
 

OBEC ČASTÁ 
 

Zápisnica z II. riadneho zasadnutia  

Obecného zastupiteľstva konaného  

dňa 21. februára 2019 o 18:00 hod.  

v zasadačke Obecného úradu, Hlavná 168, 900 89 Častá 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Program: podľa pozvánky 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Mgr. Robert Lederleitner – starosta, poslanci - 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, riaditeľka Základnej školy s materskou školou - Mgr. Adriana 

Cíferská a prítomní občania (v celom ďalšom texte zápisnice budú poslanci, starosta, prizvaní 

hostia a prítomní občania vystupujúci na zasadnutí Obecného zastupiteľstva (ďalej v texte „OZ“) 

v obci Častá uvádzaní bez akademických titulov).  

Ospravedlnení: Ing. Vladimír Medlen (hlavný kontrolór obce Častá) 

1. Otvorenie II. riadneho zasadnutia OZ Častá v roku 2019 - 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 Martina Turaya. Za overovateľov zápisnice: Františka Kašického a Ivana 

Ružeka. Za zapisovateľa II. riadneho OZ v roku 2019 určil poslankyňu Michaelu 

Šuteríkovú. 

Následne poslanci hlasovaním návrh schválili.  

Uznesenie č. 1-II/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 návrhovú komisiu 

v zložení: Peter Tatranský a Martin Turay; určuje overovateľov zápisnice v zložení: František 

Kašický a Ivan Ružek a berie na vedomie určenie zapisovateľa zápisnice: Michaela Šuteríková.  

Hlasovanie: všetci prítomní – za 

2. Schválenie programu rokovania  

Starosta obce Robert Lederleitner predložil program rokovania II. riadneho zasadnutia OZ v 

roku 2019 podľa pozvánky, pričom uviedol, že v zmysle záverov z rokovania pracovného 

stretnutia poslancov, ktoré sa uskutočnilo 13. februára 2019 boli materiály na dnešné 

zasadnutie všetkým poslancom zaslané v elektronickej podobe a poslancovi Jozefovi 

Dukátovi aj v písomnej podobe. Starosta vyzval poslancov na prípadné doplnenie programu 

rokovania. F. Kašický navrhol doplniť program rokovania OZ o bod, ktorým by sa 

prerokovalo rozšírenie nedostačujúcich kapacít Základnej školy v Častej (ďalej v texte „ZŠ 

s MŠ“) a organizovanie podujatia Retro 1.májový sprievod. Starosta navrhol doplniť bod 

rokovania o prejednanie výzvy na podporu športu v roku 2019 – oprava multifunkčného 

ihriska. Ľubica Opálková navrhla doplnenie programu o určenie členov do Rady školy 

Základnej školy s MŠ v Častej.  

 



Starosta na základe zápisnice zo zasadnutia športovej komisie navrhol rozšíriť program 

o doplnenie nového člena spomínanej komisie. Pani riaditeľka ZŠ s MŠ pripomenula, že 

končí funkčné obdobie Rady školy, starosta navrhol stretnutie s p. riaditeľkou, aby spoločne 

doriešili ďalšie náležitosti voľby do Rady školy. Starosta následne navrhol o zmene 

a doplnení programu hlasovať. Poslanci hlasovaním schválili zmenený a doplnený program 

rokovania II. riadneho OZ v roku 2019 v Častej. 

Uznesenie č. 2-II/OZ/2019 – Obecné zastupiteľstvo v Častej schvaľuje v zmysle ustanovenia       

§ 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení nesk. predpisov program rokovania 

II. riadneho OZ v roku 2019. 

Hlasovanie: všetci prítomní – za  

3. Prerokovanie možností rozšírenia kapacít Základnej školy s MŠ v Častej  

Starosta na začiatku udelil slovo p. riaditeľke. Riaditeľka A. Cíferská spomenula dôvodovú 

správu, ktorej výsledkom je konštatovanie nutnosti rozšírenia kapacity učební. Prebehlo 

stretnutie s projektantom v utorok 19.2.2019 na pôde ZŠ s MŠ. Starosta ozrejmil tri 

možnosti riešenia rozšírenia kapacity učební, z toho dve projektant neodporúčal. Starosta 

