté finančné vzťahy
k rozpočtových organizáciám, ktorých je obec zriaďovateľom, zabezpečuje prenesený
výkon štátnej správy ako aj potreby občanov. Rozpočet je zostavený v zmysle platnej
funkčnej a ekonomickej klasifikácie, výdavky v členení podľa
schválených
programov a podprogramov.
Návrh bežného rozpočtu Obce Častá na rok 2018
Bežné príjmy rozpočtované vo výške 1.410.000 €
sú rozpočtované vo výške očakávaného plnenia skutočnosti k 31.12.2017 na
základe prijatých všeobecne záväzných nariadení, uzatvorených zmlúv, transferov
zo ŠR a grantov.
Vlastné príjmy rozpočtových organizácií – ZŠ s MŠ Častá vo výške 20 000 €. Tieto
príjmy inkasuje rozpočtová organizácia ZŠ s MŠ Častá a cez zriaďovateľa – obec ich
dostáva na svoj výdavkový účet.
Bežné výdavky obce rozpočtované vo výške 1.309.620 €
Bežné výdavky obce sú naplánované na zabezpečenie základných samosprávnych
kompetencií v oblasti výkonu miestnej verejnej správy podľa zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení – (všeobecné verejné služby – správa obce,
požiarna ochrana, ochrana životného prostredia – vývoz a zneškodňovanie
komunálneho odpadu, bývanie a občianska vybavenosť – údržba verejnej zelene,
verejného osvetlenia, miestneho rozhlasu, údržba miestnych komunikácií, šport,
kultúra, rekreácia, školstvo- ZŠ s MŠ v Častej a MŠ a ŠKD, sociálne zabezpečenie,
propagácia obce, prevádzka a údržba budov v správe obce, poistenie majetku obce,
splácanie úrokov z úverov obce, údržba cintorína a domu smútku ap.), taktiež
prenesený výkon štátnej správy – (na úseku pozemných komunikácií, všeobecnej
vnútornej správy – vedenia matriky, register obyvateľov, sociálnej pomoci,
územného plánovania a stavebného poriadku, starostlivosti o životné prostredie).
V tejto sume sú zahrnuté aj dotácie vo verejnom záujme, ktoré obec poskytuje zo
svojho rozpočtu športovým a kultúrnym klubom – občianskym združeniam v obci.
Ide o dotácie ktoré obec poskytuje za podmienok ustanovených VZN obce na
podporu športu, kultúry, seniorov a detí v obci.
Návrh kapitálového rozpočtu Obce Častá na rok 2018
Kapitálové príjmy rozpočtované vo výške 0 €.
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Kapitálové výdavky rozpočtované vo výške 57.910 €
(návrhy na čerpanie KV budú predmetom rokovania pracovných zastupiteľstiev,
budú určené aj na spolufinancovanie obce v závislosti od toho ako sa obci podarí
získať granty v budúcom roku).
Finančné operácie obce Častá na rok 2018:
Príjmové finančné operácie sú rozpočtované vo výške: 0 €
Výdavkové finančné operácie
sú rozpočtované vo výške 42.470 €
a predstavujú úhrady istín dlhodobých úverov (10 bytová jednotka ul. Fándlyho,
úver z VÚB, a. s., ktorý sa realizujú splátky istiny za už dobudovanú kanalizáciu).
Plánovaný prebytok rozpočtového hospodárenia je vo výške 0 €, ide teda
o vyrovnaný návrh rozpočtu Obce Častá na rok 2018.
Následne poslanci hlasovaním schválili rozpočet obce Častá na roky 2018 a 2020.
