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OBEC ČASTÁ 
 

Zápisnica z V. riadneho zasadnutia  

Obecného zastupiteľstva konaného  

dňa 19. septembra 2019 o 18:00 hod.  

v budove Obecného úradu v Častej 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Program: podľa pozvánky 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Mgr. Robert Lederleitner – starosta, poslanci - Ing. Peter Tatranský, PhD. – zástupca starostu,     

Mgr. Ľubica Cíferská, Mgr. Jozef Jakuš, Mgr. František Kašický, Mgr. Ľubica Opálková, Ivan 

Ružek, Ing. Michaela Šuteríková a Martin Turay. Zasadnutia sa zúčastnil aj hlavný kontrolór obce 

Častá Ing. Vladimír Medlen. Občania, ktorí sa tohto verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

(OZ) v Častej zúčastnili, sú uvedení v prezenčnej listine  z V. zasadnutia OZ Častá v roku 2019 – 

pani Vlasta Jakubčíková a pani Jana Zacharová. V celom ďalšom texte zápisnice budú poslanci, 

starosta, hlavný kontrolór, prizvané osoby, prítomní hostia a občania vystupujúci na verejnom 

zasadnutí Obecného zastupiteľstva  (ďalej v texte „OZ“) v obci Častá uvádzaní bez akademických 

titulov.  

Ospravedlnený: poslanec Jozef Dukát  

1. Otvorenie V. riadneho zasadnutia OZ Častá v roku 2019 - zasadnutie otvoril a viedol 

starosta obce Častá Robert Lederleitner. Následne všetkých prítomných oboznámil s 

programom rokovania. 

 

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa              

Starosta obce Častá Robert Lederleitner za navrhovateľov uznesení navrhol: Martina Turaya 

a Ľubicu Cíferskú. Za overovateľov zápisnice: Ľubicu Opálkovú a Petra Tatranského. Za 

zapisovateľku  V. riadneho  OZ v r. 2019 určil poslankyňu Michaelu Šuteríkovú. 

Následne poslanci hlasovaním návrh schválili.  

Uznesenie č. 1-V/OZ/2019 – Obecné zastupiteľstvo v Častej v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje návrhovú 

komisiu v zložení: Martin Turay a Ľubica Cíferská;  určuje overovateľov zápisnice v zložení:  

Ľubica Opálková a Peter Tatranský  a berie na vedomie určenie zapisovateľky zápisnice: Michaela 

Šuteríková.  

Hlasovanie:  všetci prítomní – za (8), proti (0), zdržali sa hlasovania (0) 

3. Schválenie programu rokovania  

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

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

stretnutia poslancov, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 5. septembra 2019 boli materiály na 

dnešné zasadnutie OZ všetkým poslancom zaslané v elektronickej podobe. Starosta vyzval 

prítomných  na prípadné doplnenie programu rokovania. Starosta obce Robert Lederleitner 

navrhol doplniť do programu rokovania OZ v bode 14. Rôzne bod, ktorým by sa prerokoval 

návrh Zmluvy o budúcej Darovacej zmluve medzi GAMYSTAV s.r.o. Modra a Obcou 

Častá, predmetom ktorej by bolo darovanie stavby - stavebného objektu:  
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SO 20 – Vjazd do územia od Štefanovskej ul. 

SO 21 – Komunikácia a spevnené plochy 

SO 22 – Chodník pozdĺž Štefanovskej ul.  

po kolaudácii uvedených stavieb. Starosta navrhol doplniť do toho istého bodu informáciu 

o stave výzvy na vybudovanie verejnej Wi-Fi siete v obci Častá. Hlavný kontrolór obce p. 

Medlen navrhol zahrnúť do programu rokovania OZ Plán kontrolnej činnosti, ktorý je 

zverejnený na webovom sídle obce – zaradené do bodu 14. Rôzne. Starosta následne navrhol 

o doplnenom programe hlasovať.  Poslanci hlasovaním schválili doplnený program 

rokovania V. riadneho OZ v roku 2019. 

Uznesenie č. 2-V/OZ/2019 – Obecné zastupiteľstvo v Častej v zmysle ustanovenia § 12 ods. 5 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení nesk. predpisov schvaľuje doplnený program 

rokovania V. riadneho OZ v roku 2019. 