vysvetlil zostávajúcu možnosť, ktorá sa dá realizovať v dvoch variantoch – v obidvoch 

prípadoch sa jedná o nadstavbu existujúcej školskej jedálne. Prvý variant nadstavby – 

vymurovaním klasickým postupom s mierne šikmou strechou. Druhý variant – modulovým 

spôsobom, vyhotovenie strechy by bolo predmetom ďalšieho technického riešenia. Pani 

riaditeľka informovala o svojom zisťovaní na ústredných štátnych orgánoch, či budú 

vyhlásené výzvy na rozširovanie kapacít základných škôl v Slovenskej republike. Bol 

spomenutý veľmi hrubý odhad ceny cca. 180 tis. EUR a nutnosť sanovať základové 

podložie pod existujúcou školskou jedálňou / školským klubom, ktorú odporúča statik vo 

vypracovanom statickom posudku. P. Tatranský uviedol, že plán min. školstva na 

vyčlenenie fin. prostriedkov nie je dátumovo stanovený. Navrhol vykonať sanáciu šk. 

jedálne nezávisle od nadstavby. Zadanie projektantovi má reflektovať budúce funkčné 

využitie.  

F. Kašický navrhol vykonať sanáciu ako prvú, potom riešiť technickú dokumentáciu 

nadstavby. Zvážiť rozdiel medzi možnosťami vybudovania nadstavby formou modulov 

alebo vymurovaním.  

Starosta doplnil informáciu o rozdiele ceny za modulové riešenie a klasické riešenie – bude 

možné až po doručení predbežných cien od projektanta, prihovára sa za riešenie formou 

klasickej murovanej nadstavby. Informoval o vypracovanom skutkovom stave vyhotovenia 

budov Základnej školy (tzv. „nová škola“) projektovou kanceláriou z Trnavy v digitálnej 

forme, informoval o predbežných výpočtoch plochy nadstavby / počte tried vzhľadom na 

počet žiakov I. stupňa v triede. Poslanec Martin Turay sa pýtal na plochu nadstavby – tá by 

mala byť predbežných odhadov cca. 300 – 340 m
2
. 

Peniaze na správu budov Základnej školy s MŠ v schválenom obecnom rozpočte na rok 

2019 činí 40 tis. EUR, plus navýšenie cca. o 9.300 EUR pre r. 2019 z určených normatívov.     

 

Uznesenie č. 3-II/OZ/2019 – Obecné zastupiteľstvo v Častej  

1. berie na vedomie informáciu riaditeľky ZŠ s MŠ v Častej o možnostiach rozšírenia ZŠ 

a predloženú dôvodovú správu p. riaditeľky o rozšírení školy, stanovisko statika k uvažovanej 

nadstavbe školy, informáciu starostu o fyzickej prehliadke budovy školy s projektantom,  

2. poveruje Obecný úrad v spolupráci so ZŠ s MŠ Častá prípravou projektovej dokumentácie 

k nadstavbe školy,  

3. súhlasí s prípravou návrhu vyčlenenia finančných prostriedkov k príprave projektovej 

dokumentácie na nadstavbu školy, 



4. poveruje Obecný úrad v spolupráci so ZŠ s MŠ k spracovaniu  prípravy postupu sanačných prác 

budovy školskej jedálne/školského klubu detí a súhlasí s prípravou návrhu vyčlenenia finančných 

prostriedkov k postupu sanačných prác budovy ŠJ/ŠKD. 

Hlasovanie: všetci prítomní – za  

 

4. Doplnenie zástupcov do Rady školy 

Prebehla diskusia poslancov o počtoch zástupcov do Rady školy za Obecné zastupiteľstvo, 

resp. za spoločenské organizácie alebo občianske združenia v obci.     

Poslanci Ľubica Cíferská, Ľubica Opálková, Peter Tatranský a František Kašický po diskusii 

k predmetnej téme sa prihlásili ako zástupcovia do Rady školy za Obecné zastupiteľstvo. 

Uznesenie č. 4-II/OZ/2019 – Obecné zastupiteľstvo v Častej deleguje do Rady školy pri 

Základnej škole s materskou školou v Častej štyroch členov v zložení František Kašický, Ľubica  

Opálková, Ľubica Cíferská a Peter Tatranský.     