Uznesenie č. 8-VI./OZ/2017
OZ 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)

a) kontrolóra obce Častá k návrhu rozpočtu na roky 2018-2019
b) rozpočet obce Častá na roky 2018-2020
c) dôvodovú správu k Návrhu rozpočtu obce Častá na roky 2018-2020
2) a) schvaľuje rozpočet obce Častá na rok 2018 v členení:
Bežné príjmy obce
1.410.000 €
Bežné výdavky obce
1.309.620 €
Kapitálové príjmy
0€
Kapitálové výdavky
57.910 €
Príjmové finančné operácie
0 €
Výdavkové finančné operácie
42.470 €
Plánovaný prebytok rozpočtového hospodárenia 0 €
b) schvaľuje programový rozpočet výdavkov na rok 2018
Hlasovanie: všetci prítomní – za

8. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti v ZŠ
s MŠ Častá za školský rok 2016/2017
Nasledujúci bod programu rokovania OZ uviedla starostka obce, ktorá vzápätí
udelila slovo prítomnému poslancovi OZ a zástupcovi riaditeľky ZŠ s MŠ Častá
Jozefovi Jakušovi, ktorý informoval prítomných poslancov a občanov obce
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti v ZŠ s MŠ Častá za
školský rok 2016/2017. Zástupca riaditeľa a pán poslanec Jozef Jakuš zároveň
dodal, že predmetná správa bola prerokovaná pedagogickou radou pri ZŠ s MŠ a
Radou školy pri ZŠ s MŠ , ktoré odporúčajú predloženú správu schváliť. V diskusii
vystúpil poslanec Peter Tatranský, ktorý upozornil na kapacitné problémy v ZŠ
s tým, že by bolo potrebné buď dostavať ďalšie dve učebne, pretože demografický
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vývoj ukazuje, že príde k nárastu prvákov v nasledujúcich rokoch. K tejto
problematike vystúpila aj starostka obce, ktorá uviedla, že jednou z možností
riešenia je aj zakúpenie tzv. kontajnerových učební, ktoré by sa umiestnili v areáli
základnej školy. V diskusii tiež vystúpila predsedníčka RŠ Ľubica Opálková, ktorá
uviedla, že rada školy pri ZŠ s MŠ Častá zasadala dňa 25. 08. 2017, kde členov
rady školy pani zástupkyňa Bc. Uváčková informovala o prognóze obsadenosti
žiakmi prvých tried: predpoklad na rok 2018/19 je 35 žiakov, na školský rok:
2019/20: 24 žiakov, na školský rok 2020/21 – 24 žiakov. Rada školy zasadala tiež
dňa 04. 10. 2017, kde riaditeľka ZŠsMŠ Častá predstavila koncepčný zámer rozvoja
školy alebo školského zariadenia rozpracovaný najmenej na dva roky, s tým, že na
základe informácií o počte plánovaných prijatých žiakov upozornila, že v budúcnosti
budú chýbať triedy. Návrhom na rozšírenie kapacít je obsadiť jazykové učebne,
prípadne zmenová prevádzka. Ďalšou možnosťou je dostavba buď rozšírením
zastavanej plochy smerom k amfiteátru, alebo nadstavba nad jedálňou. Ľubica
Opálková tiež navrhla osloviť p. Ing. arch. Boreckú, s možnosťou zadať študentom
architektúry ročníkovú prácu na rozšírenie kapacít školy. Následne poslanci
hlasovaním schválili bez pripomienok správu o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti v ZŠ s MŠ Častá za školský rok 2016/2017.
Uznesenie č. 9-VI./OZ/2017
OZ v Častej s c h v a ľ u j e 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 správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-

vzdelávacej činnosti v ZŠ s MŠ Častá za školský rok 2016/2017
Hlasovanie: všetci prítomní – za

9. Informácie od starostky obce Častá
Uvedený bod uviedla starostka obce Mária Garajová. 1. K projektu Celoobecná
kanalizácia a ČOV pre obec Častá informovala prítomných občanov a poslancov, že
v roku 2017 obec získala z Environmentálneho fondu SR dotáciu na realizáciu
časti stoky B a to konkrétne: od šachty č. 8 po šachtu č. 12 čím prišlo k realizácií
7-mich kusov domových prípojok v celkovej dĺžke 131m na ulici Hlavná v Častej.
(z vlastných prostriedkov obec poskytla na tento projekt sumu vo výške 4.210,53
EURO z Environfondu 77.628,42 €)
Samotná stavba bola odovzdaná zhotoviteľovi spoločnosti COMBIN BANSKÁ
ŠTIAVNICA, s. r. o záznamom o odovzdaní staveniska dňa 27. 07. 2017. Následne
zhotoviteľ v priebehu mesiaca august riešil vytýčenia existujúcich inžinierskych
sietí, zariadenie staveniska a zabezpečovanie svetelnej signalizácie a dočasného
dopravného značenia. Samotná stavba sa fyzicky začala dňa 04. 09. 2017. V
priebehu mesiaca september 2017 boli zrealizované samotné výkopové práce na
úseku medzi šachtami 8 až po šachtu 12 na Hlavnej ulici, následne došlo k
pokládke rúr DN o priemere 300.
