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O b e c    Č a s t á 

Zápisnica 

 z V. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častej 
konaného dňa 18. 10. 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; Stanislav 
Jablonovský, PhDr. Barbora Drexlerová, PhD., Ing. Peter Tatranský, PhD., Mgr. 
Ľubica Opálková, Mgr. Jozef Jakuš, Mgr. Robert Lederleitner, PhDr. Michal Kovačik 

a Mgr. Vladimír Heger.  
 
Ospravedlnení: Jozef Dukát a Ing. Vladimír Medlen.  
(v celom ďalšom texte zápisnice budú poslanci, zamestnanci úradu a prítomní 
občania vystupujúci na zasadnutí OZ Častá uvádzaní bez akademických titulov) 
 
1. Otvorenie  
 V. riadne zasadnutie OZ Častá v roku 2018 (ďalej len „OZ“) otvorila a viedla 
starostka obce Častá – Ing. Mária Garajová, zároveň privítala prítomných poslancov 
oboznámila s programom rokovania.  
 

Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 Starostka obce Mária Garajová za navrhovateľov uznesení navrhla: Jozefa 
Jakuša a Ľubicu Opálkovú, za overovateľov zápisnice: Stanislava Jablonovského 
a Vladimíra Hegera a za zapisovateľa V. riadneho OZ v roku 2018 určila Artúra 
Soldána. Následne poslanci hlasovaním návrh schválili.  
 

Uznesenie č. 1-V./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 Jakuš a Ľubica Opálková, určuje overovateľov zápisnice: 
Stanislava Jablonovského a Vladimíra Hegera 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 V. riadneho zasadnutia OZ v roku 2018, pričom uviedla, že poslanci mali 
pracovné stretnutie, ktoré sa uskutočnilo ½ hodiny pred riadnym zastupiteľstvom  
a predložené  materiály na dnešné zasadnutie  zaslané poslancom spolu s návrhmi 
na uznesenie. Starosta uviedla, že návrh sa bude schvaľovať bez bodu 4, nakoľko 
komisie pri OZ Častá nezasadali pred zastupiteľstvom. Poslanci následným 
hlasovaním schválili program rokovania V. riadneho OZ v roku 2018 bez 
pripomienok.   
 
Uznesenie č. 2-V./OZ/2018 
 OZ v Častej schvaľuje v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znp program rokovania V. riadneho OZ v roku 2018 
podľa pozvánky.  
 



 2 

 

Hlasovanie: 

za – všetci prítomní  
 

3. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 
 Prednosta OcÚ Častá Artúr Soldán predložil kontrolu plnenia uznesení z IV. 
riadneho zasadnutia OZ v Častej, ktoré sa konalo dňa 13. 09. 2018, pričom 
skonštatoval, že všetky uznesenia boli včas a riadne splnené. Poslanci následným 
hlasovaním schválili bez pripomienok kontrolu plnenia uznesení z IV. riadneho 
zasadnutia OZ Častá, ktoré sa konalo dňa 13. 09. 2018.  
 

Uznesenie č. 3-V./OZ/2017 
 OZ v Častej berie na vedomie v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení n.p. kontrolu plnenia uznesení 
schválených na IV. riadnom zasadnutí OZ Častá dňa 13. 09. 2018. 
Hlasovanie: všetci prítomní – za 

 

4. Návrh rozpočtu Obce Častá na roky 2019-2021 vrátane stanoviska hlavného 
kontrolóra obce Častá 

Uvedený bod predniesol za ospravedlneného hlavného kontrolóra obce Častá 
prednosta OcÚ, ktorý uviedol, že návrh rozpočtu obce  na rok 2019 je spracovaný v 
súlade s ust.  § 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. 12. 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.  Pre rok 2019 až 2021 vydalo Ministerstvo financií výnosom číslo 
MF/010302/2018-411 manuál – „Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej 
správy na roky 2019 až 2021“  Metodiku tvorby rozpočtu usmerňuje časť 9 
predmetného výnosu „Rozpočty obcí, vyšších územných celkov a dopravných 
podnikov.“ 

 Návrh programového rozpočtu na rok 2019 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  2019  - návrh                   1 467 810,00 EUR 

Bežné výdavky pre rok 2019  - návrh                   1 366 340,00 EUR  
Bežný rozpočet     -      prebytok                              101 470,00 EUR     
 
Podstatnú časť bežných príjmov aj naďalej tvoria podiely na daniach v správe štátu 
a to podiel dane s príjmov fyzických osôb vo výške 790.000,- EUR. 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 2018 vytvára priaznivý  
predpoklad naplnenia plánovanej príjmovej položky.  