Hlasovanie: všetci prítomní – za  

 

5. Kontrola plnenia uznesení 

Prehľad predniesol P. Tatranský, prvé body boli obligatórneho charakteru. Ďalej starosta 

oslovil telekomunikačných operátorov, s ktorými má obec t. č. zmluvný vzťah, o ponuke na 

zasielanie hromadných SMS správ občanom, ktorí o to požiadajú o obecných oznamoch. 

Rokovania s operátormi ešte prebiehajú, jednalo sa o programy na tzv. nekonečné SMS. 

Starosta spomenul, že poslanec M. Turay má návrh technického riešenia formou zakúpenia 

samostatného softvéru, ktorý bude umožňovať prepojenie mobilného telefónu s PC. Martin 

Turay doplnil k problematike krátke vysvetlenie. Ostatné body programu predchádzajúcej 

schôdze OZ boli splnené.   

Uznesenie č. 5-II/OZ/2019 – Obecné zastupiteľstvo v Častej berie na vedomie kontrolu plnenia 

uznesení schválených na zasadnutí OZ zo dňa 24.1.2019 bez pripomienok. 

 

6. Návrh VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie z rozpočtu obce na prevádzku a  mzdy na 

dieťa materskej školy a školského zariadenia na rok 2019 v zriaďovateľskej a územnej 

pôsobnosti obce Častá 

Bez pripomienok od verejnosti, návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce Častá 

v predpísanej časovej lehote a takisto na webovom sídle obce. Starosta doplnil informáciu 

k návrhu VZN o položke na správu školských budov v tom zmysle, že ZŠ má nárok na 

čerpanie peňazí v r. 2019, ale obec ako zriaďovateľ si vyhradzuje právo dodatočného 

čerpania peňazí nad rámec schváleného objemu peňazí v obecnom rozpočte na r. 2019 

v zmysle normatívov stanovených pre r. 2019 regulovať a čerpať po dohode s pani 

riaditeľkou ZŠ s MŠ Častá.   

Uznesenie č. 6-II/OZ/2019 – Obecné zastupiteľstvo v Častej schvaľuje v zmysle ustanovenia       

§ 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení nesk. predpisov návrh VZN           

č. 1/2019 o určení výšky dotácie z rozpočtu obce na prevádzku a  mzdy na dieťa materskej školy a 

školského zariadenia na rok 2019 v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti obce Častá. 

Hlasovanie: všetci prítomní – za 

 

 



 

 

7. Návrh VZN č. 2/2019 o výške príspevkov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích 

zariadeniach a v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej a územnej 

pôsobnosti obce Častá  

Bez pripomienok od verejnosti, návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce Častá 

v predpísanej časovej lehote a takisto na webovom sídle obce. Pani riaditeľka A. Cíferská 

zdôvodnila, prečo k úprave prichádza. Poslankyňa Ľ. Opálková oboznámila prítomných 

o zasadnutí finančnej komisie k predloženému návrhu VZN a po prečítaní dôvodovej správy 

odporúča schváliť navrhované znenie VZN č. 2/2019. Účinnosť VZN č. 2/2019 bude od 

1.4.2019.  

Pani riaditeľka A. Cíferská k bezplatnému stravovaniu uviedla, že bude ešte potrebná 

informačná kampaň medzi rodičmi a obyvateľmi o skutočnom stave vecí po zozbieraní 

všetkých relevantných informácií obsahujúcich vysvetlenie situácie so stravovaním v dobe 

súčasnej a očakávanej, napr. článkom v Informačníku. Pani riaditeľka poďakovala OZ za 

hladký priebeh schválenia obidvoch návrhov VZN súvisiacich so školstvom. Starosta na 

záver tohto bodu poďakoval p. riaditeľke za prítomnosť na rokovaní OZ, následne pani 

riaditeľka opustila rokovanie Obecného zastupiteľstva.  