Taktiež sa realizovali spätné zásypy a zhutnenie štátnej cesty II/502. Po dokončení
uloženia kanalizačného potrubia a realizácií prípojok boli zo strany zhotoviteľa
vykonané tlakové skúšky, betonáž výkopu a práce boli ukončené koncom mesiaca
september asfaltovaním ryhy a jedného jazdného pruhu. V súčasnej dobe sa
pripravujú podklady pre kolaudačné konanie daného úseku a jeho uvedenie do
prevádzky.
Obec Častá podala v mesiaci október 2017 novú žiadosť o poskytnutie dotácie na
Environmentálny fond SR na rok 2018, z dôvodu, že plánujeme pokračovať v
budovaní ďalšieho úseku kanalizácie na stoke B od šachty č. 12 po šachtu č. 18 s
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tým, že príde k vybudovaniu 23 ks nových kanalizačných prípojok na Hlavnej ulici v
Častej.
2.Ďalšie informácie od starostky:
• Obec spolu so ZŠ s MŠ Častá zrealizovala v mesiacoch september, október a
november práce na revitalizácii s budovy „Starej školy“, kde je v súčasnosti
Materská škola. Podarilo opraviť komplet strechu a dažďové zvody, odvodniť obidva
školské dvory, odvodniť a upraviť vchod do materskej školy a taktiež odviesť žľabom
vodu z ulice do potoka. Môžeme skonštatovať, že do starej školy už nezateká cez
strechu a nie je podmáčaná z dvora a z ulice. V blízkej budúcnosti plánujeme
opravu fasády a úpravu školského ihriska. Je to budova „zdravá“ a keď sa budeme
o ňu starať tak ako sa patrí, poslúži deťom ešte veľa rokov.
Rekonštrukcie strechy stála 36.206 €. Z toho 15.000 € predstavoval sponzorský
príspevok od p. Ing. R. Vernera na túto opravu.
Odvodnenie školských dvorov , zemné práce, pokládka dlažby a úprava vstupu do
budovy starej školy -16.382 €. Všetky práce realizovali firmy a živnostníci z Častej.
- Cintorín v Častej sa tento rok dočkal obnovy. Začali sme na jar opravou fasády
čelnej steny na dome smútku, opravili sme fasádu zvonice, atiku, vymenili sme
drevený podhľad na prístrešku pred domom smútku. Potom sme dokončili
osvetlenie - boli doplnené dva stĺpy verejného osvetlenia pri kaplnke. V mesiacoch
september bol odstránený starý asfaltový chodník a následne položený nový zo
zámkovej dlažby, boli osadené tri nové stojany na vodu, opravený bol drevený
poklop na ručnej pumpe na vodu, boli natreté lavičky a na zvonici bol po 35- tich
rokoch osadený zvon. Zvon bol zhotovený v Žarnovickej Huti . Pán farár Vladimír
Banský ho požehnal na sviatočnej omši v deň Pamiatky zosnulých 2.novembra
2017, ktorá sa konala v Kaplnke Najsvätejšieho spasiteľa na cintoríne, a odvtedy
už slúži pri smútočných obradoch. Za opravu vstupných brán pri kaplnke na
cintoríne chcem touto cestou poďakovať
p. Valentínovi Lederleitnerovi a za
položenie dlažby pri hlavnom kríži p. Jozefovi Rýdzemu.
Oprava domu smútku a zvonice ..........................................................10.614 €
(všetky práce realizovali živnostníci z Častej )
Zvon aj inštaláciou............................................................................. 4.469 €
Nový chodník na cintoríne.....................................................................17.944 €
Rekonštrukcia vodovodu na cintoríne a nové stojany na vodu.............. 7.100 €
Doplnenie lámp VO pri cintorínskej Kaplnke.........................................2.308 €
(dotácia vo výške: 2000 € z VÚC-BSK)
•Na požiarnej zbrojnici pri budovaní prístrešku pre hasičské auto a techniku bolo
preinvestovaných doteraz 5.926 €. Veľa práce bolo vykonanej svojpomocne členmi
DHZ Častá, za čo im patrí poďakovanie.
