OBEC ČASTÁ
Zápisnica z III. riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného
dňa 11. apríla 2019 o 18:00 hod.
v zasadačke Obecného úradu, Hlavná 65/168 v Častej

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Program: podľa pozvánky
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Mgr. Robert Lederleitner – starosta, Ing. Vladimír Medlen – hlavný kontrolór obce Častá, poslanci Mgr. Ľubica Cíferská, Mgr. František Kašický, Ing. Peter Tatranský, PhD., Martin Turay, Ivan
Ružek, Ing. Michaela Šuteríková, Mgr. Jozef Jakuš, Jozef Dukát a prítomní občania podľa
prezenčnej listiny (v celom ďalšom texte zápisnice budú poslanci, starosta, hlavný kontrolór,
prítomní hostia a občania vystupujúci na zasadnutí Obecného zastupiteľstva, ďalej v texte „OZ“,
v obci Častá uvádzaní bez akademických titulov).
Ospravedlnení: poslankyňa Mgr. Ľubica Opálková
1. Otvorenie III. 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 Ivana Ružeka. Za overovateľov zápisnice: Jozefa Jakuša a Ľubicu Cíferskú.
Za zapisovateľa III. riadneho OZ v roku 2019 určil poslankyňu Michaelu Šuteríkovú.
Následne poslanci hlasovaním návrh schválili.
Uznesenie č. 1-III/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 Ivan Ružek; určuje overovateľov zápisnice v zložení: Jozef Jakuš
a Ľubica Cíferská a berie na vedomie určenie zapisovateľa zápisnice: Michaela Šuteríková.
Hlasovanie: všetci prítomní – za
2. Schválenie programu rokovania
Starosta obce Robert Lederleitner predložil program rokovania III. riadneho zasadnutia OZ
v roku 2019 podľa pozvánky, pričom uviedol, že v zmysle záverov z rokovania pracovného
stretnutia poslancov, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 28. marca 2019 boli materiály na
dnešné zasadnutie OZ všetkým poslancom zaslané v elektronickej podobe a poslancovi
Jozefovi Dukátovi aj v písomnej podobe. Starosta vyzval poslancov na prípadné doplnenie
programu rokovania. Hlavný kontrolór obce V. Medlen navrhol doplniť program rokovania
OZ o bod, ktorým by sa prerokovala kontrolná činnosť a schválil plán kontrolnej činnosti –
zaradené ako bod č. 13. Do bodu 12. Rôzne bola zaradená žiadosť p. T. Dominika. Starosta
následne navrhol o zmene a doplnení programu hlasovať. Poslanci hlasovaním schválili
zmenený a doplnený program rokovania III. riadneho OZ v roku 2019 v Častej.

