
O b e c    Č a s t á 
 

Zápisnica 

 z VI. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častej 

konaného dňa 10. 12. 2018 o 18,00 hod. 

v zasadačke Obecného úradu, Hlavná č. 168, 900 89 Častá 

 
 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

     Zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) otvorila a viedla starostka obce Ing. Mária 

Garajová, privítala hlavného kontrolóra Ing. Vladimíra Medlena, pani Irenu Zimmermannovú, 

predsedkyňu miestnej volebnej komisie, Mgr. Roberta Lederleitnera a  všetkých novozvolených 

poslancov OZ a ostatných prítomných obyvateľov Častej. Starostka obce Ing. Mária Garajová vo 

svojom príhovore poďakovala za spoluprácu doterajším poslancom, zamestnancom obecného 

úradu, predsedom občianskych združení v obci, pani riaditeľke školy, pánovi farárovi, 

podnikateľom a živnostníkom, s ktorými spolupracovala počas svojho funkčného obdobia. 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice: 

    Za zapisovateľku zápisnice z ustanovujúceho OZ určila starostka obce Marcelu Martešíkovú. 

    Za overovateľov zápisnice boli zvolení Mgr. Ľubica Opálková a Ing. Michaela Šuteríková. 

 

3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce Častá, konaných 10.11.2018 

a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného 

obecného zastupiteľstva 

    O výsledku volieb do OZ a voľbe starostu obce informovala predsedkyňa miestnej volebnej 

komisie pani Irena Zimmermannová. 

     Za starostu obce Častá bol zvolený Mgr.  Lederleitner – nezávislý kandidát – s počtom hlasov 

642. 

 

Za poslancov OZ boli zvolení: 

               1. Mgr. Robert Lederleitner                 NEKA                        766  hlasov 

               2. Ing. Peter Tatranský, PhD.               KDH                          641 hlasov 

               3. Mgr. František Kašický                    Smer – SD                 577  hlasov 

               4. Mgr. Ľubica Cíferská                       KDH                          549 hlasov 

               5. Jozef Dukát                                      NEKA                        535 hlasov 

               6. Mgr. Ľubica Opálková                     NEKA                        531 hlasov 

               7. Mgr. Jozef Jakuš                              Smer – SD                  455 hlasov 

               8. Ing. Michaela Šuteríková                 NEKA                        375 hlasov 

               9. Ivan Ružek                                       Smer – SD                  365 hlasov 

 

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov OZ: 

               1. Martin Turay                                   OĽANO                       358 hlasov 

               2. Stanislav Jablonovský                     Smer – SD                   351 hlasov  



               3. Ing. Miloš Hajdin                       Sloboda a Solidarita          333 hlasov 

               4. Mgr. Kristína Slezáková                 SPOLU – OD                274 hlasov 

               5. Ing. Andrej Dobrovič                 Sloboda a Solidarita           253 hlasov 

               6. Branislav Slezák                             SPOLU – OD                205 hlasov 

               7. Leopold Vavrinčík                          NEKA                           177 hlasov  

               8. Ján Dubovský                      Slov. konzervatívna strana       143 hlasov 

Starostka obce ešte oznámila, že Mgr. Robert Lederleitner podal písomné oznámenie o vzdaní  

sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva z dôvodu, že si bude uplatňovať mandát starostu. 

Predsedkyňa miestnej volebnej komisie odovzdala novému starostovi Osvedčenie o zvolení za 

starostu obce Častá. 

 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 

    Novozvolený starosta obce prečítal  a tým zložil sľub starostu obce „Sľubujem na svoju česť 

a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej 

republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecné záväzné 

právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho 

vedomia a svedomia.“ Sľub zložil predpísaným spôsobom a následne potvrdil svojim podpisom.  

Po zložení sľubu Ing. Mária Garajová zagratulovala novému starostovi a odovzdala mu insígnie. 