Ostatné príjmy z miestnych daní  sú plánované vo výške 137.200,- EUR  a 
plánované nedaňové príjmy 35.350,-EUR  sú rozpočtované podľa platných 
miestnych VZN v obci  a  podľa uzatvorených nájomných zmlúv z prenajatého 
majetku vo vlastníctve obce. Miera daňovej disciplíny,  výška príjmov z prenájmu   
prenajatých pozemkov, budov a bytov na miestnej úrovni je nadstavená podľa 
porovnateľných reálne dosiahnuteľných daňových príjmov v roku 2018. 
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Výška transferov zo štátneho rozpočtu  na prenesený výkon štátnej správy je  
plánovaná vo výške 485 260,- EUR, z toho transfer zo ŠR na Základnú školu s 
materskou školou je 470 000,- EUR.  Vlastné príjmy školy a školských zariadení  sú 
plánované vo výške 20 000,- EUR, čo  v návrhu rozpočtu na rok 2019  je 
porovnateľné s príjmami v roku  2018. 

Rozpočet je otvorený dokument, ktorý v priebehu rozpočtového 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 2019 na základe schváleného rozpisu pre 
jednotlivé obce SR, vykonaného Ministerstvom školstva na rok 2019. 

Kapitálové príjmy  a príjmové finančné operácie v rozpočtovom roku 2019 nie sú 
navrhované. 

Výdavky na rok 2019 sú plánované nasledovne:  
- Bežné výdavky  na  rok  2019  - návrh                   1 366 340,00 EUR 
- Kapitálové výdavky na rok 2019  - návrh                     59 000,00 EUR  
- Finančné operácie                                                        42 470,00 EUR     
 

Výdavková časť rozpočtu na rok 2019 je zostavená z 12 programov, každý z nich sa 
delí na podprogramy ktoré slúžia k plneniu zámeru jednotlivých programov a z 
ktorých niektoré sú členené na prvky. 

V závere prednosta OcÚ uviedol, že návrh rozpočtu obce na rok 2019 bol v zákonom 
stanovenej lehote zverejnený na úradnej tabuli obce Častá  a na webovej stránke 
obce Častá. Záverečné stanovisko HK k rozpočtu bolo nasledovné: 
 
Záverečné stanovisko: 

1./Návrh rozpočtu  bežných a kapitálových príjmov a výdavkov na rok 2019       
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 
2021. 

3./Návrh rozpočtu bol zverejnený na pripomienkovanie zákonom stanoveným              
spôsobom. 

Odporúčam  Obecnému  zastupiteľstvu  v  Častej  návrh  programového rozpočtu 
na rok 2019 schváliť. 

Následne poslanci hlasovaním schválili stanovisko hlavného kontrolóra obce Častá 
k návrhu rozpočtu obce Častá na roky 2019-2021. 
 
Uznesenie č. 4-V./OZ/2018 
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 2019  
a  na obdobie 2020 a  2021  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 
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k návrhu  programového rozpočtu na rok 2019, ktorý odporúča  Obecnému  
zastupiteľstvu  v  Častej  návrh  programového rozpočtu na rok  2019 schváliť. 
      