Uznesenie č. 2-III/OZ/2019 – Obecné zastupiteľstvo v Častej schvaľuje v zmysle ustanovenia
§ 12 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení nesk. predpisov zmenený
a doplnený program rokovania III. riadneho OZ v roku 2019.
Hlasovanie: všetci prítomní – za
3. Kontrola plnenia uznesení
Prehľad plnenia uznesení predniesol zástupca starostu a poslanec P. Tatranský. Prvé body
boli obligatórneho charakteru. Ostatné body programu predchádzajúcej schôdze OZ boli
splnené, resp. body uznesenia č. 3-II/OZ/2019, časť druhá, časť tretia, časť štvrtá sa plní
priebežne. Obecné zastupiteľstvo zobralo kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ
na vedomie.
Uznesenie č. 3-III/OZ/2019 – Obecné zastupiteľstvo v Častej berie na vedomie v zmysle § 11
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení nesk. predpisov kontrolu plnenia
uznesení schválených na zasadnutí OZ zo dňa 21. februára 2019 bez pripomienok.
Hlasovanie: všetci prítomní – za
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
č. 1/2013 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce
Návrh uvedeného VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce Častá v predpísanej časovej
lehote pätnástich dní pred konaním OZ a takisto na webovom sídle obce. Do začiatku
konania zasadnutia OZ neboli vznesené žiadne pripomienky od verejnosti. Starosta
predniesol informáciu, prečo návrh VZN predkladá na rokovanie OZ. Dôvodom je, aby obec
mohla v právnom rámci poskytnúť prípadnú dotáciu z prostriedkov obce (aj formou
nepeňažnej dotácie) na zabezpečenie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu
v obci, čím rozširuje doterajšie možnosti poskytnutia dotácie.
Uznesenie č. 4-III/OZ/2019 – Obecné zastupiteľstvo v Častej schvaľuje v zmysle § 11 ods. 4
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení nesk. predpisov VZN č. 3/2019, ktorým sa
mení a dopĺňa VZN č. 1/2013 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce.
Hlasovanie: všetci prítomní – za
5. Žiadosť o opravu sochy sv. Floriána
Starosta podal informácie k návrhu Dobrovoľného hasičského zboru v Častej, ktorý žiada
o opravu sochy sv. Floriána na Hlavnej ul. Poslanec Peter Tatranský zabezpečil cenové
ponuky na opravu sochy. Reštaurovanie samotnej sochy odborne spôsobilou osobou bolo
vyčíslené na 3.658 EUR, reštaurovanie podstavca sochy bolo vyčíslené na 4.528 EUR.
Starosta informoval poslanecký zbor na základe odporúčania poslanca F. Kašického
o zisťovaní na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky ohľadom možného poskytnutia
finančných prostriedkov na opravu sochy. Keďže socha sv. Floriána v Častej nie je zaradená
medzi kultúrne pamiatky, nie je možné čerpať peniaze na jej obnovu z finančných
prostriedkov MK SR. Preto náklady na opravu/zreštaurovanie sochy bude hradiť obec zo
svojich finančných prostriedkov. Obecné zastupiteľstvo sa rozhodlo, že nechá zreštaurovať
momentálne len samotnú sochu sv. Floriána bez podstavca.
Uznesenie č. 5-III/OZ/2019 – Obecné zastupiteľstvo v Častej schvaľuje v zmysle § 11 ods. 4
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení nesk. predpisov opravu sochy sv. Floriána na
základe predloženej cenovej ponuky za sumu 3.658 EUR z rozpočtu obce, z programu 2 – majetok
obce, položka Opravy a údržba obecného majetku.
Hlasovanie: všetci prítomní – za

6. Rozpočtové opatrenie starostu obce Častá č. 1/2019
Rozpočtovým opatrením upravuje starosta pôvodne schválený rozpočet pre ZŠ s MŠ Častá
v zmysle uznesenia č. 8-V/OZ/2018 podľa podkladov pripravených účtovným oddelením
obce Častá. Úprava je k dátumu 31.3.2019.
Uznesenie č. 6-III/OZ/2019 – Obecné zastupiteľstvo v Častej berie na vedomie v zmysle § 11
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Rozpočtové
opatrenie starostu obce Častá č. 1/2019 v predloženom znení.
Hlasovanie: všetci prítomní – za