 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

    Vedenie ustanovujúceho OZ prebral nový starosta. Starosta prečítal znenie sľubu poslanca OZ, 

ktorý znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, 

ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné 

všeobecné záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva 

ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ 

      Novozvolení poslanci OZ – Ing. Tatranský, Mgr. Kašický, Mgr. Cíferská, Dukát, Mgr. 

Opálková, Mgr. Jakuš, Ing. Šuteríková, Ružek a Turay – svojim podpisom potvrdili zloženie sľubu 

predpísaným spôsobom  a z rúk predsedkyne miestnej volebnej komisie obdržali osvedčenie 

o zvolení za poslanca OZ. 

 

6. Vystúpenie novozvoleného starostu  

   Novozvolený starosta obce Mgr. Robert Lederleitner  poďakoval všetkým voličom, ktorí sa 

zúčastnili v komunálnych voľbách a dali svoju dôveru jemu ako starostovi ale aj novým poslancom, 

aby spoločne spravovali obec a ďalej ju rozvíjali. Aktívny poslanci aj občania  ich budú inšpirovať. 

Poďakoval doterajšej pani starostke a končiacemu OZ za vykonanú prácu a vyjadril presvedčenie, 

že nová zostava OZ mu bude dobrým partnerom a opačne aj on ako starosta im. Ale že bude 

dobrým partnerom aj pre riaditeľku školy, celé vedenie ZŠ a MŠ, pána farára, ale aj pre všetkých 

občanov Častej. 

       

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ 

    Program OZ bude pokračovať v nasledovných bodoch: 

8.   Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie. 

9.   Informácia o poverení zástupcu starostu obce Častá. 



10. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia  

      obecného zastupiteľstva v Častej. 

11. Zriadenie komisie obecného zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií  

      verejných funkcionárov obce Častá OZ. 

12. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne práce komisií a voľba ich predsedov  

      a členov. 

13. Určenie platu starostu obce Častá v rozsahu úväzku určenom obecným zastupiteľstvom.  

14. Schválenie sobášiacich v obci Častá. 

15. Prerokovanie a schválenie VZN č.2/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné  

      stavebné odpady (zverejnené bolo 25.10.2018). 

16. Verejné vypočutie občanov. 

17. Návrh na preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostky obce Častá za rok 2018. 

18. Rôzne – určenie približného termínu ďalšieho zasadnutia OZ. 

19. Záver 

Hlasovanie: všetci prítomní – za                                                    Uznesenie č. 1/VI/OZ/2018 

 

8. Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie 

   Do návrhovej komisie boli starostom obce navrhnutí Ing. Peter Tatranský a Mgr. Jozef Jakuš. 

Hlasovanie: všetci prítomní – za                                                     Uznesenie č. 2/VI/OZ/2018 

 

      Do mandátovej komisie boli starostom obce navrhnutí Mgr. Ľubica Cíferská a Mgr. František 

Kašický. Novozvolený starosta a novozvolení poslanci zložili sľuby predpísaným spôsobom. 

Hlasovanie: všetci prítomní – za                                                      Uznesenie č. 3/VI/OZ/2018 

 

9. Informácia o poverení zástupcu starostu obce Častá 

   Starosta obce oslovil Ing. Petra Tatranského, PhD. a ponúkol mu funkciu zástupcu starostu obce 

Častá. Pán Tatranský túto ponuku prijal. Podrobnejšie poverenie starosta dorieši s Ing. Tatranským, 

PhD. do 60 dní od zloženia sľubu starostu. 

 

10. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva v Častej 

   Starosta obce navrhol a OZ poverilo Mgr. Františka Kašického zvolávaním a vedením OZ, 

v prípade neprítomnosti starostu obce a jeho zástupcu v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení 

neskorších  predpisov.   