Hlasovanie: všetci prítomní – za 

 
         Následne starostka obce predniesla pre prítomných poslancov návrh rozpočtu 
obce na rok 2019-2021, ktorý bol zostavený v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových  pravidlách územnej samosprávy. Starostka uviedla, že 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 2019 
 
Bežné príjmy rozpočtované vo výške  1.467.810 EUR  
sú rozpočtované vo výške očakávaného plnenia skutočnosti k 31.12.2018 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 EUR. 
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 1.366.340 EUR 
 
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, 
štátneho a neštátneho školstva). 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 2019  
 
Kapitálové príjmy rozpočtované vo výške 0 EUR.  
Kapitálové výdavky rozpočtované vo výške 59.000 EUR  
(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). 
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Finančné operácie obce Častá na rok 2019: 
 
Príjmové finančné operácie sú rozpočtované vo výške: 0 EUR  
Výdavkové finančné operácie  sú rozpočtované vo výške 42.470 EUR 
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 EUR, ide teda 
o vyrovnaný návrh rozpočtu obce Častá na rok 2019. 
 

Pred schválením rozpočtu vystúpili v rozprave pán poslanec Peter Tatranský 
a Ľubica Opálková, ktorý tlmočili stanovisko členov RŠ pri ZŠ s MŠ Častá a jeho 
závery, ktoré boli obsiahnuté v zápisnici z Rady školy zo dňa 01. 10. 2018, kde 
v bode rôzne bolo skonštatované, že na základe informácií o počte žiakov s 
výhľadom do šk. r. 2019/20 sa RŠ domnieva, že bude nutné rozšíriť kapacitu školy. 
Počet existujúcich tried nie je postačujúci. Pani riaditeľka oslovila statika, ktorý 
kladne odobril nadstavbu a rozšírenie školy nad existujúcu jedáleň. Rada školy 
odporúča zriaďovateľovi touto otázkou sa intenzívne venovať a prevziať plnú 
zodpovednosť nad riešením prístavby školy. Rada školy ďalej žiada zriaďovateľa, 
aby nechal vypracovať projekt prístavby školy a naplánoval aspoň čiastočné 
finančné náklady na prístavbu do rozpočtu na rok 2019. Prístavbu je nutné z 
kapacitných dôvodov a vzhľadom na demografiu v obci zrealizovať do jedného roka. 
Odporúčame zriaďovateľovi vypracovať návrh finančného krytia prístavby aj za cenu 
prípadného úveru. Z tohto dôvodu obaja poslanci navrhli aby sa z položky 7 
Vzdelávanie, podprogram 7. 6. Správa školských budov presunula čiastka vo výške 
20.000 EUR do položky kapitálových výdavkov nerozdelených, pričom by tieto 
prostriedky boli viazané na dostavbu nových tried nad jedálňou. Následne 
v rozprave vystúpila pani starostka, ktorá uviedla, že viaceré obce /Častá, Viničné, 
Slovenský Grob/ sa budú uchádzať o dotáciu z ŠR na dostavbu/prístavbu 
jestvujúcich kapacít základných škôl, nakoľko školy, ktoré sa nachádzajú 
v Bratislavskom kraji nemôžu na daný účel čerpať prostriedky zo štrukturálnych 
fondov EÚ. Pani starostka uviedla, že obec Častá sa bude uchádzať o grant 
v hodnote 1.000.000 EUR, preto navrhuje, aby sa rozpočet schválil v pôvodnom 
navrhnutom znení. V závere navrhol Peter Tatranský, aby sa vzhľadom na veľký 
finančný objem investície a rozsah prác začalo v roku 2019 s budovaním dvoch 
tried, ktoré by mohli byť financované z úveru. Starosta uviedla, že sa stretne osobne 
s riaditeľkou ZŠ s MŠ Častá a za spolupráce s vedením školy sa zadá vypracovanie 
projektovej dokumentácie k novým triedam, ktoré budú umiestnené nad 

jestvujúcou školskou jedálňou. Následne poslanci hlasovaním schválili rozpočet 
obce Častá na roky 2019 a 2021. 
 
