OBEC ČASTÁ
Zápisnica z I. riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného
dňa 24. januára 2019 o 18:00 hod.
v zasadačke Obecného úradu, Hlavná 168, 900 89 Častá

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Program: podľa pozvánky
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Mgr. Robert Lederleitner, Mgr. Ľubica Cíferská, Mgr. František Kašický, Mgr. Ľubica Opálková,
Ing. Peter Tatranský, PhD., Martin Turay, Ivan Ružek, Ing. Michaela Šuteríková, Mgr. Jozef Jakuš,
Jozef Dukát, Ing. Zuzana Polčičová – účtovníčka ObÚ (v celom ďalšom texte zápisnice budú
poslanci, starosta, zamestnanci Obecného úradu a prítomní občania vystupujúci na zasadnutí OZ
Častá uvádzaní bez akademických titulov).
Ospravedlnení: p. Medlen (hlavný kontrolór obce Častá)
1. Otvorenie I. riadneho zasadnutia OZ Častá v roku 2019 (ďalej len „OZ“) zasadnutie
otvoril a viedol starosta obce Častá Robert Lederleitner. Následne všetkých prítomných
oboznámil s programom rokovania.
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Starosta obce Častá Robert Lederleitner za navrhovateľov uznesení navrhol: Petra
Tatranského a Jozefa Dukáta. Za overovateľov zápisnice: Ľubicu Cíferskú a Michaelu
Šuteríkovú. Za zapisovateľa I. riadneho OZ v roku 2019 určil Zuzanu Polčičovú.
Následne poslanci hlasovaním návrh schválili.
Uznesenie č. 1-I/OZ/2019 – Obecné zastupiteľstvo v Častej zvolilo v zmysle ustanovenia § 11
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej v znení n.p.)
návrhovú komisiu v zložení: Peter Tatranský a Jozef Dukát; určuje overovateľov zápisnice v
zložení: Ľubica Cíferská a Michaela Šuteríková a berie na vedomie určenie zapisovateľa zápisnice:
Zuzana Polčičová.
Hlasovanie: všetci prítomní – za
2. Schválenie programu rokovania
Starosta obce Robert Lederleitner predložil na schválenie program rokovania I. riadneho
zasadnutia OZ v roku 2019, pričom uviedol, že v zmysle záverov z rokovania pracovného
stretnutia poslancov, ktoré sa uskutočnilo 17. januára 2019 boli materiály na dnešné
zasadnutie všetkým poslancom zaslané v elektronickej podobe a poslancovi Jozefovi
Dukátovi aj v písomnej podobe; nedopatrením tieto písomné materiály boli doručené do
nesprávnej poštovej schránky. Poslanec J. Dukát sa pri výzve na doplnenie alebo zmenu
programu informoval, či zloženie komisií pri OZ musí byť schválené na prebiehajúcej
schôdzi. Poslanec F. Kašický vyjadril názor, aby OZ hlasovalo o tých menách osôb, ktoré sú
nateraz známe a aby boli doplnené komisie na prebiehajúcej schôdzi. Poslanec P. Tatranský
sa pridal k názoru F. Kašického. Následne poslanci hlasovaním schválili program rokovania
I. riadneho OZ v roku 2019 v Častej v podobe ako program predniesol a navrhol starosta
Robert Lederleitner.

Uznesenie č. 2-I/OZ/2019 – Obecné zastupiteľstvo v Častej schvaľuje v zmysle ustanovenia § 11
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení n. p. program rokovania I. riadneho OZ
v roku 2019 podľa pozvánky.
Hlasovanie: všetci prítomní – za
3. Kontrola plnenia uznesení
Starosta R. Lederleitner požiadal poslanca P. Tatranského o odpočet plnenia uznesení
z predchádzajúceho obdobia, t.j. zo zasadnutí OZ Častá, ktoré sa konali dňa 10. decembra
2018 a dňa 20. decembra 2018. Uznesenia č. 1-3 zo zasadnutia OZ konaného 10.12.2018
boli obligatórneho charakteru. Uznesenia č. 4-11 zo zasadnutia OZ konaného 10.12.2018
boli splnené.
Uznesenia č.1-2 zo zasadnutia OZ konaného 20.12.2018 boli obligatórneho charakteru.
Uznesenie č. 3 zo zasadnutia OZ konaného dňa 20.12.2018 bolo splnené. Poslanec F.
Kašický upozornil na chybu na webovom sídle obce, kde vo zverejnených dokumentoch
uznesení č. 7-VI/OZ/2018 a č. 8-VI/OZ/2018 sú zverejnené identické dokumenty – o
nápravu požiada starosta obce R. Lederleitner administrátora webového sídla obce. Obecné
zastupiteľstvo v Častej zobralo informáciu o kontrole plnenia uznesení vyššie uvedených na
vedomie.
4. Doplnenie členov komisií pri Obecnom zastupiteľstve v Častej
Predseda Komisie stavebnej, územného rozvoja, životného prostredia a dopravy pri OZ
Častá poslanec M. Turay predniesol menoslov nových členov komisie, ktorí budú doplnení
k existujúcim členom. Navrhnutí boli: Ing. Tomáš Dominik, Ján Porkert, Ing. Branislav
Pudmarčík a Roman Setnický.
Hlasovanie: za - všetci prítomní poslanci, okrem Jozefa Dukáta (počet 8)
proti – nikto (počet 0)
zdržal sa hlasovania – Jozef Dukát (počet 1)

