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4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva v Častej, ktoré sa konalo  

dňa 11. apríla 2019 
 

 
 

  

U Z N E S E N I E  č. 3-IV/OZ/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Častej 

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  
v znení neskorších predpisov (Zákon o obecnom zriadení)  

 
 

b e r i e   n a   v e d o m i e   
 
 

plnenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častej, 
ktoré sa uskutočnilo dňa 11. apríla 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_______________________________________ 

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

 

 

 



Body č. 1 – 3 boli obligatórneho charakteru a týkali sa zriadenia orgánov zasadnutia 
OZ a vedenia schôdze, schválenia programu III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
v roku 2019 a kontroly plnenia uznesení z predchádzajúcej schôdze OZ v Častej. 

- splnené - 
 
Bod č. 4 - bolo prerokované VZN č. 3/2019,  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2013 
o podmienkach poskytovania dotácií z  prostriedkov  obce.  Návrh VZN bol podľa § 6, 
ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. v znení nesk. predpisov zverejnený na úradnej tabuli 
obce od 27.03.2019 do 11.4.2019. 
   Toto VZN bolo podľa § 6, ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. v znení nesk. predpisov 
vyvesené na úradnej tabuli obce od 12.4.2019 do 26.4.2019.  
   VZN č. 3/2019 nadobudlo účinnosť dňom 26.4.2019 t.j. pätnástym dňom od 
vyvesenia podľa § 6, ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. 

- splnené - 
 
Bod č. 5 – OZ schválilo 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. Starosta obce kontaktoval odborného pracovníka, 
aby mohli byť začaté reštaurátorské práce na soche sv. Floriána. Na požiadanie člena 
vedenia DHZ v Častej bol odborný pracovník oslovený až po sviatku sv. Floriána v máji, 
aby oslavy sviatku prebehli ešte so sochou. 

- splnené – 
 
Bod č. 6 – OZ zobralo na vedomie Rozpočtové opatrenie starostu obce Častá č. 1/2019 
v predloženom znení, ktorým starosta upravil pôvodne schválený rozpočet pre 
Základnú školu s materskou školou v Častej podľa uznesenia č. 8-V/OZ/2018. 

- splnené – 
 

Bod č. 7 – OZ zobralo na vedomie informácie starostu o nadstavbe jedálne ZŠ s MŠ 
Častá a o postupe projekčných prác.  

- splnené – 
 
Bod č. 8 – OZ zobralo na vedomie: 
  a) 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) 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. 

- splnené – 
 

Bod č. 9 – OZ zobralo na vedomie ponuku na vyčistenie nefunkčného plaveckého 
bazénu v areáli bývalého kúpaliska v Častej členmi Dobrovoľného hasičského zboru 
Častá a zároveň privítalo túto dobrovoľnícku iniciatívu DHZ v Častej. 

- priebežne sa plní, prebieha čistenie pozemku od zrezaných drevín v areáli 
bývalého kúpaliska, čistenie samotného bazénu ešte čaká na zorganizovanie 

brigády členmi DHZ Častá a dobrovoľníkov - 
 

 

 
 
 



Bod č. 10 – OZ schválilo 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. Účtovníčka Obecného úradu Častá p. Polčičová Zuzana poukázala 
prevodným príkazom schválenú finančnú čiastku na bežný účet Základnej školy 
s materskou školou v Častej v termíne, ktorý požadovala ZŠ s MŠ. 

- splnené – 
 

Bod č. 11 – OZ schválilo plán kontrolnej činnosti na 1. polrok roku 2019, ktorý 
vypracoval hlavný kontrolór obce Častá p. Medlen Vladimír.  

- splnené – 
 

 

Rekapitulácia: Obecné zastupiteľstvo v Častej konštatuje, že uznesenia 
z predchádzajúceho III. zasadnutia OZ Častá konaného 11. apríla 2019 boli splnené 
alebo sú priebežne plnené v zmysle textu uvedeného vyššie. 

 