7. Informácie o nadstavbe jedálne Základnej školy s MŠ Častá
Pre vypracovanie technickej dokumentácie nadstavby treba najprv zadať technickú
špecifikáciu/zadanie projektantským firmám. Starosta informoval, že predbežne rokoval
viackrát písomne, telefonicky aj osobne s projektantskou firmou, ktorú zastupuje p. Kreutz,
kontaktoval arch. Boreckú a pani riaditeľka v tejto veci kontaktovala p. Kováča z ďalšej
projektantskej firmy. K sanácii základového podložia pod existujúcou školskou jedálňou /
školským klubom, ktorú odporúča statik vo vypracovanom statickom posudku treba
rozhodnúť, či samotný statický posudok je postačujúci ako podklad pre sanačné práce alebo
bude potrebné ešte vypracovať jednoduchý projekt sanačných prác. Pomoc pri posúdení
ponúkol projektant p. Kreutz. Poslanec Jozef Jakuš žiadal o urýchlené vypracovanie
technickej špecifikácie/zadania v priebehu budúceho týždňa od konania tohto OZ. Poslanec
Martin Turay prisľúbil spoluprácu stavebnej komisie pri vypracovaní zadania. Poslanec
Peter Tatranský upozornil na zdĺhavosť celého projektu. Poslanec F. Kašický spomenul, že
v platnosti je uznesenie OZ, ktoré umožňuje vedeniu obce v tejto záležitosti konať. Zadanie
projektantovi má reflektovať budúce funkčné využitie nadstavby. Plocha nadstavby by mala
byť podľa predbežných výpočtov cca. 300 – 340 m2.
Uznesenie č. 7-III/OZ/2019 – Obecné zastupiteľstvo v Častej berie na vedomie v zmysle § 11
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení nesk. predpisov informácie starostu
o nadstavbe jedálne ZŠ s MŠ Častá.
Hlasovanie: všetci prítomní – za
8. Informácia zo stretnutia s občanmi ohľadne lokality 24/o podľa Územného plánu obce
Častá a výsledky rokovaní s Katastrálnym úradom v Pezinku a právnikom/súdnym
znalcom z odboru stavebníctva; oboznámenie s výsledkom komunikácie so
spracovateľom Územného plánu obce Častá
Starosta Robert Lederleitner zhrnul množstvo rokovaní, stretnutí s odborníkmi a ďalšie
kroky a potom uviedol záver, ktorý vyplynul z tejto problematiky. Starosta uviedol, že
zvažuje znovuotvorenie Územného plánu obce Častá z dôvodov, že od poslednej
aktualizácie (začiatok procesu zmien a doplnkov ÚP v roku 2013) prebehol už istý čas
a zistená prax v povoľovacích procesoch územného a stavebného konania prináša nové
podnety a zistenia, ktorým už existujúci ÚP obce celkom nezodpovedá a aby aktualizácia
územných oblastí obce v ÚP bola komplexná. Občania žiadajú priebežne písomné územnoplánovacie informácie (ÚPI) k rôznym lokalitám v obci a zároveň aj žiadajú o zmeny
a doplnky k existujúcemu ÚP obce. Na Obecnom úrade (ObÚ) bol založený spis, kde tieto
žiadosti zakladajú a starosta navrhol, aby celý rok 2019 boli tieto žiadosti sumarizované
a pre roky 2020-2021 boli do rozpočtu obce zahrnuté aj finančné prostriedky na
vypracovanie zmien a doplnkov územného plánu (ÚP) obce Častá.