Predseda Komisie školstva, detí, mládeže a športu pri OZ Častá poslanec J. Jakuš
predniesol menoslov nových členov komisie, ktorí budú doplnení k existujúcim členom.
Navrhnutí boli: Roman Stojkovič, Juraj Zelinka, Marián Porkert, Ondrej Novomeský a Jozef
Rybárik.
Hlasovanie: za - všetci prítomní poslanci (počet 9)
proti – nikto (počet 0)
zdržal sa hlasovania – nikto (počet 0)
Predseda Komisie financií, podnikania a cestovného ruchu pri OZ Častá poslankyňa Ľ.
Opálková predniesla menoslov nových členov komisie, ktorí budú doplnení k existujúcim
členom. Navrhnutí boli: Alena Užovičová, Andrej Dobrovič, Simona Šeborová a Jozef
Grajciar.
Hlasovanie: za - všetci prítomní poslanci, okrem Martina Turaya (počet 8)
proti – M. Turay (počet 1)
zdržal sa hlasovania – nikto (počet 0)

Predseda Komisie kultúry, sociálnych otázok a verejného poriadku pri OZ Častá
poslankyňa M. Šuteríková predniesla menoslov nových členov komisie, ktorí budú doplnení
k existujúcim členom. Navrhnutí boli: Magdaléna Miklovičová a Vladimír Heger, ml.
Hlasovanie: za - všetci prítomní poslanci (počet 9)
proti – nikto (počet 0)
zdržal sa hlasovania – nikto (počet 0)
Uznesenie č. 3-I/OZ/2019 – Obecné zastupiteľstvo v Častej schvaľuje v zmysle ustanovenia § 11
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení n. p. nových členov, ktorí budú doplnení
do už zriadených komisií.
5. Rozpočtové opatrenie starostu obce Častá č. 10/2018
Rozpočtovým opatrením starostu obce Častá upravuje štatutárny zástupca obce pôvodne
schválený rozpočet pre Základnú školu s MŠ v Častej, kde došlo k úprave k dátumu
31.12.2018.
V rozprave k vyššie uvedenému vystúpil poslanec J. Jakuš, ktorý doplnil informáciu v tom
zmysle, že pri rokovaní OZ dňa 20.12.2018 čísla nemohli byť kompletné z dôvodu, že
rozpočtový rok ZŠ s MŠ Častá sa uzatvára k dátumu 31.12.2018.
Ďalej v rozprave vystúpil poslanec F. Kašický, ktorý ocenil získanie finančných
prostriedkov do rozpočtu vlastnou iniciatívou školy.
Ďalej v rozprave vystúpila p. Z. Polčičová, účtovníčka ObÚ, ktorá podala zastupiteľstvu
informáciu o tom, že má pripravené podklady o nových normatívoch, ktoré v rámci
originálnych kompetencií obce pre ZŠ s MŠ budú predložené na schválenie OZ na budúcej
schôdzi obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo v Častej zobralo informáciu
o rozpočtovom opatrení starostu obce Častá č. 10/2018 na vedomie. Poslanec F. Kašický
ocenil, že starosta obce, aj keď nemusel, poslancom vysvetlil a oboznámil ich so znením
rozpočtového opatrenia.
6. Informácie od starostu obce Častá
- účasť na Valnom zhromaždení (VZ) Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) dňa
17.12.2018 v Bratislave,
- rekonštrukčné práce predajne potravín CBA v Častej,
- účasť na VZ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malé Karpaty (OOCR) v Modre,
- účasť na VZ organizácie ZMOMR – Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu
v Limbachu,
- odhŕňanie snehu v obci – personálne riešenia vlastnými a zmluvnými partnermi,
- stretnutie so zástupcami Základnej školy s MŠ v Častej, prehliadka školskej jedálne
a kuchyne, rozšírenie priestorov ZŠ v Častej vrátane diskusie k téme,
- strava zadarmo pre posledný ročník žiakov MŠ (predškolákov) – žiadosť o dotáciu podaná
na Úrade práce, soc. vecí a rodiny v Pezinku dňa 9.1.2019,
- rozpracované projekty v obci – chodník Štefanovská ul., Enviromentálny fond na
dobudovanie kanalizácie na Hlavnej ul. od RD rodiny Šafarikovej po potraviny
Vavrinčíková, vybavenie jazykovej učebne v ZŠ s MŠ Častá,
- zasielanie SMS správ o obecných oznamoch občanom, ktorí o to požiadajú,
- rozvojová obytná zóna Ruža – informácia o stave povolení.
Uznesenie č. 4-I/OZ/2019 – Obecné zastupiteľstvo v Častej berie na vedomie informácie od
starostu obce a poveruje starostu rokovaním s telekomunikačnými operátormi o možnostiach
zasielania hromadných SMS správ o obecných oznamoch občanom, ktorí o to požiadajú.

