Obec

Častá

Zápisnica
z I. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častej
konaného dňa 08. 02. 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; PhDr.
Barbora Drexlerová, PhD., Mgr. Ľubica Opálková, Stanislav Jablonovský, Mgr.
Robert Lederleitner a PhDr. Michal Kovačik, Ing. Peter Tatranský, PhD., Jozef
Dukát a Ing. Vladimír Medlen, hlavný kontrolór obce Častá.
Ospravedlnení: Mgr. Jozef Jakuš a Mgr. Vladimír Heger.
(v celom ďalšom texte zápisnice budú poslanci, zamestnanci úradu a prítomní občania vystupujúci na
zasadnutí OZ Častá uvádzaní bez akademických titulov)

1. Otvorenie
I. 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: Jozefa
Dukáta a Petra Tatranského, za overovateľov zápisnice: Stanislava Jablonovského
a Barboru Drexlerovú a za zapisovateľa I. riadneho OZ v roku 2018 určila Artúra
Soldána. Následne poslanci hlasovaním návrh schválili.
Uznesenie č. 1-I./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: Jozef Dukát a Peter Tatranský, určuje overovateľov zápisnice: Stanislava
Jablonovského a Barboru Drexlerovú 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 I. riadneho zasadnutia OZ v roku 2018, pričom uviedla, že poslanci mali
pracovné stretnutie k zasupiteľstvu 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 I.
riadneho OZ v roku 2018 bez pripomienok.
Uznesenie č. 2-I./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 I. 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 VI.
riadneho zasadnutia OZ v Častej, ktoré sa konalo dňa 07. 12. 2017, pričom
skonštatoval, že všetky uznesenia boli včas a riadne splnené. Poslanci následným
hlasovaním schválili bez pripomienok kontrolu plnenia uznesení z VI. riadneho
zasadnutia OZ Častá, ktoré sa konalo dňa 07. 12. 2017.
Uznesenie č. 3-I./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 07. 12. 2017.
Hlasovanie: všetci prítomní – za