Poslanec Peter Tatranský upozornil, že cenová ponuka, ktorá prišla do začiatku schôdze
OZ nezahŕňa celú problematiku ÚP, iba lokalitu 24/o. Starosta uviedol, že kontaktoval arch.
Sopirovú so žiadosťou o vypracovanie cenovej ponuky na urbanistickú štúdiu (UŠ) pre
lokalitu 24/o, o vypracovanie cenovej ponuky za vypracovanie zmien a doplnkov ÚP zatiaľ
nebola oslovená. Cena za vypracovanie UŠ pre lokalitu 24/o p. arch. Sopirovou nebola
stanovená.
Starosta na základe rokovaní s riaditeľkou Katastrálneho úradu v Pezinku a s právnikom/
súdnym znalcom z odboru stavebníctva konštatoval, že obec Častá nemôže žiadať zriadenie
vecného bremena (t.j. právo prechodu do budúcej rozvojovej lokality 24/o pre terajších
vlastníkov pozemkov v lokalite 24/o, resp. pre budúcich potenciálnych stavebníkov
v spomenutej lokalite) na súkromný pozemok/súkromné pozemky vo vlastníctve p. Erika
Setnického a Lukáša Hajdina. Budúcnosť rozvojovej lokality 24/o je týmto výhradne
podmienená rozhodnutím vlastníkov prístupového pozemku/pozemkov, p. Erika Setnického
a p. Lukáša Hajdina. Starosta upozornil, že prístupová cesta k budúcemu rodinnému domu
(RD) žiadateľa Lukáša Hajdina okolo budúceho RD Erika Setnického nie je v dostatočnej
šírke (navrhovaná je v šírke 2,12 metra, slovom dva metre a dvanásť centimetrov)
a zodpovednosť za prístup vozidiel záchranárskych zložiek (hasiči, rýchla zdravotná pomoc
a pod.) preberajú na seba v plnom rozsahu uvedení žiadatelia o stavebné povolenie Lukáš
Hajdin a Erik Setnický. Starosta informoval prítomného žiadateľa o stavebné povolenie E.
Setnického a prítomných občanov, že zhotovenie inžinierskych sietí, vozovky, chodníka
a osvetlenia na súkromnej ceste bude plne v réžii a na náklady majiteľov súkromného
pozemku/pozemkov, vrátane údržby vymenovaného (opravy, prevádzkový servis, údržba
vozovky v letnom a zimnom období, t.j. odhŕňanie snehu bude výhradne na náklady
majiteľov súkromného pozemku/pozemkov).
Pre osoby, ktoré budú chcieť mať právo prechodu do lokality 24/o sa po dohode
s doterajšími vlastníkmi prístupového pozemku/pozemkov bude dať zriadiť podielové
spoluvlastníctvo jednorazovým odkupom podielu na prístupovom pozemku – dohodou
medzi sebou.
Na otázku poslanca Petra Tatranského, či podmienky z Urbanistickej štúdie pre lokalitu
7/o na Družstevnej ulici (kde budú uvažované RD žiadateľov L. Hajdina a E. Setnického
umiestnené) sú splnené, odpovedal starosta Robert Lederleitner. Ten konštatoval, že UŠ pre
lokalitu 7/o na Družstevnej ulici nebude dodržaná, lebo tá počíta s iným umiestnením RD na
pozemkoch. Poslanec Martin Turay povedal, že sa dohadoval kompromis medzi vedením
obce a žiadateľmi L. Hajdin a E. Setnický, ktorí spolupracovali, najmä prístup Erika
Setnického ocenil aj starosta Robert Lederleitner, ktorý mu poďakoval za konštruktívny
prístup pri riešení problému.
Poslanec Peter Tatranský navrhol a vyzval žiadateľov L. Hajdina a E. Setnického, aby
spísali písomné prehlásenie (memorandum), v ktorom dobrovoľne uvedú právo prechodu
pre vlastníkov pozemkov v lokalite 24/o za dohodnutých podmienok.
Poslanec František Kašický uviedol, že nie je možné určovať, aby si vlastník súkromného
pozemku dal zapísať vecné bremeno, súkromní vlastníci sa musia dohodnúť medzi sebou.
Navrhol sedenie k ÚP obce čo najskôr. Ďalej navrhol vydať stavebné povolenia žiadateľom
L. Hajdinovi a E. Setnickému.
Starosta Robert Lederleitner reagoval na upozornenie Petra Tatranského, že keď sa bude
vypracovávať UŠ na lokalitu 24/o, bude potrebná spolupráca s konkrétnymi ľuďmi, ktorí
tam chcú stavať, vrátane ich spoluúčasti na úhrade za vypracovanie UŠ. Peter Tatranský
súhlasil so sedením k ÚP obce, hovoril aj o možnosti prípadného odkúpenia pozemku pod
prístupovou komunikáciou ako o investícii s návratnosťou do budúcnosti.
V rozprave vystúpil p. Kamil Hajdin, ktorý povedal, že obec Častá je povinná odkúpiť
pozemok pod prístupovou cestou k lokalite 24/o.