Hlasovanie:  všetci prítomní – za (8), proti (0), zdržali sa hlasovania (0) 

4. Kontrola plnenia uznesení 

Prehľad plnenia uznesení predniesol zástupca starostu a poslanec P. Tatranský. Prvé štyri 

body boli obligatórneho charakteru. Ostatné body programu predchádzajúcej schôdze OZ 

boli splnené. Obecné zastupiteľstvo zobralo kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho 

OZ na vedomie. 

Uznesenie č. 3-V/OZ/2019 – Obecné zastupiteľstvo v Častej v zmysle § 11  ods. 4 zákona          

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení nesk. predpisov berie na vedomie kontrolu plnenia 

uznesení schválených na predchádzajúcom zasadnutí OZ zo dňa 26. júna 2019 bez pripomienok. 

Hlasovanie:  všetci prítomní – za (8), proti (0), zdržali sa hlasovania (0)  

5. Informácie o nadstavbe jedálne ZŠ Častá – postup projekčných prác,   

      vyhodnotenie pracovného stretnutia na Bratislavskom samosprávnom kraji dňa  

            16. septembra 2019 zo zásobníka projektov BSK 

            V priebehu letných mesiacov r. 2019 požiadalo vedenie Obecného úradu v Častej Okresný   

            úrad Bratislava o pridelenie stavebného úradu ohľadom uvažovanej nadstavby – ako  

            stavebný úrad nám bola pridelená obec Doľany. Boli objednané geodetické práce ohľadom  

            zamerania uvažovanej nadstavby a výškopisu. Boli tiež objednané projekčné práce ohľadom  

            sanácie základov a podložia pod budovou školskej jedálne, ktoré je poškodené  

            pravdepodobne od netesného kanalizačného potrubia pod budovou. Na Bratislavskom  

            samosprávnom kraji (BSK) sa uskutočnilo 16. 9. 2019 pracovné stretnutie, kam boli pozvaní  

            zástupcovia obcí a miest, ktoré potrebujú rozširovať kapacity základných škôl (ZŠ). Do  

            tohto výberu sa dostala aj obec Častá, ktorá sa prostredníctvom starostu v júni 2019   

            prihlásila do tzv. zásobníka projektov BSK. Podľa zástupcov BSK prítomných na rokovaní  

            je v Európskej únii pre Bratislavský kraj vyčlenených na potreby rozširovania kapacít ZŠ  

            cca. 24 miliónov EUR. Výzvy sa očakávajú na prelome rokov 2019/2020 a po rokovaniach   

            zástupcov BSK v Bruseli. Podľa predbežných vyjadrení BSK sa pôjde v intenciách výzvy na   

            rozširovanie kapacít materských škôl v nedávnom období. Max. výška podpory pre      

            jednotlivé projekty obcí a miest bude do výšky 3 milióny EUR so spoluúčasťou 10%.  

            Termín vydaného stavebného povolenia pre rozšírenie kapacity ZŠ má byť do júna 2020.  

            Dotácia sa dá čerpať do septembra 2023, v tomto čase musí byť stavba skolaudovaná.   

            Dotácia bude pridelená pri splnení podmienok. Zatiaľ nie je presné usmernenie, vytvára sa  

            súbor otázok, ktoré budú zaslané na BSK. Odhadovaná cena za zhotovenie nadstavby je  

            v súčasnej dobe cca. 450 tis. EUR. V súčasnej dobe vypracovaná architektonická štúdia  

            počíta s rozšírením kapacity o 5 vyučovacích tried, rekonštrukciou soc. zariadení,   

            vyhotovením novej zborovne, šatní, kabinetu a vonkajšieho prepojovacieho schodiska.  

            Poslanec F. Kašický navrhol pokračovať vo verzii nadstavby pôvodnej projektovej   

            dokumentácie (PD), prípadne v priebehu výzvy doplniť už existujúcu PD.  
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            Upozornil na oprávnenosť výdavkov. Poslanec P. Tatranský povedal, že spoluúčasť bude  

            10%  a do výdavkov nebudú pravdepodobne zahrnuté výdavky na mobilné vybavenie  

            učební. V prípade možnosti doplniť do projektu aj úpravy terénu v areáli školy (ihriská,  

            parkovisko), rekonštrukcia školskej kuchyne a telocvične. Starosta oznámil OZ, že  

            kontajnerové riešenia nebudú akceptované, teda ani preplatené. Opravené výdavky budú aj  

            moderné riešenia napr. vodozádržné opatrenia, zelené vertikálne steny a pod.   