Uznesenie č. 7-II/OZ/2019 – Obecné zastupiteľstvo v Častej schvaľuje v zmysle ustanovenia       

§ 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení nesk. predpisov návrh VZN            

č. 2/2019 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Častá č. 2/2008 zo dňa 

4.9.2008 v znení neskorších zmien a dodatkov o výške príspevkov v školách, v školských 

výchovnovzdelávacích  zariadeniach a v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej a 

územnej pôsobnosti obce Častá. 

Hlasovanie: všetci prítomní – za 

 

8. Návrh na rozdelenie obecných dotácií záujmovým spolkom a občianskym združeniam 

v obci na rok 2019 

Starosta uviedol bod rokovania, potom dal slovo poslankyni Ľ. Opálkovej. Oblasť kultúry 

mala vyčlenené finančné prostriedky v sume 5 tis. EUR, oblasť športu fin. prostriedky 

v sume 15 tis. EUR. Návrh finančnej komisie je, aby sa zostalo pri objemoch peňazí 

z predchádzajúceho obdobia pri týchto položkách. V rozprave poslanci uviedli, že sa počíta 

v rozpočte obce na r. 2020 tieto položky navýšiť cca. o 12%  podľa toho, ako obci budú 

pridelené peniaze z podielových daní.   

 

Slovo si potom zobral predseda športovej komisie Jozef Jakuš, ktorý uviedol výšku dotácie 

pre jednotlivé športové kluby, spolky alebo združenia: 

- futbalový klub                          6.000 EUR 

- klub slovenských turistov        2.300 EUR 

- karate klub                               1.600 EUR 

- kynologický klub                        900 EUR 

- silový trojboj                            3.050 EUR 

- BTC                                             900 EUR 

- fit centrum                                   250 EUR 

 

Športová komisia navrhuje preplatiť klubu silového trojboja v Častej z položky Športové 

podujatia sumu 680 EUR na nákup ocenení a pohárov pre podujatia uskutočnené v roku 

2019 a o čerpaní peňazí z tejto položky viesť evidenciu a informovať poslancov.  

 



Za kultúrnu komisiu návrh na rozdelenie finančných prostriedkov predniesla poslankyňa 

Michaela Šuteríková nasledovne: 

- dychová hudba                             800 EUR 

- divadlo Na kolene                     1.500 EUR 

- Červenokamenské panstvo       1.000 EUR  

- klub priateľov prírody                  200 EUR 

- RC klub                                     1.000 EUR 

- Satyr                                             500 EUR 

 

Ostatné dotácie sú súčasťou schváleného programového rozpočtu obce v iných kapitolách, 

organizácie nespadajúce pod oblasť športu alebo kultúry sú uvedené v dôvodovej správe 

uznesenia č. 8-II/OZ/2019. 

Uznesenie č. 8-II/OZ/2019 – Obecné zastupiteľstvo v Častej schvaľuje v zmysle ustanovenia       

§ 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení nesk. predpisov návrh na rozdelenie 

obecných dotácií v roku 2019 v sumách vyššie uvedených v bode 8. tejto zápisnice.  

 

Hlasovanie: všetci prítomní – za 

 

9. Doplnenie člena komisie pri Obecnom zastupiteľstve v Častej  

Predseda Komisie školstva, detí, mládeže a športu pri OZ Častá poslanec J. Jakuš 

predniesol meno nového člena komisie, ktorý bude doplnený k existujúcim členom. 

Navrhnutá bola: Veronika Vörösová. 

Uznesenie č. 9-II/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. nového člena, ktorý bude 

doplnený do už zriadenej komisie.  

Hlasovanie:   za - všetci prítomní poslanci (počet 9) 

                      proti – nikto (počet 0) 

                      zdržal sa hlasovania – nikto (počet  0) 

 

 

10. Žiadosť o zrušenie predkupného práva predávajúceho Obec Častá žiadateľa Juraja 

Vadoviča 

Bod bol rozšírený o žiadosť ďalších občanov, ktorí doručili písomné žiadosti na Obecný 

úrad: Branislav Schwarz s manželkou Jarmilou a Stanislav Šikula, obidvaja bytom na 

Kíperskej ul. v Častej. Uvedení občania žiadajú o zrušenie predkupného práva 

predávajúceho Obec Častá z dôvodu, že pominuli podmienky, ktorými ich zaviazala obec 

v minulom období pri odpredaji obecných pozemkov na výstavbu rodinných domov (RD). 