Starosta prehlásil, že napriek nedodržaniu UŠ lokality 7/o na Družstevnej ulici v Častej
vydá stavebný úrad stavebné povolenia žiadateľom L. Hajdinovi a E. Setnickému za
určitých podmienok, ktoré sa budú vzťahovať najmä k faktom, že cesta k budúcim RD
žiadateľov bude vedená ako súkromná cestná komunikácia so všetkými povinnosťami
a zodpovednosťou, ktoré z toho vyplývajú.
Na otázku p. Kamila Hajdina, či je možná zámena pozemkov medzi obcou Častá
a vlastníkmi prístupového súkromného pozemku k lokalite 24/o odpovedal poslanec Jozef
Jakuš, ktorý povedal, že v obecnom zastupiteľstve taká vôľa nie je.
Peter Tatranský – nie sú peniaze na skupovanie pozemkov pod prístupovými cestami,
v obci sú dôležitejšie veci, ako príklad uviedol chystanú nadstavbu Základnej školy.
Martin Turay vysvetlil p. Kamilovi Hajdinovi, že nie je možné podmieniť vydanie
stavebného povolenia tým, že žiadateľ o stavebné povolenie musí odovzdať časť pozemku
pod cestou za symbolickú cenu.
Peter Tatranský sa opätovne pýtal, či je ochota vlastníkov prístupového pozemku spísať
čestné prehlásenie o práve prechodu pre ďalších vlastníkov pozemkov v lokalite 24/o za
podmienok dohodnutých medzi sebou. Erik Setnický odpovedal, že on nemá s tým problém.
Pán Kamil Hajdin verejne na zasadnutí OZ prehlásil, že ruší organizovanie akcie, ktorá sa
mala uskutočniť dňa 30.4.2019 v Častej – „Retro 1. Máj“.
Uznesenie č. 8-III/OZ/2019 – Obecné zastupiteľstvo v Častej
a) berie na vedomie, že stavebný úrad vydá žiadateľom Lukášovi Hajdinovi a Erikovi
Setnickému stavebné povolenia k výstavbe rodinných domov v lokalite 7/o na Družstevnej
ulici v Častej s podmienkami, ktoré vyplývajú z faktu, že cesta k rodinným domom
žiadateľov bude vedená ako súkromná cestná komunikácia s povinnosťami
a zodpovednosťou, ktoré z toho vyplývajú;
b) berie na vedomie vyhlásenie vlastníkov prístupového pozemku/pozemkov do lokality 24/o,
ktorým sľúbili napísať čestné prehlásenie o práve prechodu do lokality 24/o s ďalšími
vlastníkmi pozemkov v lokalite 24/o, za podmienok dohodnutých medzi sebou.
Hlasovanie: všetci prítomní – za
9. Informácia o návrhu Dobrovoľného hasičského zboru Častá na vyčistenie
nefunkčného bazénu v areáli bývalého kúpaliska v Častej
Starosta Robert Lederleitner informoval poslancov OZ o ponuke Dobrovoľného hasičského
zboru v Častej, ktorú predniesli starostovi a zároveň členovi DHZ na výročnej členskej
schôdzi začiatkom roku 2019 a to na vyčistenie nefunkčného bazéna v areáli bývalého
kúpaliska v Častej. Bazén je zanesený bahnom a súčasný stav znefunkčneného bazénu
pretrváva od r. 2011, kedy Častú postihli záplavy z prudkých a dlhotrvajúcich dažďov.
Odvtedy je celý areál kúpaliska vr. plaveckého bazénu nefunkčný. Starosta navrhol systém
postupných krokov pri vyčistení areálu bývalého kúpaliska. Vyčistenie bazénu a zrezanie
dvoch zvyšných topoľov, ktoré ohrozovali bezpečnosť sú prvými krokmi (tretí topoľ sa sám
zrútil smerom do kúpaliska, takže neohrozil blízko stojace rodinné domy a ich obyvateľov).
O povolenie na výrub uvedených topoľov bolo riadne požiadané, stromy boli zrezané
v predpísanom vegetačnom období. Pani arch. Borecká ponúkla obci spoluprácu pri hľadaní
riešenia na funkčné využitie areálu. Starosta ponuku prijal a výsledkom bola prítomnosť
dvoch študentiek architektúry v areáli bývalého kúpaliska a jeho prehliadka. Prehliadka
bude podkladom pre vypracovanie architektonických štúdií, ktoré starosta navrhol
vypracovať tak, aby zohľadňovali oddychovo relaxačný charakter areálu. Poslanec F.
Kašický konštatoval, že keď budú návrhy hotové, bude sa môcť obec zapojiť do výziev na
čerpanie grantov. Vybratá zemina z bazénu bude odvezená na vyhovujúce miesto,