Uznesenie č. 4-V/OZ/2019 – Obecné zastupiteľstvo v Častej  v zmysle § 11 ods. 4 zákona          

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení nesk. predpisov berie na vedomie:                                    

a)  informácie starostu a zástupcu starostu o nadstavbe jedálne Základnej školy v Častej a o postupe            

projekčných prác,                                                                                                                                  

b)  informácie starostu a zástupcu starostu z pracovného stretnutia na  Bratislavskom 

samosprávnom kraji  dňa 16. septembra 2019 k rozširovaniu kapacít základných škôl 

v Bratislavskom kraji.                                                                                                                        

Hlasovanie:  všetci prítomní – za (8), proti (0), zdržali sa hlasovania (0) 

6. Územné dotácie Bratislavského samosprávneho kraja – „Výstavba zastrešeného pódia 

pred budovou Obecného úradu Častá“ z výzvy BSK                                              

Z územných dotácií BSK dostala obec Častá podľa počtu obyvateľov finančnú dotáciu vo 

výške 3.655 EUR. BSK pri realizácii predloženého projektu nevyžaduje žiadnu spoluúčasť. 

Poslanec F. Kašický navrhol, aby sa postavilo pódium aj s pergolou, poslankyňa Ľ. 

Opálková navrhla zastrešenie. Výsledná cenová ponuka na realizáciu projektu  vo výške 

8.162 EUR je v plnom vyhotovení, t.j. vrátane pergoly. Dofinancovanie projektu nad 

dotáciu BSK bude z kapitálových výdavkov. Podpísanú zmluvu na pridelenie územnej 

dotácie už Obecný úrad odoslal na BSK. Poslanec P. Tatranský  sa dopytoval na účel 

a využitie vybudovaného pódia – starosta odpovedal, že bude slúžiť pre účely divadelných 

predstavení a divadelný festival v letných mesiacoch, vystúpenia dychovej hudby a vo 

všeobecnosti na kultúrne vystúpenia. Takisto ako oddychová zóna s lavičkami pre rodičov 

s deťmi, občanov a návštevníkov obecného úradu, pretože v súčasnej dobe si nie je kde 

sadnúť, pokiaľ návštevník čaká na úradné hodiny obecného úradu. V rámci debaty sa 

otvorila aj téma výmeny plotu okolo areálu obecného úradu a revitalizácia parčíka – bude 

riešené na niektorom z pracovných zasadnutí. Územné dotácie BSK budú podľa všetkého 

vyhlásené aj v roku 2020, preto starosta vyzval poslancov, aby porozmýšľali o účele 

využitia v budúcom roku.  

Uznesenie č. 5-V/OZ/2019 – Obecné zastupiteľstvo v Častej  v zmysle § 11 ods. 4 zákona          

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení nesk. predpisov na základe pridelenej územnej dotácie 

poskytnutej Bratislavským samosprávnym krajom vo výške 3.655 EUR schvaľuje  výstavbu 

zastrešeného pódia pred budovou Obecného úradu v  Častej v plnom prevedení, t. j. drevené 

pódium, nutné nosné drevené konštrukcie, bezpečnostné zábradlie, vrátane vybudovania pergoly 

v celkovej sume 8.162 EUR.   

Hlasovanie:  všetci prítomní – za (7), proti (0), zdržali sa hlasovania (1) 

7. Oprava sochy sv. Floriána – informácia o postupe prác, návrh na pokračovanie             

v rekonštrukcii sochy ako celku vr. podstavca 

Po stretnutí starostu s reštaurátorom pri demontáži sochy navrhol odborný pracovník, aby 

bola socha súčasne zreštaurovaná spolu s podstavcom. Pôvodná cena opravy podstavca bola 

komerčná vo výške 4.925 EUR. Bola nám predložená druhá cenová ponuka so zníženou 

cenou 3.750 EUR z dôvodu, že práce na oprave podstavca budú realizované ako študentská 

práca pod dohľadom odborných pracovníkov.  
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Reštaurátor uviedol, že práce budú zahájené v zimnom období v ateliéri a konečný 

najneskorší termín dodania zreštaurovanej sochy (podstavca)  bude v septembri 2020. 

Poslanec P. Tatranský dal návrh, aby na mieste sochy bola inštalovaná tabuľa s informáciou, 

čo sa so sochou deje a tiež navrhol, aby po oprave bola socha osvetlená. Starosta uviedol, že 

po rekonštrukcii požiada o zapísanie do zoznamu Národných kultúrnych pamiatok, čo 

umožní našim nasledovníkom ľahšie získať peniaze na opravy v budúcnosti.               