Uznesenie č. 5-V./OZ/2018 
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) 
 

1) berie na vedomie: 
a) stanovisko hlavného kontrolóra obce Častá k návrhu rozpočtu obce Častá na 
roky 2019-2021 
 
b) rozpočet obce Častá na roky 2019-2021 
 

c) dôvodovú správu k Návrhu rozpočtu obce Častá na roky 2019-2021 
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2) a) schvaľuje rozpočet obce Častá na rok  2019  v členení: 

Bežné príjmy obce                      1.467.810 EUR 
Bežné výdavky obce             1.366.340 EUR 
Kapitálové príjmy                              0 EUR  
Kapitálové výdavky                 59.000 EUR 
Príjmové finančné operácie                          0 EUR 
Výdavkové finančné operácie                         42.470 EUR 
 
Plánovaný prebytok rozpočtového hospodárenia  0 EUR 
 

b) schvaľuje programový rozpočet výdavkov na rok  2019 
 
Hlasovanie: Stanislav Jablonovský, Barbora Drexlerová, Peter Tatranský, Ľubica Opálková,  

Jozef Jakuš, Michal Kovačik a Vladimír Heger – za 

Robert Lederleitner - proti: 

 

5. Správa o výsledku finančnej kontroly v ZŠ s MŠ Častá 
          Tento bod predstavil prednosta OcÚ Častá Artúr Soldán, ktorý informoval 
prítomných poslancov, že finančná kontrola bola vykonaná v zmysle plánu 
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Častá  na rok 2018, schváleného 
Obecným  zastupiteľstvom v Častej dňa 07. decembra  2017 uznesením 4 – 
VI/OZ/2017, ktorým bol schválený aj  plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
Obce Častá na I. polrok 2018. Prednosta OcÚ uviedol, že kontrola sa zamerala 
najmä na tieto oblasti:  
1. Vyhodnotenie záverov z poslednej finančnej kontroly. 
2.  Dodržiavanie zákona  č. 138/1991 Zb o majetku obcí  a zákona č. 431/2002  Z. 
z.  o účtovníctve a postupov účtovania podľa príslušných metodík a smerníc 
- správa majetku,   
-   inventarizácia stavu majetkov a záväzkov a rozdielu stavu majetku   a záväzkov, 
-   účtovná dokumentácia, účtovné záznamy, podpisové záznamy, 
-   vnútorná    smernice pre obeh účtovných dokladov,  uchovávanie účtovnej   
dokumentácie  a zabezpečenie jej ochrany,   
-  cestovné náhrady.   
-  dodávateľské faktúry a pokladničné doklady. 
3. Dodržiavanie zákona   č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej     
samosprávy v znení neskorších predpisov a predpisov, súvisiacich s financovaním 
škôl a školských zariadení 
-  rozpis a plnenie rozpočtu 
-  financovanie a účtovanie originálnych kompetencií, 

-  financovanie a účtovanie kompetencií v prenesenom výkone. 
-  financovanie a účtovanie prostriedkov z iných zdrojov 
-  finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy 
-  príspevky od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov 
-  prostriedky z rozpočtu obce 
-  sponzorské prostriedky a dary 
-  iné zdroje financovania 
Dodržiavanie zákona  č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a  audite, výkon 
finančnej  kontroly. 
Cieľ finančnej kontroly na mieste:  
 
Kontrola hospodárenia  v Základnej  škole s materskou školou  ul. Hlavná 293,  
900 01  Častá  (ďalej len ZŠ) 
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Základná škola bola zriadená ako samostatný právny subjekt - rozpočtová 
organizácia obce Častá. Zriaďovacia listina bola vydaná ako úplné znenie 
dokumentom  „Dodatok č. 2  vydaný obcou Častá  zo dňa 24. 06. 2010, ktorým bolo 
vydané úplné znenie zriaďovacej listiny č. 386/2002  zo dňa 01. 07. 2002.“  
ZŠ poskytuje základné vzdelávanie v zmysle zák. 245/2008 Zb. v znení neskorších 
predpisov. Súčasťou rozpočtovej organizácie je materská škola, školský klub detí a 
školská jedáleň.  V materskej škole bolo zapísaných  88 detí v  4  triedach. 
 