Jednalo sa o podmienku, že nesmú ďalej predať im odpredaný nezastavaný pozemok tretím 

osobám a že na pozemku postavia RD. Obec Častá mala v Kúpno-predajnej zmluve 

a následne na LV kupujúceho zapísané predkupné právo v prospech Obec Častá formou 

vecného bremena. Po splnení podmienok žiadajú teraz kupujúci o zrušenie predkupného 

práva predávajúceho.  

Po prečítaní žiadostí uvedených občanov navrhol starosta o žiadosti pána Stanislava Šikulu 

nerokovať z dôvodu nesplnenia formálnych náležitostí jeho žiadosti. OZ následne hlasovalo 

o relevantných žiadostiach.     

Uznesenie č. 10-II/OZ/2019 – Obecné zastupiteľstvo v Častej v zmysle ustanovenia  § 11 ods. 4 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení n. p. súhlasí:                                                       

a)  so zrušením predkupného práva obce na pozemku LV 1930, parc. č. 18/7 a parc. č. 18/17  

     o výmere celkom 480 m
2
  pre žiadateľa Juraja Vadoviča, 



b)  so zrušením predkupného práva obce na pozemku LV 1933, parc. č. 18/11  

     o výmere celkom 575 m
2
 pre žiadateľa Branislava Schwarza a manželku Jarmilu Schwarzovú. 

 

Hlasovanie:   za - všetci prítomní poslanci (počet 9) 

                      proti – nikto (počet 0) 

                      zdržal sa – nikto (počet  0) 

 

 

11. Žiadosť o opravu sochy sv. Floriána 

Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) v Častej predložil písomnú žiadosť o opravu sochy sv. 

Floriána. Peter Tatranský požiada Jozefa Tihányiho o spoluprácu a oslovenie odborníka, 

ktorý po obhliadke sochy zhodnotí stav a navrhne riešenie.  

Uznesenie č. 11-II/OZ/2019 – Obecné zastupiteľstvo v Častej berie na vedomie žiadosť 

a poveruje Obecný úrad rokovaním o oprave sochy.             

Hlasovanie:   za - všetci prítomní poslanci (počet 9) 

                      proti – nikto (počet 0)      

                      zdržal sa – nikto (počet  0) 

 

12. Verejné vypočutie občanov 

Vystúpil p. Kamil Hajdin a požiadal o spolufinancovanie podujatia Retro 1. májový 

sprievod v obci, žiadal o výšku finančnej podpory v sume 800,00 EUR na zabezpečenie 

mažoretiek a dychovej hudby. Za finančnú komisiu sa vyjadrila predsedkyňa Ľubica 

Opálková, ktorá odporúčala spolufinancovať a spolupracovať pri organizácii podujatia. 

V zmysle účtovných zásad požaduje obec Častá, aby súbory poslali cenové ponuky, Obecný 

úrad (ObÚ) Častá vystaví objednávky, na základe ktorých budú vystavené faktúry, ktoré 

uhradí obec (položka obecného rozpočtu 8.1 Kultúrne podujatia).  

 

V druhom vystúpení občanov opäť požiadal o slovo p. Kamil Hajdin, ktorý žiadal 

informáciu, prečo nemôžu žiadatelia o stavebné povolenie p. Lukáš Hajdin a p. Erik 

Setnický začať stavať dva rodinné domy na pozemkoch v rozvojovej lokalite Družstevná 

ulica (od hlavnej cesty smerom vľavo) na pozemkoch v záhrade, za RD p. Kamila Hajdina. 