Uznesenie č. 6-V/OZ/2019 – Obecné zastupiteľstvo v Častej  v zmysle § 11 ods. 4 zákona           

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení nesk. predpisov schvaľuje opravu podstavca sochy sv. 

Floriána na základe predloženej zníženej cenovej ponuky za sumu 3.750 EUR z rozpočtu obce         

z programu 2 – majetok obce, položka Opravy a údržba obecného majetku. 

Hlasovanie:  všetci prítomní – za (8), proti (0), zdržali sa hlasovania (0) 

8. Ukončenie činnosti Spoločného stavebného úradu so sídlom v Modre a návrh na 

zriadenie nového Spoločného stavebného úradu so sídlom v Budmericiach 

Po rokovaniach primátora mesta Modra so starostami/starostkami obcí v júni 2019, ktoré 

tvorili od r. 2003 Spoločný obecný (stavebný) úrad so sídlom v Modre prebiehali ďalšie 

rokovania o budúcnosti spoločného obecného úradu. Mesto Modra navrhlo ukončenie 

činnosti SOÚ (stavebného úradu), ale písomné vypovedanie zmluvy v predpísanej lehote sa 

neudialo. Mesto Modra navrhlo ukončenie činnosti SOÚ k dátumu 1.10.2019 a v auguste 

2019 Mestské zastupiteľstvo mesta Modry odhlasovalo zrušenie SOÚ, na základe čoho sa 

pristúpilo k dohode zmluvných strán o ukončení činnosti SOÚ (stavebného úradu) so sídlom 

v Modre. Preto sa zástupcovia obcí dohodli na zriadení nového SOÚ (stavebného úradu) so 

sídlom v Budmericiach, o čom aj rozhodlo OZ v Budmericiach. Činnosť nového SOÚ 

v Budmericiach by mala začať od 1.10.2019. Zvažovalo sa aj vytvorenie stavebného úradu  

s okolitými obcami so sídlom v Častej, ale stavebný úrad nedisponoval odborne spôsobilou 

osobou so stavebným vzdelaním, ktorá by bola ochotná pracovať bez asistenta.  SOÚ 

Budmerice bude pracovať s piatimi odbornými a pomocnými pracovníkmi na pracovisku 

v Budmericiach. Spolufinancovanie chodu SOÚ je v návrhu zmluvy – počet obyvateľov x 

10 EUR na rok. To zvýši náklady na prevádzku činnosti SOÚ, preto to treba zohľadniť pri 

zostavovaní rozpočtu obce Častá na r. 2020. Poslanec F. Kašický uviedol, že v preambule 

Dohody o ukončení SOÚ nie je uvedený dôvod ukončenia činnosti. Starosta odpovedal, že 

na rokovaniach primátor Modry argumentoval zvýšenými nákladmi prevádzky SOÚ, čo ale 

nebolo písomne vydokladované. Starosta uviedol, že skutočné náklady na prevádzku SOÚ 

v Modre boli asi vyššie, ale k odvádzaniu vyšších príspevkov od obcí prišlo až v závere 

spoločnej činnosti SOÚ Modra. 

Uznesenie č. 7-V/OZ/2019 – Obecné zastupiteľstvo v Častej  v zmysle § 11 ods. 4 zákona           

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení nesk. predpisov schvaľuje:                                          

a)  ukončenie Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu so sídlom v Modre  zo dňa 17.    

februára 2003 v znení všetkých jej neskorších dodatkov a doplnkov dohodou zmluvných strán ku 

dňu 01.10.2019,                                                                                                                                     

b)  uzatvorenie Zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu so sídlom v Budmericiach na úseku 

územného plánovania a stavebného poriadku v predloženom znení od 01.10.2019.                                                             

Hlasovanie:  všetci prítomní – za (8), proti (0), zdržali sa hlasovania (0) 

9. Rozsudok Krajského súdu v Bratislave ohľadom zrušeného rozhodnutia     

      Okresného úradu Bratislava, odbor opravných prostriedkov, referát     

starostlivosti o životné prostredie v právnej veci kolaudačného rozhodnutia    

            stavby „Častá – splašková kanalizácia a ČOV“ 

Rozsudok Krajského súdu (KS) v Bratislave konštatoval, že občanom boli dotknuté 

majetkové práva tým, že bývalé vedenie obce nevyvinulo primeranú snahu o dosiahnutie 
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dohody s majiteľmi pozemkov, na ktorých bez ich súhlasu bola uskutočnená vodná stavba – 

kanalizačné potrubie so šachtami, ktoré vedie ich záhradami.  