Prednosta OcÚ stručne predstavil uvedenú správu, pričom uviedol, že Základná 
škola s MŠ získala na prenájmoch telocvične a nebytových priestorov školy v roku  
2017 10 936,82 EUR. Kontrole boli predložené nájomné zmluvy z r. 2017 v počte 
celkom 17 nájomných prípadov.. Kontrolované nájomné zmluvy sa týkali prenájmu 
nebytových priestorov a telocviční. Hodinové sadzby za nájom a služby boli v 
jednotlivých nájomných zmluvách stanovené v súlade s Vnútorným predpisom 
školy o nájme nehnuteľného majetku.  
 
Poplatky za školský klub detí  
 
 Príjmy v sume 7,773,04 EUR získala škola z príjmov od rodičov za školský 
klub detí. Výška sumy príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s 
činnosťou školského klubu detí bola určená Všeobecne záväzným nariedením obce 
Častá č. 1/2017, schváleným  OZ Častá uznesením č. 5-1/OZ/2017 zo dňa 02.02. 
2017 a ktoré nadobudlo účinnosť 21.02.2017. Uvedeným VZN bola schválená výška  
dotácie z rozpočtu obce na  jedno dieťa ŠKD pri ZŠ a MŠ Častá na rok 300,- EUR. 
Príspevok na čiastočnú úhradu za pobyt žiaka v ŠKD je podľa VZN obce Častá 
mesačne 8 EUR. Povinnosti platby a evidencie príspevku má škola upravené 
vnútorným  predpisom  školy „Školský poriadok Školského klubu detí na školský 
rok 2016/2017“ schváleným riaditeľkou školy. 
 
Kontrolou boli preverené nasledovné doklady: 
- Peňažný denník za mesiace január 2017, jún 2017 a december 2017. Peňažné 
denníky sú vedené v predpísanej forme. Kópia denníkov tvorí dokumentáciu 
spisovej agendy predmetnej kontroly. 
- Výkaz spotrebnej normy stravy za mesiace. január 2017, jún 2017 a december 
2017. Peňažné denníky sú vedené v predpísanej forme. Kópia denníkov tvorí 
dokumentáciu spisovej agendy predmetnej kontroly. 
- Obratová súpiska tovaru v školskej jedálni za mesiace. január 2017, jún 2017 a 
december 2017. Peňažné denníky sú vedené v predpísanej forme. Kópia denníkov 
tvorí dokumentáciu spisovej agendy predmetnej kontroly. 
Inventarizácia záväzkov a pohľadávok bola vykonaná, inventarizované záväzky a 
pohľadávky sú vecne a účtovne špecifikované. V čase výkonu kontroly postup 
inventarizácie a kontrolu podľa zákona číslo 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov overovala audítorská spoločnosť. 
Záverom prednosta OcÚ uviedol, že správa o vykonanej kontrole je predložená  na 
oboznámenie štatutárnemu zástupcovi kontrolovaného subjektu – riaditeľke 
Základnej školy s materskou školou Častá. Kontrolou neboli zistené nedostatky v 
predmete kontroly. Drobné pripomienky boli operatívne doriešené na mieste. Podľa 
výsledku kontroly nie je potrebné ukladať opatrenia na odstránenie nálezov z 
kontroly. 
 
Poslanci následným hlasovaním schválili bez pripomienok správu o výsledku finančnej 

kontroly v ZŠ s MŠ Častá.  
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Uznesenie č. 6-V./OZ/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Častej v zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm. d)  zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení,  v znení neskorších predpisov (Zákon o obecnom 

zriadení) berie na vedomie správu o výsledku finančnej kontroly v ZŠ s MŠ Častá 

 
Hlasovanie: všetci prítomní – za 

 
6. Informácie od starostky obce Častá  
Uvedený bod predniesla starostka, ktorá predstavila investičné akcie v obci a tiež 
kultúrne podujatia, ktoré sa konali v období september a október 2018.  
-  Obstaranie traktora 
Obec Častá v rámci  projektu „Skvalitnenie komunálnych služieb v obci Častá, 
výsadba zelene a vybudovanie vsakovacieho rigola“ podporeného Bratislavským 
samosprávnym krajom v sume  17.000 EUR  zaslala v mesiaci september 2018 

