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Zápisnica zo zasadnutia 

          komisie stavebnej, územného rozvoja, životného prostredia a 

dopravy pri OZ Častá 

Zasadnutie:  1. v roku 2019, verejné 

Dátum a čas:  18.03.2019, 18:30 hod. 

Miesto zasadnutia:  zasadačka Mikroregiónu na prízemí Obecného úradu v Častej 

Prítomní členovia:  Martin Turay, Jozef Dukát, Tomáš Dominik, Ján Porkert, Roman Setnický 

Ospravedlnení:  Branislav Pudmarčík 

Hostia:  Starosta obce Častá, Lukáš Hajdin, Erik Setnický, Kamil Hajdin, verejnosť (vlastníci parciel v lokalite 
24/o územného plánu z roku 2006) 

1.  Otvorenie a privítanie členov komisie 

2.  Predmet zasadnutia: 

       a.) Prerokovať stavebný zámer p. Lukáša Hajdina a p. Erika Setnického 

       b.) Rozvojová lokalita územného plánu 24/o, diskusia s verejnosťou 

3.  Poznatky a odporúčania: 

a.)  Stavebný zámer p. Lukáša Hajdina a p. Erika Setnického 

Predseda komisie zaslal 4.3.2019 všetkým členom komisie dostupný spis so stavebným zámerom  p. Hajdina 
a p. Setnického na bližšie oboznámenie sa pred zasadnutím komisie. Na zasadnutí sme prerokovali stavebný 
zámer nasledovne: 

Na základe poskytnutých informácií z Obecného úradu Častá, sa podľa aktuálneho parcelného usporiadania 
v katastrálnom území Častá p.č. 305/4, 306/5, 306/1, 306/4 nachádzajú v zóne 7/o územného plánu z roku 
2006,  pre ktorú bola schválená regulatíva ,,Urbanistická štúdia obytnej zóny Častá – Družstevná ulica“ 
v roku 2007, ku ktorej bol vypracovaný doplnok č. 1/2010. Podľa predloženej situácie stavebného zámeru p. 
Hajdina a p. Setnického , daný typ zástavby nie je schválený v regulatíve pre danú zónu. Na základe týchto 
zistení bolo vydané vyjadrenie 20.09.2018 k žiadosti o záväzné stanovisko obce z 05.09.2018,  kde je 
uvedené, že obec nemôže vydať stanovisko k stavbe, nakoľko nie je spracovaný územný plán zóny pre 
lokalitu 24/o, podľa ktorej by sa výstavba na predmetných pozemkoch mala riadiť. Keďže sa ale pozemky 
nachádzajú v lokalite 7/o bolo by možné prijať zastavovaciu štúdiu k predmetným pozemkom. 

Komisia odporúča hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva:  

- či sa bude akceptovať pre dané pozemky zastavovacia štúdia 

V prípade, ak by sa schválilo akceptovanie zastavovacej štúdie, odporúčame vydanie záväzného stanoviska 
obce za splnenia podmienok: 

- čistý prechod okolo domu p. Setnického minimálne 2,75m – 3,5m 

- Písomný, úradne overený súhlas všetkých dotknutých susedov so stavbou  so zmenou  v zastavovacej štúdii 
z roku 2007 doplnok 1/2010, obsah súhlasu bude obsahovať aj graficky vloženú situáciu oboch domov s 
jasne uvedenými rozmermi a rozostupmi, ktoré budú záväzné .    
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- Zastavovacia štúdia, vypracovanie bude zabezpečené na náklady žiadateľov                                          
(schválená obecným zastupiteľstvom) 

- Súhlas dopravného inžiniera so štúdiou 

- Súhlas od Hasičov   

- Vedenie inžinierskych sietí  

- Právo prechodu do zóny 24/o 

b.)  Rozvojová lokalita územného plánu 24/o, diskusia s verejnosťou 

Na základe pozvánky sa diskusie o možnostiach rozvoju lokality územného plánu 24/o  zúčastnilo približne 
60% vlastníkov pozemkov, s ktorými sme prekonzultovali možnosti rozvoja tohto územia pričom sme sa 
dohodli na vypracovaní písomnej dohody medzi obcou a vlastníkmi parciel ako podklad pre začatie ďalších 
úkonov. 

4.  Diskusia, rôzne:  

a.)  Obyvateľ obce Častá pán M.P. vzniesol pripomienku k poškodenému stavu vozovky a chodníkov na ulici 
Fándlyho a žiadal skorú opravu. Túto pripomienku zobrala komisia na vedomie s odpoveďou, že oprava 
vozovky a chodníkov na ul. Fándlyho bola predmetom diskusie obecného zastupiteľstva, kde prišlo k zhode, 
že je potrebné v prvom rade vymeniť vodovodné potrubie, na ktorom dochádza k častým poruchám.  

b.) p. Kamil Hajdin vyjadril návrh zámeny pozemkov s obcou a to konkrétne pozemok na ul. Družstevnej p.č. 
302/15 o výmere 210m2 v súkromnom vlastníctve, ktorý je evidovaný ako cesta do rozvojovej lokality 24/o, 
za časť pozemku ktorý vlastní obec a prenajíma ho pani J.S., na ktorom sa v súčasnosti nachádza terasa 
reštaurácie v centre obce. Tento návrh zobrala komisia na vedomie a odporučila p. Kamilovi Hajdinovi zaslať 
na obecný úrad písomnú presne špecifikovanú žiadosť.   

c.)  Člen komisie vzniesol pripomienku k nejasnému rozmiestneniu veľkokapacitných smetiakov po obci 
a žiada o uvedenie mapky rozmiestnenia jednotlivých smetiakov na obecnej stránke. Ďalej vzniesol návrh 
zapojiť žiakov 9 ročníka ZŠ, vypracovať vizuálny návrh jednotného usporiadania stojiska veľkokapacitných 
smetiakov v obci  s náučnými popismi.  

5.  Záver: 
 
18.03.2019 o 21:00 hod – predseda komisie prítomným poďakoval za návrhy a pripomienky.  
 
 
V Častej dňa 18.03.2019 
 
 
Zapísal: Martin Turay   __________________ predseda komisie   
  
 
Overil: Jozef Dukát   ______________________ člen komisie 
 
 
Overil: Tomáš Dominik __________________člen komisie 