predbežne bola určená lokalita na Píle, kam bude zemina odvezená po dohode so starostom
obce Píla. OZ víta iniciatívu členov DHZ Častá na vyčistenie nefunkčného plaveckého
bazénu v areáli bývalého kúpaliska v Častej.
Uznesenie č. 9-III/OZ/2019 – Obecné zastupiteľstvo v Častej berie na vedomie v zmysle § 11
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení nesk. predpisov informáciu o vyčistení
nefunkčného plaveckého bazénu v areáli bývalého kúpaliska v Častej členmi Dobrovoľného
hasičského zboru Častá a zároveň víta túto dobrovoľnícku iniciatívu DHZ v Častej.
Hlasovanie: všetci prítomní – za
10. Verejné vypočutie občanov
Do rozpravy tohto bodu sa nikto neprihlásil.
11. Interpelácie poslancov
Poslanec Jozef Jakuš žiadal o opravu výtlkov na miestnej cestnej komunikácii – na
Fándlyho ul. Hlavný kontrolór obce Vladimír Medlen predniesol informáciu, že bytovky na
Fándlyho ul. stoja na obecných pozemkoch, v prípade vysporiadania pozemkov pod
bytovými domami by to mohol byť spôsob, ako získať finančné prostriedky na opravu cesty
na Fándlyho ul. Peter Tatranský – skúsiť zistiť štatistiku poruchovosti, vyššie uvedené
skúsiť postupne na etapy. Starosta uviedol, že oprava vozovky na Fándlyho ul. bude mať
význam vtedy, keď budú pod cestou opravené /vymenené najmä staré vodovodné
a kanalizačné potrubia. K poruchám na potrubiach verejného vodovodu na spomínanej ulici
prichádza dosť často z dôvodu, že sú zastarané. Investície na opravu (výmenu) potrubí
vodovodného a kanalizačného vedenia bude potrebné prerokovať s novým vedením
Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS).
12. Rôzne
Starosta predniesol žiadosť ZŠ s MŠ Častá, ktorou škola žiada Obec Častá ako svojho
zriaďovateľa o preklenovaciu pôžičku na predfinancovanie grantov na mobilitné aktivity
školy v rámci programu Erasmus+ v dvoch projektoch (KA1 – mobilita zamestnancov,
KA2 – mobilita žiakov). Jedná sa výslednú o sumu 4.457 EUR. Vladimír Medlen uviedol, že
je možné takúto pôžičku škole poskytnúť, ak peniaze budú zriaďovateľovi vrátené do konca
účtovného obdobia, t.j. do 31. decembra 2019. Starosta Robert Lederleitner uviedol, že túto
možnosť overovali aj u audítorky – odobrené ako krátkodobá finančná výpomoc z príjmovej
časti podielových daní.
Poslanec František Kašický informoval OZ, že dňa 15.4.2019 bude v Bratislave podujatie
Granty pre samosprávu, na ktoré niekoho z Obecného úradu pozýva – starosta sľúbil účasť.
Ďalej uviedol, že prvým krokom k ÚP obce by mohlo byť pracovné stretnutie poslancov OZ
Častá vr. pani arch. Sopirovej, potom si sadnúť s ľuďmi z dotknutého územia. Starosta
odporučil zbierať celý rok 2019 podnety k ÚP obce od občanov, na r. 2020 naplánovať
v obecnom rozpočte fin. prostriedky na znovuotvorenie ÚP obce a vypracovanie zmien
a doplnkov ÚP obce Častá.
Starosta informoval poslanecký zbor v Častej o projektoch, ktoré vypracovalo a podalo už
nové vedenie Obecného úradu Častá od 10.12.2018 do 4.4.2019 nasledovne:
a) v rámci programu rozvoja športu sme požiadali o opravu multifunkčného ihriska
v školskom areáli (vedľa telocvične),
b) požiadali sme o finančnú pomoc na výmenu spôsobu kúrenia v kabínach na
futbalovom ihrisku, vrátane zateplenia strechy,
c) požiadali sme o finančnú pomoc na opravu verejného osvetlenia na uliciach Fándlyho
a Štefanovská,
d) zúčastnili sme sa výzvy na zriadenie verejnej WiFi siete v obci (priama výzva
z Bruselu).