Hlasovanie: za - všetci prítomní poslanci (počet 9)
proti – nikto (počet 0)
zdržal sa hlasovania – nikto (počet 0)
7. Verejné vypočutie občanov
V rozprave vystúpil p. Roman Setnický a požiadal o doplnenie, resp. o výmenu členov
redakčnej rady Častovského informačníka z dôvodu výmeny osôb v Obecnom zastupiteľstve
a na Obecnom úrade v Častej.
Starosta informoval o kalendári vývozných termínov tuhého komunálneho odpadu
a vývozných termínoch triedeného odpadu (papier, plasty, sklo, kovy, tetrapakové obaly
a jedlý kuchynský olej) od vývoznej spoločnosti na 1. polrok r. 2019 a o možnosti uverejniť
vývozný kalendár v najbližšom vydaní obecného časopisu a dohodol sa so šéfredaktorom p.
Romanom Setnickým o spôsobe uverejnenia tejto informácie v Častovskom informačníku.
Uznesenie č. 5-I/OZ/2019 – Obecné zastupiteľstvo v Častej schvaľuje doplnenie členov
redakčnej rady Častovského informačníka po komunálnych voľbách, ktoré sa konali 10. novembra
2018 nasledovne: Michaela Šuteríková (za Obecné zastupiteľstvo) a Robert Lederleitner (za
Obecný úrad Častá).
Hlasovanie: za - všetci prítomní poslanci (počet 9)
proti – nikto (počet 0)
zdržal sa hlasovania – nikto (počet 0)
8. Interpelácie poslancov
Poslanec J. Jakuš sa dopytoval o možnosti zaviesť kamerový systém v centre obce. Starosta
informoval OZ o vypísanej výzve, ktorá vyšla na zvýšenie bezpečnosti. Obec naštuduje
podmienky výzvy a starosta sľúbil, že výzvu zašle P. Tatranskému.
Poslanec I. Ružek žiadal informáciu ohľadom možnosti zmeny spôsobu vykurovania
futbalových kabín na ihrisku v Častej. Opísal momentálne nedobrú situáciu s vykurovaním
v šatniach, v sprchách ako aj vo všetkých ostatných priliehajúcich priestoroch futbalových
kabín. Navrhol spôsob vykurovania elektrickým alebo plynovým kotlom s rozvodmi
k teplovodným radiátorom, ktoré by boli úmerne rozmiestnené v kabínach. Obec zabezpečí
cenový prieskum za dodanie tovaru/materiálu a za práce, ktoré budú nutné na prípadnú
zmenu spôsobu vykurovania futbalových kabín.
9. Rôzne
Poslanec F. Kašický navrhol vypracovať rámcový harmonogram termínov pracovných
stretnutí a zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019. Požiadal o zaslanie aktuálneho
znenia rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Častej. Tretí bod, ktorý F. Kašický
predniesol bola informácia, že môže prebehnúť opakovaná prezentácia o možnostiach
čerpania externých peňazí z grantov, grantových výziev EÚ a finančných mechanizmov
krajín, ktoré s EÚ spolupracujú.
Poslanecký zbor sa zhodol a starosta obce súhlasil s termínom opakovanej prezentácie
poslanca F. Kašického – vo štvrtok 7. februára 2019 o 18.00 hod. - v budove Obecného
úradu v Častej.
Poslankyňa Ľ. Opálková pripomenula, že do harmonogramu zasadnutí OZ treba zahrnúť aj
približné termíny zasadnutí komisií, ktoré pracujú pri OZ Častá, aby vedela informovať
členov svojej komisie. Starosta požiadal poslanca P. Tatranského o vypracovanie
prvej/pracovnej verzie harmonogramu zasadnutí OZ pre r. 2019.