výzvu na predkladanie cenových ponúk (v zmysle zákona o verejnom obstarávaní)  
na zákazku z nízkou hodnotou „Nákup traktora“. Na základe vyhodnotenia 
doručených cenových ponúk, kde boli ako kritériá určené “najlepší pomer kvality a 
ceny” bol obcou na základe najlepšej ceny a ďalších kritérií vybratý traktor Yukon 
W 5064 od firmy Agrostroj Prostějov v sume 24.998 EUR 
Obec si na danú zákazku z nízkou hodnotou zadala tiež špecifické kritérium, ktoré 
bolo predmetom vyhodnotenia a síce, že v prípade ponúknutého ekvivalentu, tento 
musí byť kompatibilný s nadstavbami /rozmetadlo, radlica, vlečka/ malotraktora 
AGRO-TRAC MT8-050, ktorý vlastní obec, nakoľko verejný obstarávateľ  v čase 
súťaže nedisponoval finančnými prostriedkami, ktoré by mohol využiť na kúpu 
iných nových nadstavieb. Traktor bol následne koncom mesiaca september 2018 
dodaný na obec V súčasnosti obec zabezpečuje jeho prihlásenie v zmysle zákona  o 
cestnej premávke t. j. o požiadala o uznanie typového schválenia ES jednotlivo 
dovezeného vozidla na Okresnom úrade Pezinok, odbor dopravy a pozemných 
komunikácií (kontrola originality), pričom traktor musí absolvovať aj fyzickú KO na 
stanici TK v Pezinku. Následne bude obec Častá žiadať ODI Pezinok o zaradenie 
vozidla do evidencie a budú mu pridelené EČ. Traktor bude umiestnený v novej 
prefabrikovanej garáži v areáli ZŠ – v uzamknutej  záhrade pri ČS Avanti. 
- Križovatka ulíc Hlavná a Zámocká 
Dňa 19. 09. 2018 doručila na OcÚ Častá Ing. arch. Marcela Križanková kompletnú 
projektovú dokumentáciu k investičnej akcii: „Častá križovatka ulíc Hlavná a 
Zámocká“, ktorú vypracoval: KRIPOS s.r.o., Kysucká č. 7,  811 04 Bratislava.  Obec 
za uvedený projekt vyplatila čiastku vo výške: 1.282,- EUR. Komplexný projekt: 
„Častá križovatka ulíc Hlavná a Zámocká“ sa skladá z dvoch hlavných stavebných 
objektov - STAVEBNÝ OBJEKT SO 01 križovatka Hlavná ulica - Zámocká ulica (kde 

sú zahrnuté všetky  stavebné práce, vybudovanie nového chodníka pri jestvujúcej 
prevádzke Potravín, vybudovanie dvoch cestných ostrovčekov) a STAVEBNÝ 
OBJEKT SO 02, ktorého súčasťou je kompletný elektro projekt týkajúci sa 
nasvietenia priechodu pre chodcov v križovatke.  Následne obec znovu finálnu 
projektovú dokumentáciu opätovne prerokovala s dopravným inžinierom Radimom 
Kubaljakom, ktorý daný projekt odsúhlasil a s RC BA, ktorý tiež vyjadrili súhlas s 
daným projektom. Obec taktiež požiadala obec Doľany o súhlas s uskutočnením 
drobnej stavby, ktorý bol obci doručený dňa 03. 10. 2018. V súčasnosti obec 
zabezpečuje ďalšie potrebné vyjadrenia a povolenia k danej stavbe na Okresnom 
úrade Pezinok, odbor dopravy a pozemných komunikácií. (určenie trvalého DZ, o 
povolenie stavebných úprav na križovatke ciest II/502 a III/1092), nakoľko 
vlastníkom pozemkov je obec Častá ale cestné teleso je vo vlastníctve Bratislavského 
samosprávneho kraja. Zároveň obec rokuje o financovaní tejto investície( 
predpokladaná hodnota zákazky je 27.614 EUR) zo zástupcami BSK, pričom termín 
realizácie by mal byť v mesiaci apríl 2019.  