Starosta informoval OZ v Častej, že dňa 5.4.2019 do obce doviezli kompostéry, ktoré teraz
čakajú na skontrolovanie. Po kontrole bude stanovený ďalší postup a následná distribúcia
občanom.
Poslanec Peter Tatranský sa dopytoval, čo s drevom z vyrezaných topoľov, či by sa nedali
urobiť z nich napr. lavičky. Požiadavka na upravenie cesty do pôvodného stavu po orezoch
stromov elektrikármi v lokalite pri prečerpávacej stanici kanalizácie (cesta pod záhradami p.
Plavúchovej). Výhľadovo riešiť stojiská pre kontajnery, resp. pre kompostéry v dedine.
Navrhol kúpiť nové služobné vozidlo (terajšie vozidlo Škoda Fabia kombi má viac ako 12
rokov) a s kúpou nového služobného vozidla sa uvažovalo ešte v minulom volebnom
období, na čo boli v rozpočte obce na rok 2019 vyčlenené peniaze – alikvótna čiastka za
predpokladu financovania na finančný lízing v sume cca. 4.000 EUR s tým, že doterajšie
vozidlo bude odpredané a peniaze za jeho predaj budú použité na akontáciu nového vozidla.
OZ tiež prebralo žiadosť p. Tomáša Dominika, ktorý chce obci za symbolickú cenu
odpredať pozemok pod cestou na Slnečnej ul. v Častej. Treba zistiť, či budú chcieť odpredať
za symbolickú cenu pozemky pod vozovkou všetci obyvatelia na Slnečnej ul., ako sa budú
riešiť prípadné opravy na ulici, ak niektorí obyvatelia pozemok neodovzdajú. Možnosti
riešenia pripraví stavebná komisia pri OZ Častá. Podmienkou žiadateľa p. Dominika bolo aj
nepripojenie Slnečnej ul. na cestu č. II/502, čo bolo už v minulosti podložené aj posudkom
dopravného inžiniera z dôvodu, že prípoj cesty by bol v zákrute a preto pripojenie nedovolil.
Starosta odpovedal, že po zmene vedenia obce v budúcnosti nepripojenie nemusí byť vždy
garantované. Obec bude zhromažďovať prípadné ďalšie žiadosti občanov zo Slnečnej ul.
a následne vyhodnotí.
Uznesenie č. 10-III/OZ/2019 – Obecné zastupiteľstvo v Častej schvaľuje v zmysle § 11 ods. 4
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení nesk. predpisov krátkodobú finančnú výpomoc
pre Základnú školu s materskou školou v Častej vo výške 4.457 EUR na pokrytie finančných
potrieb v rámci programu Erazmus+ vratnú v čo možno najkratšom termíne, najneskôr však do
31.12.2019.
Hlasovanie: za - všetci prítomní (počet 8)
proti – nikto (počet 0)
zdržal sa – nikto (počet 0)
13. Plán kontrolnej činnosti
Hlavný kontrolór obce Vladimír Medlen predložil návrh plánu kontrolnej činnosti na
1. polrok roku 2019. Bol zverejnený na webovej stránke obce Častá a hlavný kontrolór
obce požiadal OZ o schválenie tohto plánu kontrolnej činnosti.
Uznesenie č. 11-III/OZ/2019 – Obecné zastupiteľstvo v Častej schvaľuje v zmysle § 11 ods. 4
zákona č. 369 / 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení nesk. predpisov plán kontrolnej činnosti
na 1. polrok roku 2019.
Hlasovanie: za - všetci prítomní (počet 8)
proti – nikto (počet 0)
zdržal sa – nikto (počet 0)

14. Záver
Poslanec Peter Tatranský požiadal p. Medlena o spoluprácu pri tvorbe zmien a doplnkov
územného plánu obce, p. Medlen ponuku prijal. Predbežný termín stretnutia k ÚP je
stanovený na 16.5.2019 o 18:00 hod. (štvrtok). Starosta obce Častá Robert Lederleitner na
záver poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí Obecného zastupiteľstva.
Starosta ukončil zasadnutie III. riadneho Obecného zastupiteľstva v roku 2019 o 20:45 hod.
Zvukový záznam z rokovania Obecného zastupiteľstva v Častej je uverejnený na webovom
sídle obce www.casta.sk
Zápisnicu vyhotovil: Mgr. Robert Lederleitner, starosta obce Častá

Overovatelia zápisnice:

____________________________________________

Mgr. Ľubica Cíferská, v. r.

_____________________________________________

Mgr. Jozef Jakuš, v. r.

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