4. Návrh na rozdelenie dotácií občianskym združeniam v obci v roku 2018
V tomto bode vystúpila starostka obce Mária Garajová, ktorá uviedla, že dňa 01. 02.
2018 a 06. 02. 2018 zasadali k rozdeleniu dotácií dve komisie pri OZ Častá a síce:
komisia pre deti, mládež, šport a školstvo OZ a komisia financií podnikania a
cestovného ruchu OZ, ktoré odporučili poslancom OZ schváliť dotácie v určenej
výške pre jednotlivé občianske združenia, ktoré pôsobia na území Obce Častá, kde
rozvíjajú svoje aktivity. V rozprave vystúpili predsedovia jednotlivých komisií a to
Ľubica Opálková za finančnú komisiu, ktorá skonštatovala, že bol dodržaný limit na
rozdelenie dotácií OZ a klubov v obci Častá. Za športovú komisiu vystúpil Jozef
Dukát, ktorý uviedol, že športová komisia na svojom zasadnutí rozdelila celkovú
výšku dotácií v oblasti športu v sume 13.000 € rovnomerne medzi jednotlivé
občianske združenia pôsobiace v obci Častá. Za kultúrnu komisiu vystúpila
Barbora Drexlerová, ktorá uviedla, že ich komisia hlasovala prostredníctvom
elektronického obežníka podľa zásady per rollam a uviedla, že podľa jej názoru
výška dotácií pre kultúru je podhodnotená oproti výške dotácií pre športové kluby
v obci a žiadala jej navýšenie v roku 2019. K uvedenej žiadosti sa vyjadrila
starostka, ktorá uviedla, že obec podporuje kultúru aj nepriamo prostredníctvom
poskytovania priestorov pre rodinné centrum u Škriatka Kličeka, Častovskú
dychovku a tiež priestorov pre Divadlo Na kolene na prízemí budovy OcÚ Častá
a taktiež obec financuje obecnú knižnicu a kultúrne podujatia v obci. V rozprave
vystúpil aj prednosta OcÚ, ktorý uviedol, že náklady pre činnosti jednotlivých
združení sa každoročne zvyšujú a združenia okrem členského by mali aktívnejšie
čerpať 2% dane a tiež sa udchádzať o tzv. individuálne dotácie z BSK, kde môže
jednotlivé združenie získať finančnú podporu až do výšky 5.000,- €. Po krátkej
rozprave dala starostka obce hlasovať za dotácie, o ktoré požiadali občianske
združenia v roku 2017 na činnosť v roku 2018 a to na nasledovné podujatia:
Športový klub SPC Častá žiada o dotáciu vo výške 3.000,00 € a to na účasť klubu v
súťažnej sezóne 2018 v silovom trojboji a v tlaku na lavičke v rôznych mestách SR
a Európy. Futbalový klub FC Slovan Častá žiada o dotáciu vo výške 5.975,00 € na
športové podujatia v obci Častá. Stretnutia seniorov, žiakov dorastu a prípravky
podľa rozpisu BFZ. Klub slovenských turistov Častá žiada o dotáciu vo výške
1.800,00 € na akcie turistov podľa kalendára. (40.ročník Častovská 50-ka,
Vytrvalostný beh Mraznické chodníčky, Deň lyžiarov). RC Klub Častá žiada o
dotáciu vo výške 2.500,00 € na údržbu a prevádzku modelárskeho letiska ,
ošetrenie trávnatej plochy a kosenie a na podujatie Air gril 2018. Khan Karate
Klub Častá žiada o dotáciu vo výške 1.300,00 € na podujatia športového klubu na
rok 2018. Reg. poplatky, kimoná, chrániče, preukazy, známky, školenia, semináre.
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Kynologický klub Častá žiada o dotáciu vo výške 650.00 € na súťaže psov a nákup
kynologických pomôcok, oprava prekážok. Divadlo na kolene Častá žiada o dotáciu
vo výške 2.000,00 € na divadelné predstavenie 2018, na občerstvenie účastníkov a
hostí, propagáciu, kulisy, kostýmy. Spolok dychovej hudby Častovanka žiada o
dotáciu vo výške 2.500,00 € na opravu hudobných nástrojov, notový materiál +
kancelárske potreby nákup ozvučovacej techniky, oblečenie pre členov DM. Klub
priateľov prírody žiada o dotáciu vo výške 400,00 € na úpravu areálu, zabezpečenie
areálu proti vandalom, silvestrovský výstup na Geltek, prezentácia klubu a obce na
Bielej stope SNP, zabezpečenie proti povodni. OZ Červenokamenské panstvo žiada o
dotáciu vo výške 1.000,00 € na údržbu židovského cintorína v obci Častá – III.
etapa.(PHM - kosenie a pílenie, čistenie a odborné ošetrenie náhrobkov,
znovupostavenie a fixáciu náhrobných kameňov. BTC Častá žiada o dotáciu vo
výške 500,00 € na realizovanie športového podujatia Častovský cyklookruh, ktoré
sa bude konať dňa 10. 06. 2018. OZ Satyr žiada o dotáciu vo výške: 2.500,00 € na
akcie: Častofský festival piva, Vianočné trhy. ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku –
Častá žiada o dotáciu vo výške 800,00 € na kultúrne podujatia, rekreačné pobyty,
poznávací zájazd, zájazd na poľnohospodársku výstavu do Nitry. Rodinné centrum
U škriatka Klinčeka Častá žiada o dotáciu vo výške 600,00 € na detské podujatia Detská 50-tka, Deň detí, Mikuláš, maškarný ples, opekačka. Následne poslanci
hlasovaním schválili rozdelenie dotácií občianskym združeniam v obci v roku 2018.
Uznesenie č. 4-I./OZ/2018
Obecné zastupiteľstvo v Častej schvaľuje, v zmysle ust. § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojitosti s VZN
obce Častá č. 1/2013 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce,
rozdelenie dotácií na rok 2018 nasledovne:
1./Športový klub SPC Častá vo výške 2.550,00 €
2./Futbalový klub FC Slovan Častá vo výške 5.700,00 €
3./Klub slovenských turistov vo výške 2.000,00 €
4./RC Klub Častá vo výške 900,00 €
5./Khan Karate Klub vo výške 1.400,00 €
6./Kynologický klub vo výške 750,00 €
7./Divadlo na kolene vo výške 1.400,00 €
8./Spolok dychovej hudby Častovanka vo výške 300,00 €
9./Klub priateľov prírody vo výške 200,00 €
10./ OZ Červenokamenské panstvo vo výške: 900,00 €
11./BTC Častá vo výške: 600,00 €
12./OZ SATYR vo výške: 700,00 €
Hlasovanie: všetci prítomní – za
5. Schválenie spoluúčasti vo výške
komunálnych služieb v obci Častá,
vsakovacieho rigola“.