•V budove Zdravotného strediska u lekára pre dospelých bol vymenený plynový
kotol v sume: 2.276 €.
•obec tiež podporila v mesiacoch september, október, november, december
nasledovné podujatia organizované občianskymi združeniami v obci :
- Uvítanie novonarodených detí na OÚ sa uskutočnilo dňa 23. 09. 2017
- Posedenie so seniormi pri príležitosti mesiaca úcty k starším v reštaurácii Štadión
kde boli prizvaní aj jubilanti 90,80, 85 – roční, ktoré sa uskutočnilo dňa 27. 10.
2017,
- Posvätenie nového zvona na cintoríne v Kaplnke Najsvätejšieho spasiteľa na
cintoríne sa uskutočnilo pri príležitosti úcty k starším dňa 02. 11.2017,
- 11. 11. 2017 Spomienková slávnosť pri kostole – Medzinárodný deň vojnových
veteránov,
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- 14. 11. 2017 – Vernisáž výstavy Hasičské Hobby v budove OcÚ, výstava trvala do
07. 12. 2017, túto výstavu vzhliadli mnohí občania a tiež viaceré triedy zo základnej
školy z obce Častá.
- 02. 12. 2017- sa konali na námestí Vianočné trhy Častofské,
- 07. 12. 2017 – Mikuláš pre všetky deti z Častej, v reštaurácii Štadión,
Počas mesiaca október a november sa v obci konali ešte nasledovné podujatia:
- Častovský rínek: 07. 10. 2017,
- Častovské hody: 05. 11.2017.
Obec taktiež zabezpečila prostredníctvom charity potravinové balíčky pre občanov a
rodiny v hmotnej núdzi.
Záverom starostka informovala, že detská lekárka MUDr. Sallaiová dala výpoveď
z nájmu nebytových priestorov a končí svoju činnosť v ambulancii v Častej ku dňu
31. 12. 2017 s tým, že obec oslovila riaditeľa odboru zdravotníctva na VÚC Ing.
Janu Ježíkovú, taktiež kontaktovala UNB Bratislava a viaceré iné lekárske
zariadenia so žiadosťou o obsadenie tohto voľného miesta, ale žiaľ v rámci
bratislavského kraja a celej SR je akútny nedostatok detských pediatrov a obec
naďalej intenzívne pracuje na obsadení tohto miesta detského lekára.
Uznesenie č. 10-VI./OZ/2017
OZ v Častej berie na vedomie v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov (Zákon o obecnom
zriadení) informácie od starostky obce Častá.
Hlasovanie: všetci prítomní – za

10. Verejné vypočutie
V tomto bode v zmysle platného rokovacieho poriadku OZ Častá dostali
priestor prítomní občania, pričom vystúpil Alojz Lederleitner, bytom: Kiperská č.
383/12 Častá, ktorý opakovane vzniesol pripomienku k umiestneniu kanalizačnej
šachty na pozemku vo vlastníctve jeho sestry Emílie Púryovej, pričom podľa jeho
tvrdenia jeho sestra na umiestnenie kanalizačnej šachty nedala súhlas a požiadal
o jej odstránenie. Opakovane mu bolo vysvetlené, že pani Púryová uzatvorila
s obcou zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena spočívajúca
v umiestnení kanalizačnej šachty na pozemku v jej vlastníctve čo potvrdila aj
vlastnoručným podpisom, následkom čoho je kanalizačná šachta na jej pozemku
umiestnená plne v súlade so zákonom.
