Obec

Častá

Hlavná č. 168, 900 89 Častá
tel.: 033 6495205, fax: 033/6495315
____________________________________________________________________________
V Častej, dňa 17. 09. 2018.

VÝPIS UZNESENIA
z IV. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častej
konaného dňa 13. 09. 2018
UZNESENIE
č. 1-IV./OZ/2018
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. Ľubicu Opálkovú a Mgr. Jozefa Jakuša
určuje
overovateľov zápisnice:
Ing. Petra Tatranského PhD. a PhDr. Barboru Drexlerovú, PhD.
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 17. 09. 2018.

VÝPIS UZNESENIA
z IV. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častej
konaného dňa 13. 09. 2018
UZNESENIE
č. 2-IV./OZ/2018
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 2018 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 17. 09. 2018.

VÝPIS UZNESENIA
z IV. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častej
konaného dňa 13. 09. 2018
UZNESENIE
č. 3-IV./OZ/2018
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
21. 06. 2018.

______________________
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 17. 09. 2018.

VÝPIS UZNESENIA
z IV. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častej
konaného dňa 13. 09. 2018
UZNESENIE
č. 4-IV./OZ/2018
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 rezervného fondu obce Častá vo výške 44.160,49 EUR na úhradu
kapitálových výdavkov obce Častá súvisiacich s budovou Materskej školy (Stará
škola) – na novú fasádu na budove Materskej školy. Kapitálové výdavky budú
použité v zmysle § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

______________________
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 17. 09. 2018.
VÝPIS UZNESENIA
z IV. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častej
konaného dňa 13. 09. 2018
UZNESENIE
č. 5-IV./OZ/2018

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, Zastavovacia štúdia obytnej zóny RZ 35/o - časť a RZ13/o-časť na parc. č.
555, 556/2 v katastrálnom území: (vjazd, prístup k danej lokalite),
557,558,563,552/2,552/1,551/1,551/2 v katastrálnom území Častá,
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 Zastavovacia 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 Zastavovacia štúdia bola prerokovaná v súlade so zákonom č.
50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
- že, Zastavovaciu štúdiu obytnej zóny RZ 35/o - časť a RZ13/o-časť na parc. č.
555, 556/2 v katastrálnom území: Častá (vjazd, prístup k danej lokalite),
557,558,563,552/2,552/1,551/1,551/2 v katastrálnom území Častá s
navrhovanou reguláciou územia, riešením technickej a dopravnej vybavenosti a
stanovenými záväznými limitmi možno 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 17. 09. 2018.

VÝPIS UZNESENIA
z IV. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častej
konaného dňa 13. 09. 2018
UZNESENIE
č. 6-IV./OZ/2018
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 od starostky obce Častá

______________________
Ing. Mária Garajová
starostka obce Častá

_____________________
JUDr. Artúr Soldán
prednosta OcÚ Častá