Z. Polčičová podala informáciu poslancom, že v blízkej dobe budú všetkým poslancom
zaslané podklady pre pridelenie obecnej dotácie pre rok 2019 spoločenským organizáciám
v obci, ktoré o dotáciu požiadali.
R. Setnický navrhol, že za RC Klub môže vyúčtovanie a správu o činnosti zasielať aj
v elektronickej forme (okrem nutnej papierovej formy), čo by uľahčilo registráciu
vyúčtovania pracovníčkam Obecného úradu.
J. Dukát predniesol informáciu o podmočenom trávniku v dolnej časti futbalového ihriska;
ponúkol spoluprácu hasičov pri revitalizácii bývalého kúpaliska; navrhol opraviť prístupovú
cestu v areáli futbalového štadióna smerom od vstupnej brány k reštaurácii Štadión –
opraviť výtlky bude možné až v jarnom období.
Informoval tiež o problémoch v šk. areáli ZŠ na ulici Andreja Hlinku, ktoré vznikajú
z dôvodu, že vjazd pre vyhradené vozidlá nerešpektujú samotní rodičia, ktorí porušujú zákaz
vjazdu a vozia svoje deti pred budovu školy napriek osadenej zákazovej dopravnej značke,
k čomu prebehla krátka diskusia s možnosťami riešenia.
Poslanec P. Tatranský navrhol vytvoriť parkovacie miesta na ul. Na Vŕšku pred obchodom
so zmiešaným tovarom (vedľa kaderníctva). Poslankyňa Ľ. Opálková navrhla výmenu
zvislej dopravnej značky na Fándlyho ul. (smerom od Sokolskej ul.) z dôvodu, že je
vyblednutá. Prebehla diskusia o informačných a smerových tabuliach v obci, ktoré by
označili hlavné orientačné body v obci.
Poslanec F. Kašický navrhol začať riešiť priestor pre kultúrny stánok, kde by občania
mohli uskutočňovať rodinné udalosti, oslavy a pod., areál bývalého kúpaliska v rámci
výziev na zlepšenie kvality životného prostredia riešiť ako vodozádržné zariadenie. Starosta
navrhol v rámci tohto riešenia areál bývalého kúpaliska uvažovať a zachovať ako relaxačnú,
oddychovú a športovú zónu tak, ako je navrhnuté v platnom územnom pláne obce; v areáli
amfiteátra vybudovať komunitné centrum/etnografické múzeum, ktoré by zároveň plnilo
úlohu kultúrneho stánku, so zachovaním aspoň časti miest na sedenie. Poslanec M. Turay
navrhol, aby si poslanci OZ urobili fyzickú obhliadku v teréne (kúpalisko, amfiteáter) –
starosta navrhol vykonať navrhnutú obhliadku v jarnom období, keď bude lepšie počasie.
10. Záver
Starosta obce Častá Robert Lederleitner na záver poďakoval poslancom za účasť na
zasadnutí Obecného zastupiteľstva a za veľa podnetov k práci celého OZ. Starosta ukončil
zasadnutie I. riadneho Obecného zastupiteľstva v roku 2019 o 20:20 hod. Kompletný
zvukový záznam z rokovania OZ Častá je uverejnený na oficiálnej webovej stránke
www.casta.sk

Overovatelia zápisnice:

____________________________________________

_____________________________________________

Mgr. Ľubica Cíferská, v.r.

Ing. Michaela Šuteríková, v.r.

_______________________________________
Mgr. Robert Lederleitner, v.r.
starosta Obce Častá