V tomto bode vystúpil tiež Lukáš Veverka, bytom: Doľany č. d. 205, Doľany
a Ing. Ing. Roman Petráš, bytom: Topoľčianska č. 25, Bratislava, ktorý sa pýtali na
možnosti zmien a doplnkov ÚP obce Častá v lokalite Horné Grefty, pričom obom
žiadateľom bolo odpovedané zo strany OcÚ Častá, (po predchádzajúcom písomnom
stanovisku spracovateľky ÚP obce Častá Ing. arch. Alžbety Sopirovej), že kontaktné
rozvojové zámery v lokalitách RZ 28/o a RZ 29/o boli v etape prerokovania ÚP obce
Častá preradené do výhľadových, z dôvodu absencie prístupovej komunikácie a
technickej infraštruktúry. Súčasne príslušné orgány argumentovali aj tým, že obec
má schválenú v ÚPN dostatočnú územnú rezervu, ktorá dosiaľ nie je ani z 1/4
zaplnená. Otváranie nových zámerov bude priechodné až po väčšej zaplnenosti
schválených zámerov pre bývanie. V rozprave vystúpil pán poslanec Tatranský,
ktorý uviedol, že proces zmien a doplnkov ÚP obce Častá je zložitý a musia k nemu
zaujať stanovisko viaceré štátne organizácie. Taktiež starostka a prednosta úradu
uviedli, že v súčasnej dobe nie je v danej lokalite možná výstavba a obec zaradí obe
žiadosti do zmien a doplnkov k ÚP obce Častá. V rozprave tiež vystúpila Alena
Veverková a Miroslav Veverka k problematike nelegálneho odpadu vzniknutého
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pred ich pozemkom na Podzámockej ulici, k čomu zaujal stanovisko prednosta
úradu, ktorý uviedol, že uvedený podnet pána Veverku bol postúpený na priame
vybavenie a ďalšie riešenie na OO PZ Modra, ktoré ho bude informovať o ďalšom
postupe.
11. Interpelácie poslancov:
Michal Kovačik:
sa informoval v akom štádiu riešenia sa nachádza dopravný projekt týkajúci sa
riešenia dopravy na križovatke ulíc Hlavná a Zámocká?
Odpoveď prednostu OcÚ: Projektová dokumentácia je takmer hotová – Ing. arch.
Marcela Križanková ho po jeho dokončení odovzdá na schválenie dopravnému
inžinierovi na ODI v Pezinku, následne ho obec doručí na Regionálne cesty, a. s. za
účelom zaradenia tejto investície do plánu investícií RC na rok 2018 s tým, že boli
zo strany RC BA zaslané pripomienky k tomuto projektu.
Pán Kovačik sa taktiež informoval na nevyhovujúci stav autobusovej zastávky
Slovak Lines, a. s. umiestnenej na pravej strane na hlavnej ceste oproti hradu
Červený Kameň. Na danú interpeláciu mu odpovedala starostka obce Častá, ktorá
uviedla, že obec plánuje z finančných prostriedkov OOCR Malé Karpaty
rekonštrukciu danej zastávky v roku 2018.
Pán Kovačik sa ďalej informoval na riešenie nebezpečnej križovatky na vjazde
a výjazde z ulice Fándlyho na ulicu Hlavná v smere Doľany resp. v smere DubováModra.
Na túto interpeláciu mu odpovedal pán poslanec Tatranský a tiež starostka obce
s tým, že obec má vypracovanú kompletnú dokumentáciu na posunutie zastávky a
riešenie celého priestoru z hľadiska dopravy, státia autobusových spojov Slovak
Lines, a. s, a to jej posunutím z existujúceho miesta na miesto bližšie k ulici
Záhradnická, pred rodinné domy na Hlavnej ulici, (v smere Doľany), ktorý sa ale
z dôvodov nesúhlasného stanoviska občanov žijúcich medzi ulicami Fándlyho
a Záhradnická nerealizoval.
12. Záver
Starostka obce – Ing. Mária Garajová na záver poďakovala poslancom za
prácu a podnety zaželala im príjemné prežitie vianočných sviatkov, občanom za
účasť a o 20,30 hod. ukončila VI. riadne OZ v roku 2017.
Kompletný zvukový záznam z rokovania OZ Častá je uverejnený na webovej
stránke obce Častá.
Overovatelia zápisnice:
–––––––––––––––––––––––
Mgr. Ľubica Opálková, v. r.

–––––––––––––––––––––
Jozef Dukát, v. r.

–––––––––––––––––––––––
JUDr. Artúr Soldán, v. r.
prednosta OcÚ Častá

–––––––––––––––––––––
Ing. Mária Garajová, v. r.
starostka Obce Častá
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