15% na projekt „Skvalitnenie
výsadba zelene a vybudovanie

V tomto bode vystúpil prednosta OcÚ Artúr Soldán, ktorý uviedol, že Obec Častá
podala dňa 13. 12. 2017 na VÚC – BSK žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt
pod názvom: „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 najme
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
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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 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 v 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. je to
systém s neobmedzenou funkčnosťou a životnosťou.“ Následne poslanci hlasovaním
schválili spolufinancovanie projektu „Skvalitnenie komunálnych služieb v obci
Častá, výsadba zelene a vybudovanie vsakovacieho rigola“ vo výške 15% z vlastných
zdrojov z celkovej hodnoty schválenej dotácie.
Uznesenie č. 5-I./OZ/2018
Obecné zastupiteľstvo v Častej schvaľuje v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
v znení neskorších predpisov
spolufinancovanie projektu „Skvalitnenie komunálnych služieb v obci Častá,
výsadba zelene a vybudovanie vsakovacieho rigola“ vo výške 15% z vlastných
zdrojov z celkovej hodnoty schválenej dotácie
hlasovanie všetci prítomní – za
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6. Environmentálny fond SR – Častá splašková kanalizácia a ČOV (etapa roku
2018: časť Hlavnej ulice - stoka B od šachty 12 po šachtu 18)
V tomto bode vystúpil prednosta OcÚ Artúr Soldán, ktorý uviedol, že obec Častá
podala dňa 25. 10. 2017 na Environmentálny fond SR žiadosť o poskytnutie dotácie
na dobudovanie kanalizácie na úseku Hlavnej ulice v obci. Podmienkou poskytnutia
podpory formou dotácie je preukázanie skutočnosti, že obec Častá má na
financovanie účelu dotácie zabezpečených najmenej 5% nákladov z iných zdrojov, t.
j. sumu vo výške, ktorá bude doplnená o presnú čiastku v prípade kladného
schválenia našej žiadosti zo strany Environmentálneho fondu SR. Následne poslanci
hlasovaním schválili predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na
realizáciu projektu s názvom „Častá splašková kanalizácia a ČOV (etapa roku 2018:
časť Hlavnej ulice - stoka B od šachty 12 po šachtu 18), ID: 9875 – BK 4a – 128010
v celkovej výške 119.147,39 € a tiež spolufinancovanie projektu „Častá splašková
kanalizácia a ČOV (etapa roku 2018: časť Hlavnej ulice - stoka B od šachty 12 po
šachtu 18)“ z vlastných zdrojov (z rozpočtu obce Častá) vo výške 5%.
Uznesenie č. 6-I./OZ/2018
Obecné zastupiteľstvo v Častej schvaľuje v zmysle ust. § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov (Zákon o obecnom
zriadení) a v súlade s ust. § 2 ods. 2 Vyhlášky MŽP SR č. 157/2005 Z. z. ktorou sa
vykonáva zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu
s názvom „Častá splašková kanalizácia a ČOV (etapa roku 2018: časť Hlavnej ulice stoka B od šachty 12 po šachtu 18), ID: 9875 – BK 4a – 128010 v celkovej výške
119.147,39 €,
b) spolufinancovanie projektu „Častá splašková kanalizácia a ČOV (etapa roku
2018: časť Hlavnej ulice - stoka B od šachty 12 po šachtu 18)“ z vlastných zdrojov (z
rozpočtu obce Častá) vo výške 5%.
hlasovanie všetci prítomní – za
7. 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 kolaudácia
kanalizačnej stoky B ktorá bola zrealizovaná v roku 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 Časte, začala
9 januára 2018. Na požiadanie budúceho
prevádzkovateľa (BVS a. s.,) obec zadala zrealizovať monitoring novovybudovanej