Hlasovanie: všetci prítomní – za                                                     Uznesenie č. 4/VI/OZ/2018 

 

11. Zriadenie komisie obecného zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov obce Častá OZ 

   Obecné zastupiteľstvo na základe § 15,  zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, 

musí zriadiť komisiu OZ na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

obce, ktorá je kontrolná komisia, dozerá na starostu, či dodržal predpísané úkony ako mu ukladá 

zákon. Za predsedu tejto komisie navrhol starosta obce Mgr. Ľubicu Opálkovú a za členov komisie 

ostatných poslancov OZ. Za zapisovateľku komisie OZ na ochranu verejného záujmu pri výkone 



funkcií verejných funkcionárov obce Častá navrhol starosta zamestnankyňu Obecného úradu Marcelu 

Martešíkovú. 

Hlasovanie: všetci prítomní – za                                                     Uznesenie č. 5/VI/OZ/2018 

 

12. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne práce komisií a voľba ich 

predsedov a členov 

   Starosta obce predložil OZ návrh, aby v nasledujúcom volebnom období pracovali pri obecnom 

zastupiteľstve ako poradné orgány nasledovné komisie: 

* Komisia stavebná, územného rozvoja, životného prostredia a dopravy pri OZ Častá 

* Komisia školstva, detí, mládeže a športu pri OZ Častá 

* Komisia financií, podnikania a cestovného ruchu pri OZ Častá 

* Komisia kultúry, sociálnych otázok a verejného poriadku pri OZ Častá 

Náplňou práce komisií bude:  

- zasadnúť na žiadosť starostu,  

- zasadnúť na žiadosť OZ,  

- vyjadriť sa k relevantným veciam spadajúcim do pôsobnosti komisie,  

- preveriť podnety občanov,  

- podať informáciu k preverovaným skutočnostiam a predkladať odporúčania alebo/a návrhy na  

   riešenie obecnému zastupiteľstvu ak treba ich rozhodnutie. 

Hlasovanie: všetci prítomní – za                                                     Uznesenie č. 6/VI/OZ/2018 

 

Na tomto OZ navrhol starosta zvoliť predsedov a členov jednotlivých komisií nasledovne:  

Komisia stavebná, územného rozvoja, životného prostredia a dopravy pri OZ Častá: 

predseda  Martin Turay a člen Jozef Dukát 

 

Komisia školstva, detí, mládeže a športu pri OZ Častá: 

predseda Mgr. Jozef Jakuš, členovia Mgr. František Kašický a Ivan Ružek 

 

Komisia financií, podnikania a cestovného ruchu pri OZ Častá: 

predseda Mgr. Ľubica Opálková, člen Mgr. Ľubica Cíferská 

 

Komisia kultúry, sociálnych otázok a verejného poriadku pri OZ Častá: 

predseda Ing. Michaela Šuteríková, členovia Mgr. Peter Tatranský, Helena Neshodová,  

Viera Turayová. Zloženie komisií bude doplnené v priebehu aktuálneho volebného obdobia. 

Hlasovanie: všetci prítomní – za                                                     Uznesenie č. 7/VI/OZ/2018 

 

13. Určenie platu starostu obce Častá v rozsahu úväzku určenom obecným zastupiteľstvom 

    OZ v Častej určuje v súlade s ust. §11 ods. 4, písm. i) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov úväzok starostu obce v rozsahu 1,0 (celý úväzok). 

 

Starostovi patrí plat podľa zákona č.253/1994 Z.z., ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy 

zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej 

republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa §4 ods. 1 alebo násobku podľa §4  

ods. 6. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. 



 

Starostovia sa na účely § 3 ods. 1 zaraďujú do deviatich platových skupín podľa počtu obyvateľov obce alebo mesta a násobky sa im ustanovujú 

takto: 

  

1.   do 500 obyvateľov 1,65-násobok 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. od 501 do 1 000 obyvateľov 1,83-násobok 

3. od 1 001 do 3 000 obyvateľov 2,20-násobok 

4. od 3 001 do 5 000 obyvateľov 2,41-násobok 

5. od 5 001 do 10 000 obyvateľov 2,60-násobok 

6. od 10 001 do 20 000 obyvateľov 2,81-násobok 

7. od 20 001 do 50 000 obyvateľov 3,21-násobok 

8. od 50 001 do 100 000 obyvateľov 3,54-násobok 

9. nad   100 000 obyvateľov 3,98-násobok 
 

     Výpočet:  

954 EUR (priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2018) 

x 2,2 násobok (koeficient podľa počtu obyvateľov) = 2.098.8 EUR, zaokrúhlene = 2.099 EUR. 