 9 

 

- Hasičská zbrojnica – obec získala na základe podaného projektu na MV SR s 
názvom Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice – dotáciu vo výške 25.476,97 EUR 
-  v dňoch 20. 09. 2018 až 27. 09. 2018 prebiehala na OcÚ kontrola obecných 
nájomných bytov postavených s podporou ŠFRB situovaných na ul. Fándlyho č. 54, 
ktorú realizoval Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby bytovej politiky. 
- Kameňolom – Krajský súd v Bratislave potvrdil rozsudok Okresného súdu Pezinok 
v spore žalobcu obec Častá proti žalovanému Igorovi Behanovi o vypratanie 
nehnuteľností Žalobca – obec Častá  má nárok na náhradu trov odvolacieho 
konania v celom rozsahu. 
Poplatky za komunálny odpad - Zmena v oblasti poplatkov za vývoz komunálneho 
odpadu – informácia  
Dňa  16. 10. 2018 doručila na OcÚ Častá obchodná spoločnosť Skládka odpadov - 
Dubová, s.r.o. oznámenie o zvýšení cien za uloženie odpadov s účinnosťou od              
01. 01.2019. Obce Častá sa najviac dotkne 28 % zvýšenie  za uloženie zmesového 
komunálneho odpadu a 48% zvýšenie sumy za uloženie veľkoobjemového 
komunálneho odpadu. Ako dôvod spoločnosť Skládka odpadov - Dubová, s.r.o. 
uviedla, že posledná úprava cien bola v roku 2009 a „s ohľadom na skutočnosť, že 
náklady na poskytovanie služby v zmysle Zmluvy priebežne každým rokom stúpajú 
a zo strany Spoločnosti napriek tejto skutočnosti do dnešného dňa nedošlo k 
zvýšeniu ceny za poskytovanie služby, ako aj s ohľadom na štatistickým úradom 
vykázanú infláciu za dobu trvania Zmluvy a spoločnosť nemá do budúca možnosť 
ďalej poskytovať službu riadne a včas za cenu dohodnutú v Zmluve“. Starostka 
taktiež uviedla, že s účinnosťou od 01. 03. 2018 zvýšila spoločnosť Marius 
Pedersen, a.s., ktorá v obci zabezpečuje vývoz komunálneho odpadu ceny za vývoz 
odpadu o 10%. Ako dôvod uviedla, že je to z „dôvodu vplyvu zmenených 
ekonomických a hospodárskych podmienok za území Slovenskej republiky a stále 
sa zvyšujúce náklady na zber jednotlivých zložiek odpadov“. Posledné zvyšovanie 
cien bolo v roku 2008. Obec obyvateľom nezvýšila poplatky, zvýšené faktúry tento 
rok dopláca obec. Vychádzajúc z množstva odpadov v toku 2017 obidve zvýšenia 
cien spôsobia zvýšenie faktúr obci minimálne o 14.600,- EUR ročne (Marius 
Pedersen o  3.600,- EUR a Skládka Dubová o 11.000,- EUR ročne).  
Na jedného obyvateľa tak pripadá zvýšenie o 0,0174 eur na osobu a deň (v 
súčasnosti máme 0,065 eur na osobu a deň, po zvýšení by to bolo 0,0823 na osobu 
/deň). Dňa 18. 10. 2018 v deň rokovania OZ Častá prišla na obec informácia, že NR 
SR včera dňa 17. 10. 2018 schválila zmeny v zákone o odpadovej legislatíve a aj v 
zákone o poplatkoch, v ktorom sa výrazne mení systém a výška poplatkov. Podľa 
zverejnených informácií „vláda plánuje na poplatkoch vyzbierať 75 miliónov EUR za 
tri roky, ktoré budú smerovať do Environmentálneho fondu SR, ktorý ich následne 
použije na financovanie projektov“. Starostka uviedla, že nové zastupiteľstvo (zatiaľ 
odhadnutá suma, ktorá bude po zvýšení fakturovaná obci na cca 14.600 EUR.  
Nutné je ale počítať ešte s vládou avizovaným navýšením poplatkov za skládkovanie 
odpadov) na svojom ustanovujúcom zasadnutí je povinné v zmysle zákona 
o odpadoch prijať nové VZN a zvýšiť poplatky za vývoz odpadov  s účinnosťou od 01. 
01. 2019 nakoľko legislatíva neumožňuje aby obec doplácala rozdiel, ktorý vznikne 
v dôsledku zvýšenia cien zberových a skládkovacích spoločností. Starostka tiež 
v stručnosti uviedla, že vyšiel Častovský Informačník číslo 3/2018, kde sa nachádza 
informácia o zhodnotení volebného obdobia.  
- Obec Častá podporila v mesiacoch   september, október  2018 nasledovné 
podujatia v obci organizované občianskymi združeniami  a obcou: 
- 18. 09. 2018 sa konalo v priestoroch JKD zasadnutie okresnej rady JD na 
Slovensku, 
- 22. 09. 2018 na OcÚ Častá boli slávnostne uvítané deti Častej do života narodené 
v roku 2017, 
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- 25. 09. 2018 a 06. 10. 2018 sa na námestí uskutočnil 18 a 19  Častovský rínek – 
predaj domácich produktov, organizátor komisia sociálna pri OZ, 
-  27. 09. 2018 - Častovská kvapka krvi- OZ SATYR v ŠJ 
- 06.10.2018 zorganizovali členovia DHZ v Častej, v hasičskej zbrojnici Deň 
otvorených dverí 
- 06.10.2018  v telocvični ZŠ  sa uskutočnila tradičná súťaž v silovom trojboji 
Grand Prix Slovakia 
- 06.10.2018 členovia OZ Divadlo na kolene odohrali pre seniorov Častej, divadelné 
predstavenie Peškovci 
V nedeľu 21.10.2018 sa uskutoční pri príležitosti Mesiaca úcty k starším spoločné 
posedenie seniorov a pozvaných jubilantov v reštaurácii Štadión o 15,00, kde 
vystúpia s programom aj žiaci ZŠ 
V závere starostka uviedla, že OcÚ v zmysle platných zákonov  pripravuje voľby do 
organov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia v sobotu dňa 10. novembra 2018. 
V rozprave k tomuto bodu vystupovali viacerí poslanci, ktorí sa venovali téme 
poplatkov za komunálny odpad, zvýšeniu separácie, environmentálnej  výchove, 
resp. motivácii občanov k tomu aby sa objem vyprodukovaného komunálneho 
odpadu v domácnostiach nenavyšoval. Následne poslanci hlasovaním zobrali na 
vedomie bez pripomienok informácie od starostky obce Častá 
 