stoky. Po súhlasnom stanovisku prevádzkovateľa bude stoka skolaudovaná
a užívania schopná, následne obec uzavrie s prevádzkovateľom dodatok k Zmluve o
zabezpečení odbor. výkonu prevádzky obec Častá BVS, a. s. na tejto stoke.
V mesiaci august a september 2017 bol firmou SEZAKO Trnava, s.r.o. vykonaný
monitoring celej kanalizačnej stoky na námestí, ktorá bola realizovaná v r. 2010
a následne bola zaplavená povodňou v r.2011. Monitoringom bolo zistené
znečistenie kanalizačného potrubia bahnom a kameňmi a trhliny. Firma DOSA
Slovakia s.r.o, ktorá realizovala túto stavbu opravila kanalizačné šachty –
vyspravením (bezplatne). V januári 2018 firma SEZAKO Trnava, s.r.o. opravila
kanalizačné potrubie krátkou lokálnou vložkou na 13 miestach, následne vypracuje
pre budúceho prevádzkovateľa správu o odstránení nedostatkov, obec požiada
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o kolaudáciu a po skolaudovaní tohto úseku a podpíše dodatok k Zmluve o
zabezpečení OV prevádzky obec Častá a BVS, a. s. aj na tomto úseku.
Starostka ďalej informovala, že obec Častá podala v mesiaci október 2017
novú žiadosť o poskytnutie dotácie na Environmentálny fond SR na rok 2018,
z dôvodu, že obec plánuje pokračovať v budovaní ďalšieho úseku kanalizácie na
stoke B od šachty č. 12 po šachtu č. 18 s tým, že príde k vybudovaniu 23 ks nových
kanalizačných prípojok na Hlavnej ulici v Častej (smerom na Modru). Starostka tiež
uviedla, že Environmentálny fond SR v roku 2018 nepodporuje realizáciu domových
kanalizačných prípojok (DKP), čo bude predstavovať pre obec výdavok naviac
z vlastných zdrojov vo výške cca 52.000 € ak bude projekt podporený. (finančné
krytie bude zabezpečené z finančných prostriedkov obce z predošlých období na
BÚ)
Starostka ďalej informovala:
- V budove OÚ Základine boli v januári a februári 2018 vymaľované na poschodí
dve kancelárie a chodba, taktiež tu boli znížené stropy, zrekonštruované osvetlenie
a položená nová krytina, prišlo k vymaľovaniu vstupného schodiska na I. poschodie
a taktiež boli vymaľované priestory Rodinného centra pre matky s deťmi na prízemí
Základiny.
- V budove Klubu dôchodcov prebieha rekonštrukcia kuchynky a dvoch miestností.
V kuchynke a v sklade boli vymenené okná, položená dlažba,
obklad okolo
kuchynskej linky, ktorá bude vymenená (je vo výrobe ), v kuchynke a v jednej
miestnosti bola vymenená elektroinštalácia a osadené budú nové svietidlá, všetky
uvedené miestnosti budú vymaľované .
-Na požiarnej zbrojnici sa pokračuje v budovaní prístrešku pre hasičské auto
a hasičskú techniku, práce vykonávajú svojpomocne členovia DHZ, obec prispieva
na materiál.
-Obec plánuje opravu fasády na budove Materskej školy (bývalá stará škola) počas
letných prázdnin. (finančné krytie bude zabezpečené z prostriedkov rezervného
fondu obce).
-Obec plánuje opraviť strechu na budove Domu smútku (DS) nakoľko zateká
a následne vymaľovať interiér DS. Finančné krytie – z rozpočtu obce (ak bude
zverejnená výzva z MF SR obec podá žiadosť o dotáciu na opravu verejných budov).
-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“. (finančné krytie – spoluúčasť z rozpočtu obce) .
- Počas jesene 2017 obec dala zreštaurovať sochu Sv. Trojice (Korunovanie Panny
Márie) pri lekárni v sume 5.650 €. Bujnejúca zeleň v jej tesnej blízkosti spôsobila na
jej povrchu značné poškodenia. Naposledy bola reštaurovaná pred 22 rokmi.
Nakoľko koreňový systém dvoch ihličnanov narúša spodok pamiatky reštaurátor