Starosta odpovedal, že nesúhlasné stanovisko spoločného stavebného úradu v Modre sa 

opiera o platný a záväzný územný plán (ÚP) obce Častá, ktorý pri výstavbe v rozvojových 

obytných zónach vyžaduje vypracovanie (čiastkového) územného plánu zóny, ktorý 

upravuje širšie vzťahy uvažovanej budúcej stavebnej lokality (zóny) najmä po technickej 

stránke a funkčného využitia, vrátane inžinierskych sietí, rozvodov energií, komunikačných 

cestných napojení a vybudovania obslužnej cesty/ciest tak, aby nebola do budúcnosti 

rozvojová obytná zóna zablokovaná nevhodnými alebo nesprávnymi technickými riešeniami 

alebo nevhodným zámerom/funkčným využitím. Tiež prípadnými nevysporiadanými alebo 

zle nastavenými majetkovými pomermi k pozemkom, vrátane prístupových pozemkov do 

lokality (napr. neuplatnenie vecného bremena s právom na prechod do listov vlastníctva) 

alebo zlým nastavením zmluvných vzťahov potencionálnych budúcich stavebníkov medzi 

sebou alebo vo vzťahu s obcou hrozí možnosť zablokovania rozvojového zámeru. Obec 

Častá dlhodobo a kontinuálne (ešte v predchádzajúcom volebnom období) žiadala 

vypracovanie územného plánu zóny a aj súčasné vedenie obce trvá na tomto stanovisku.  

Po diskusii poslancov k tejto téme, vrátane občanov Kamila Hajdina a Erika Setnického 

bolo dohodnuté, že stavebná komisia pri Obecnom zastupiteľstve v Častej pod vedením jej 

predsedu Martina Turaya dostane kompletné podklady z Obecného úradu a prešetrí uvedenú 

záležitosť, vrátane právneho stanoviska. Peter Tatranský uviedol, že aj keď sa vypracuje 

územný plán zóny (alebo obdobný dokument), tento nebude riešiť majetkové pomery – 

k dohode musí prísť medzi majiteľmi jednotlivých pozemkov/stavebníkov v danej lokalite.  



Obecné zastupiteľstvo navrhlo prítomným občanom, že obec zabezpečí vypracovanie 

územného plánu zóny danej lokality (číselné označenie rozvojovej lokality bude použité 

z platného územného plánu obce Častá v znení neskorších zmien a doplnkov) a 

splnomocnilo starostu na zabezpečenie cenovej ponuky za jeho vypracovanie.         

Uznesenie č. 12-II/OZ/2019 – Obecné zastupiteľstvo v Častej poveruje starostu rokovaním 

o vypracovanie cenovej ponuky za územný plán zóny v (celej) lokalite žiadateľov Lukáš Hajdin 

a Erik Setnický v zmysle označenia v platnom ÚP obce.   

Hlasovanie:   za - všetci prítomní poslanci (počet 9) 

                      proti – nikto (počet 0)      

                      zdržal sa – nikto (počet  0) 

 

13. Interpelácie poslancov  

Ľubica Opálková – doplnenie v programovom rozpočte, položka 6.5 pre Jednotu dôchodcov 

– zákl. organizácia v Častej, ktorí žiadajú o obecnú dotáciu v sume 800 EUR. 

Uznesenie č. 13-II/OZ/2019 – Obecné zastupiteľstvo v Častej schvaľuje dotáciu pre Jednotu 

dôchodcov na Slovensku, základná organizácia Častá v sume 800 EUR. 

Hlasovanie:   za - všetci prítomní poslanci (počet 9) 

                      proti – nikto (počet 0)      

                      zdržal sa – nikto (počet  0) 

 

14. Rôzne      

František Kašický navrhol samostatné pracovné stretnutie k situácii na pozemkoch v lokalite 

Horné Grefty ohľadom zvolania občanov k vysporiadaniu pozemkov na Podzámockej ulici, 

pýtal sa aký je stav rozpracovanosti rozbehnutých projektov v obci. 

Ľubica Opálková sa pýtala na stav prístupovej cesty k reštaurácii Štadión, ktorá je po 

zimnom období v nedobrom stave (výtlky), k tomu reagoval poslanec Jozef Dukát, že cestu 

niekoľkokrát zasýpali kamennou drťou a zakaždým bola cesta znovu vyjazdená a vytvorili 

sa jamy a výtlky znovu po tom, ako tadiaľ jazdili traktory a ťažké mechanizmy. Poslanci 

viedli polemiku, aký materiál použiť na problémový úsek cesty (t.j. od vstupnej brány zo 

Sokolskej ulice po existujúcu panelovú cestu pred kabínami futbalistov), navrhli uložiť na 

problémový úsek cesty betónové panely. V čase zasadania OZ nikto z prítomných nevedel 

posúdiť, či problémový úsek cesty v areáli futbalového ihriska je vo vlastníctve obce alebo 

nie. Starosta zistí vlastnícke vzťahy k uvedenej ceste. Ďalej sa pýtala, či by nebolo možné 

osadiť aspoň 1 kus informačného systému (stĺpik so smerovými šípkami) k dôležitejším 

orientačným bodom/budovám v blízkom centre obce (napr. pošta, základná škola, materská 

škola, hasičská zbrojnica a pod.)   