Uznesenie č. 7-V./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 

 
Hlasovanie: všetci prítomní – za 

 
Ďalší bod rokovania OZ pod názvom „verejné vypočutie“ bol vynechaný nakoľko sa 
žiadni občania nezúčastnili zasadnutia OZ.  
 
7. Interpelácie poslancov 
 
Michal Kovačik:  
poďakoval obci za vypracovanie projektu Častá križovatka ulíc Hlavná a Zámocká“  
ktorá pomôže zvýšiť bezpečnosť  pre všetkých účastníkov cestnej premávky.   
 
8. Záver  
 Starostka obce – Ing. Mária Garajová na záver poďakovala poslancom za 
prácu a podnety, zaželala im veľa úspechov a obdarovala každého poslanca 

publikáciou „Pezinsko a Senecko z neba“ a o 19,30 hod. ukončila V. riadne OZ 
v roku 2018. 
 Kompletný zvukový záznam z rokovania OZ Častá je uverejnený na webovej 
stránke obce Častá.  
 
Overovatelia zápisnice:  
 
 
_________________________                                      ________________________________  

Stanislav Jablonovský, v.r.       Mgr. Vladimír Heger, v. r.  
 

 

_______________________     ________________________ 

JUDr. Artúr Soldán , v. r.               Ing. Mária Garajová, v. r.  
prednosta OcÚ Častá     starostka Obce Častá 

 