doporučil odstránenie týchto drevín a nahradiť ich nízko rastúcimi drevinami
z východnej a západnej strany na vzdialenosť 6-7 m od pamiatky. Obec už požiadala
na vydanie súhlasu na výrub týchto dvoch stromov (jedľa). Obec plánuje doplniť
výsadbu zelene- drevín v starých parkoch na ul. Hlavnej .
- V jarných mesiacoch obec plánuje na detskom ihrisku v areáli futbalového
ihriska opraviť existujúce drevené preliezky pre deti, dokúpiť jednu streed
workoutovú zostavu pre tínedžerov, stojan na bicykle a lavičku na sedenie,
a zároveň pripravujeme žiadosť o finančnú dotáciu na BSK na prefinancovanie
týchto prvkov. Obec taktiež neustále sleduje výzvy na modernizáciu športovísk
a detských ihrísk zo štátneho rozpočtu a rozpočtu EÚ).
- V obecnom nájomnom bytovom dome na ul. Fándlyho obec plánuje vymeniť
podlahovú krytinu schodiska (finančné krytie bude zabezpečené z fondu opráv
bytového domu).
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- Obec pokračuje v príprave projektovej dokumentácie (PD) na chodník ul.
Štefanovská, PD na križovatke (bezpečný prechod na ul. Hlavná a Zámocká a PD
bezpečný prechod na ul. Družstevná a Hlavná.
- obec začala
v spolupráci s firmou SIGNATECH spol. s r. o. s prípravou
informačného systému v obci formou informačných tabúľ.
- Obec podporila v mesiaci december 2017 nasledovné podujatia v obci
organizované občianskymi združeniami a obcou: Silvestrovský výstup na Geldek a
Novoročný ohňostroj.
- p. Kamil Hajdin písomne požiadal o možnosť spolu s Divadlom Na Kolene
zorganizovať v obci celoobecnú akciu RETRO 1. máj 2018,
- Obec Častá sa zapojila do spolupráce s obcami bývalého Červenokamenského
panstva (Dubová, Častá, ČK, Doľany, Budmerice, Báhoň, Jablonec ,Píla, Štefanová,
Vištuk) a OZ MY REGION na príprave a realizácii Prírodného pohybového
a oddychového parku RUNIA, ktorého cieľom je vytvoriť podmienky na spoznávanie
regiónu formou aktívneho pohybu a to nielen obyvateľmi obcí , ale aj návštevníkmi
regiónu. Zámerom spoločného projektu je rozšíriť ponuku športovo-rekreačných
aktivít a vybavenosti v území, ktoré budú podporovať rozvoj cestovného ruchu
a účelne budú vyvažovať a dopĺňať iné formy turistiky v regióne. Terajšia
spolupráca je zameraná na vytýčenie vhodných trás (existujúce lesné a poľné cesty)
pre bežcov a turistov v jednotlivých obciach a ich vzájomné prepojenie.
Starostka v závere svojho vystúpenia informovala o žiadosti firmy CHARLIE
SLOVAKIA, s.r.o., ktorá požiadala v januári 2018 tunajší úrad o rozšírenie počtu
výherných hracích automatoch v pohostinstve na ulici Na vŕšku zo súčasného
počtu 2 kusy na 12 kusov hracích automatov. Starostka uviedla, že v tesnej
blízkosti budovy v ktorej majú byť prevádzkované výherné prístroje sa nachádza
materská škola, pošta, základná škola a je tu už v súčasnosti nedostatok
parkovacích miest. K problematike sa vyjadril aj prednosta OcÚ, ktorý uviedol, že
s účinnosťou od 1. 1. 2018 sa zmenil zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách
v znení n. p. a je možné prevádzkovať výherné hracie automaty výhradne v herni
pričom v tejto musí byť umiestnených najmenej 12 kusov výherných prístrojov.
V rozprave následne vystúpili viaceré poslanci ako Peter Tatranský, Robert
Ledeileitner, Michal Kovačik, ktorí poukázali na škodlivosť hazardu, blízkosť školy
a škôlky v danej lokalite. Obec taktiež pouvažuje o návrhu VZN, ktoré by úplne
zakázalo hazard na území obce Častá, pretože po zákaze hazardu na územní