Jozef Jakuš sa pýtal starostu na stav súdneho sporu o obecnú strelnicu s pánom Behánom I. 

Starosta odpovedal, že advokátska kancelária, ktorá v spore zastupuje obec Častá, písomne 

kontaktovala Obecný úrad a žiadala doplnenie informácií a fotodokumentáciu. 

Starosta Robert Lederleitner informoval poslancov o dopravnej nehode, pri ktorej bolo 

poškodené historické oplotenie sochy Sv. Františka Xaverského v zákrute pri spojnici ulíc 

Hlavná a Nová. Vinník kontaktoval starostu a osobne sa stretli na mieste poškodeného plotu. 

Vinník uznal svoju vinu a navrhol uhradiť materiál a prácu za opravu poškodeného 

oplotenia, neskôr poslal písomný návrh Dohody o náhrade škody. Starosta oznámil 

vinníkovi, že bude požadovať vyhotovenie repliky poškodeného oplotenia sochy Sv. 

Františka Xaverského. Vinník navrhol dobrovoľne práce navyše na ošetrení podstavca 

spomínanej sochy. Starostu v záležitosti dopravnej nehody pri soche dvakrát kontaktovala 

Polícia SR a žiadala vyčíslenie škody na oplotení. V čase zasadania OZ nebola cena 

opravy/vyhotovenia repliky poškodeného plotu známa.  

 



 

Peter Tatranský pýtal informáciu o stave žiadosti obce voči Enviromentálnemu fondu, kde 

je podaná žiadosť na budovanie ďalšieho úseku kanalizácie od šachty č. 12 po šachtu č. 18 

na Hlavnej ulici. Starosta odpovedal, že obec musela doplniť, resp. opraviť niektoré položky 

v žiadosti, ktoré boli chybné a momentálne je v riešení na Enviromentálnom fonde. Termín 

vyjadrenia, resp. schválenia žiadosti nie je Obecnému úradu známy.  

Starosta Robert Lederleitner oznámil, že obec sa chce zapojiť do výzvy „Podpora rozvoja 

športu na rok 2019“, „Podprogram č. 3 – Údržba ihrísk a štadiónov a inej športovej 

infraštruktúry“, v rámci ktorej chce riešiť opravu umelého trávnika na multifunkčnom 

ihrisku vedľa školskej telocvične. Spolufinancovanie z vlastných zdrojov obce bude vo 

výške 5% zo sumy projektu. 

Uznesenie č. 14-II/OZ/2019 – Obecné zastupiteľstvo v Častej schvaľuje po prerokovaní 

predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v programe „Podpora rozvoja športu na rok 2019“, 

„Podprogram č. 3 – Údržba ihrísk a štadiónov a inej športovej infraštruktúry“.  

Hlasovanie:   za - všetci prítomní poslanci (počet 9) 

                      proti – nikto (počet 0)      

                      zdržal sa – nikto (počet  0 

 

15. Záver 

Starosta obce Častá Robert Lederleitner na záver poďakoval všetkým prítomným za účasť 

na zasadnutí Obecného zastupiteľstva. Starosta ukončil zasadnutie II. riadneho Obecného 

zastupiteľstva v roku 2019 o 20:56 hod. Zvukový záznam z rokovania Obecného 

zastupiteľstva v Častej je uverejnený na webovom sídle obce www.casta.sk 

Zápisnicu vyhotovil: Mgr. Robert Lederleitner 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

____________________________________________            _____________________________________________ 

              Mgr. František Kašický, v.r.                                               Ivan Ružek, v.r.  

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Mgr. Robert Lederleitner, v.r.  

starosta Obce Častá  

http://www.casta.sk/