Starosta deklaroval, že chce za prácu starostu základný plat podľa vyššieuvedeného výpočtu. 

Hlasovanie: všetci prítomní – za                                                     Uznesenie č. 8/VI/OZ/2018 

 

14. Schválenie sobášiacich v obci Častá 

    Hlavný kontrolór informoval o povinnosti mať viac sobášiacich kvôli zastupiteľnosti, jedným je 

automaticky starosta obce a ďalší musia byť poslancami obce, ktorý budú schválení OZ. 

Obecné zastupiteľstvo v zmysle ustanovenie § 11 ods.4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov schválilo troch poslancov OZ, ktorí budú sobášiacimi na volebné 

obdobie rokov 2018-2022: Ing. Peter Tatranský, PhD.,  Mgr. František Kašický a Mgr. Ľubica 

Opálková. 

Hlasovanie: všetci prítomní – za                                                     Uznesenie č. 9/VI/OZ/2018 

 

15. Prerokovanie a schválenie VZN č.2/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady (zverejnené bolo 25.10.2018) 

Poslanci podrobne prerokovali dôvody na zvýšenie sadzby miestneho poplatku za komunálne 

odpady, ktoré sú zapríčinené zvýšením cien za uloženie na Skládke Dubová, ale aj firmou Marius 

Pedersen, ktorá zabezpečuje zber a odvoz komunálneho odpadu na spomínanú skládku. 

Ak by nebolo schválené toto VZN, obec by doplácala v roku 2019 za uloženie, zber a odvoz 

komunálneho odpadu cca 15 tis. EUR. 

Zmena sa týka zvýšenia  sadzby poplatku pri množstevnom zbere na 0,015 EUR za jeden liter 

komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov a zvýšenia sadzby poplatku 0,080 EUR 

za osobu a kalendárny deň v prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje sadzba pre množstevný zber. 

Hlasovanie: Mgr.Tatranský, Mgr.Cíferská, Dukát, Turay, Mgr.Jakuš,  

                     Ing.Šuteríková, Ružek  - za                                                                

                     nikto - proti 

                     Mgr. Kašický, Mgr. Opálková - zdržali sa hlasovania   

                                                                                                               Uznesenie č. 10/VI/OZ/2018     

 



16. Verejné vypočutie občanov 

   Nikto z prítomných občanov nemal žiadne dotazy ani pripomienky. 

 

17. Návrh na preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostky obce Častá za rok 2018 

   Hlavný kontrolór vypracoval písomné stanovisko k danému uzneseniu: 

 

Stanovisko Hlavného kontrolóra obce Častá k usporiadaniu                                             

nevyčerpanej dovolenky starostky obce. 

 

Starostka obce Častá predkladá na rokovanie Obecného zastupiteľstva návrh na usporiadanie 

nevyčerpanej dovolenky starostky v súvislosti s ukončením funkčného obdobia 2014 – 2018 

v zmysle ustanovenia § 2 ods.2 zákona č.253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí v znení neskorších predpisov /ďalej len zákon/. K uvedenej žiadosti predkladám 

nasledovné stanovisko: 

 Postavenie starostu nie je založená na  pracovne právnom vzťahu  zamestnanca 

a zamestnávateľa. Obec má postavenie zamestnávateľa k zamestnancom obce. Ustanovenie § 2 ods. 

1 zákona definuje funkciu starostu ako verejnú funkciu, ktorá sa nevykonáva v pracovnom pomere. 