hlavného mesta, sa začínajú herne presúvať do obcí a miest v blízkosti Bratislavy.
Poslanci v rozprave jednomyseľne odmietli umiestnenie hracích automatov
v pohostinstve na Vŕšku a nesúhlasia ani s ich rozšírením. Následne poslanci
hlasovaním zobrali na vedomie bez pripomienok informácie od starostky obce
Častá.
Uznesenie č. 7-I./OZ/2018
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
8. Verejné vypočutie
V tomto bode v zmysle platného rokovacieho poriadku OZ Častá dostali priestor
prítomní občania, pričom vystúpil p. Tibor Hrdlička, občan bývajúci na ulici Nová,
ktorý sa pýtal na možnosť dobudovania kanalizačného zberača v tejto časti obce,
pričom im bolo zo strany starostky a prednostu zodpovedané, že daná lokalita bude
predmetom riešenia v III. etape na ktorú je v súčasnosti vydané územné
rozhodnutie. Zároveň mu bolo oznámené, že obec Častá urobí maximum pre
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získanie finančných prostriedkov na dobudovanie daného úseku, tak aby sa aj títo
občania mohli napojiť na novú ČOV a kanalizačnú sieť. Čo sa týka možného
podvŕtavania štátnej cesty II/502 vedúcej z obce smerom na Doľany, tu bol pán
Hrdlička odkázaný na správcu tejto komunikácie Regionálne cesty a bolo mu
taktiež oznámené, že BVS, a. s. súhlasí so združenou prípojkou maximálne pre dve
nehnuteľnosti.
9. Interpelácie poslancov
Peter Tatranský
sa pýtal v akom štádiu je výmena parkiet v telocvični?
Odpoveď starostky obce Častá:
Zo strany ÚV SR boli žiaľ zrušené výzvy o ktoré sa obec uchádzala v roku 2017,
z tohto dôvodu bude obec podávať projekty opakovane v roku 2018: a to v rámci
Projektu „Rozvoj športu v obci Častá“, v programe 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 a projekt s názvom „Obec Častá - jazykové učebne a knižnica pre základnú
školu“ je pred schválením.
Michal Kovačik
sa pýtal na projekt križovatky Fándlyho a Hlavná?
Odpoveď starostky obce Častá:
Obec plánuje obnoviť pôvodný projekt revitalizácie námestia - oproti kostolu. Obec
sa bude snažiť riešiť dané územie podľa pôvodného projektu, čím by prišlo
k vyriešeniu križovatky a tiež autobusovej zastávky na ulici Hlavná v smere do
Dolian.
Riešenie s odvodením ulice Fándlyho, vysprávky komunikácie, pretože na ulici sa
drží dažďová voda, ktorá neodteká, chýba tam tiež chodník.
Odpoveď starostky obce Častá:
Problémom Fándlyho ulice je že veľká väčšina obyvateľov parkuje svoje motorové
vozidlá na chodníkoch v tejto lokalite. Dažďová voda zostáva na ceste z dôvodu
zabetónovania pôvodných vpustí na dažďovú vodu, pán Ľ. Šebora zmonitoruje
pôvodnú dažďovú kanalizáciu a obec obnoví (ak to bude technicky možné) pôvodné
dažďové vpuste a tým zabezpečí odvod na ulicu Sokolská. V prípade ak obec
dostane dotáciu z vlády na obnovu miestnych komunikácií prvá v pláne opráv je
ulica Fándlyho a Sokolská.
10. Záver
Starostka obce – Ing. Mária Garajová na záver poďakovala poslancom za
prácu a podnety, občanom za účasť a o 19,20 hod. ukončila I. riadne OZ v roku
2018.
Kompletný zvukový záznam z rokovania OZ Častá je uverejnený na webovej
stránke obce Častá.
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Overovatelia zápisnice:

____________________
Stanislav Jablonovský, v. r.

_________________________________
PhDr. Barbora Drexlerová, PhD., v. r.

_______________________

________________________

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

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