Podľa § 2 ods. 2 zákona   starostovi počas výkonu funkcie patrí dovolenka v rozsahu podľa 

osobitného predpisu. Táto časť ustanovenia zakladá  zákonný nárok starostu na dovolenku, ktorej 

podmienky, rozsah a čerpanie ustanovuje Zákonník práce. Táto skutočnosť je deklarovaná v texte 

prvej časti vety zákona, s označením  odvolávky 3) na Zákonník práce. V ďalšej časti vety zákona za 

slovom alebo je ustanovené, že starostovi obce  prináleží dovolenka v rozsahu podľa kolektívnej 

zmluvy, ktorá je záväzná pre obec ako zamestnávateľa. V ďalšej časti za bodkočiarku je znenie  

podmienky  na jej uplatnenie, a to v doslovnom znení za bodkočiarkou, na jej účely sa primerane 

použije osobitný predpis. Nasleduje odvolávka 3) s odkazom na Zákonník práce. Teda pre podmienky 

nároku a čerpania dovolenky starostu obce  je Zákonník práce záväzný. 

 Podľa ustanovenia § 116 ods. 3 Zákonníka práce jediná výnimka kedy možno 

zamestnancovi vyplatiť náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku je skončenie pracovného pomeru. 

Toto ustanovenie Zákonníka práce sa teda primerane použije aj pri skončení funkčného obdobia 

starostu  s použitím ustanovenia § 2 ods. 2 zákona. 

Náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku starostovi možno poskytnúť v súlade s § 2 ods. 2 

zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 

miest za splnenia troch podmienok:   

-  nárok na dovolenku starostovi vznikol,                                                                                                     

-  dovolenku nemôže starosta vyčerpať ani do konca budúceho kalendárneho  roka,                                                                                                                                             

-  obecné zastupiteľstvo svojim uznesením schválilo jej preplatenie starostovi. 

Podľa ustanovenia § 7 ods. 1  zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest starosta nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený 

na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru. Schválením 

uznesenia o preplatení  nevyčerpanej dovolenky starostke zákon nebude porušený. 

 

Hlasovanie: všetci prítomní – za                                                     Uznesenie č. 11/VI/OZ/2018 

 

  

 

 

http://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=2213436&f=2
http://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=2213436&f=2
http://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=2213436&f=2


18. Rôzne – určenie približného termínu ďalšieho zasadnutia OZ 

   V tomto bode navrhol Mgr. Kašický urobiť pracovné stretnutie poslancov, zamestnancov 

a zástupcov občianskych združení, prezentáciu o grantoch, grantových schémach a rôznych fondoch, 

ktoré sú na Slovensku a z ktorých sa dajú čerpať a získavať prostriedky pre obec aj pre občianske 

združenia. 

   Starosta obce pozval všetkých prítomných na Vianočné trhy, ktoré sa konajú na námestí v Častej, 

v sobotu 15. decembra 2018 v čase od 10,00 do 19,00 hod. a Mgr. Jakuš zasa pozval na Vianočné 

trhy do školy v piatok 14. decembra 2018. 

   Starosta a poslanci sa dohodli na najbližšom stretnutí OZ v mimoriadnom termíne ešte do Vianoc. 

Poslanci sa dohodli so starostom na pracovnom stretnutí OZ dňa 17. januára 2019, ktoré bude spojené 

s prezentáciou, ktorú navrhol Mgr. Kašický o 18,00 hod. a na riadnom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva dňa 24. januára 2019 o 18,00 hod.  

 

19. Záver 

Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za prácu na rokovaní OZ a ukončil zasadnutie. 

 

 

 

Zápisnicu zapísala dňa 12. decembra 2018 Marcela Martešíková. 

 

 

 

Overovatelia: Mgr. Ľubica Opálková 

                       Ing. Michaela Šuteríková 

 

 

 

 

                              v.r. Mgr. Robert Lederleitner 

                   starosta obce Častá   

 

 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

 