Starosta informoval OZ o stretnutí s okresnou prokurátorkou, ktorá odporučila obci, aby 

zatiaľ nepodnikala žiadne právne kroky – konať má Okresný úrad Bratislava. Na Obecný 

úrad do konania OZ žiadne vyrozumenie neprišlo.  

Žalovanou stranou je Okresný úrad Bratislava, čaká sa na jeho konanie, k čomu ho zaviazal 

aj KS Bratislava. Na základe výzvy Okresného úradu Bratislava bude konať aj obec. 

Poškodení občania žiadajú primárne odškodnenie, alternatívy musí predložiť právnik. Pán 

Medlen v stanovisku k dotknutej veci navrhol dohodu občanov s obcou, ktorá nebola 

uskutočnená.  

  

Uznesenie č. 8-V/OZ/2019 – Obecné zastupiteľstvo v Častej v zmysle § 11 ods. 4 zákona            

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení nesk. predpisov berie na vedomie znenie rozsudku 

Krajského súdu v Bratislave zo dňa 19. júna 2019 ohľadom zrušeného rozhodnutia Okresného 

úradu Bratislava, odbor opravných prostriedkov, referát starostlivosti o životné prostredie  

v právnej veci kolaudačného rozhodnutia vodnej stavby „Častá – splašková kanalizácia a ČOV“. 

 

Hlasovanie:  všetci prítomní – za (8), proti (0), zdržali sa hlasovania (0) 

 

10. Vinobranie 2019 v Modre – účasť na sprievode za obec Častá                                                                                       

Mesto Modra bude organizovať alegorický sprievod formou pochôdzkového divadla, kde 

počítajú iba s účasťou častianskych divadelníkov. S účasťou ostatných občianskych spolkov 

sa neuvažuje.  

 

11. Distribúcia kompostérov do domácností 

Starosta oboznámil OZ o začiatku distribúcie kompostérov do domácností na uliciach 

Cintorínska, Podhorská, Ružová a Slnečná. Kompostéry sa budú vydávať aj v priestoroch 

pri Obecnom úrade Častá a takisto sa bude pokračovať s rozvozom do ďalších domácností 

na predpokladaných uliciach Veterná, Štefanovská a Sokolská. O ďalšom postupe a 

termínoch bude občanov informovať prostredníctvom obecného rozhlasu a SMS správami.   

 

12. SMS správy občanom – vyhodnotenie spustenia systému 

Starosta informoval zastupiteľský zbor o spustení systému informovania občanov 

prostredníctvom zasielania SMS správ, e-mailov a dátových aplikácií  (napr. Messenger 

a iné). K dátumu konania obecného zastupiteľstva bolo do systému odoberania obecných 

oznamov novou formou prihlásených približne 220 odberateľov. Podľa reakcií občanov 

a spätnej odozvy je so zavedením tejto služby veľká spokojnosť a reakcie ľudí sú veľmi 

pozitívne. Zavedením tejto služby sme zvýšili užívateľský občiansky komfort, 

zodpovedajúci aktuálnej dobe s využitím moderných technológií.   

 

13. Verejné vypočutie občanov 

Občania boli vypočutí v bode 9. dnešného programu. 

 

14. Rôzne  

Obec sa úspešne zúčastnila výzvy na vybudovanie verejnej Wi-Fi siete s finančnou 

podporou od Európskej komisie vo výške 15.000 EUR. Peniaze z EÚ grantu budú slúžiť na 

vybudovanie technickej infraštruktúry (vysielače a pod.). Peniaze nie sú primárne určené na 

prevádzkovanie systému. Prevádzkové náklady budú znášať samosprávy.  
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Technické prevedenie verejnej Wi-Fi siete preberie OZ na niektorom z pracovných 

zasadnutí a bude prizvaný ako hosť odborník na uvedenú problematiku p. Andrej Dobrovič. 

Sieť by sa dala v budúcnosti využiť na zavedenie kamerového systému v obci.  

 

Pán Medlen predložil Plán kontrolnej činnosti, ktorý bol zverejnený na webovom sídle 

obce: 

  - kontrola plnenia rozpočtu r. 2019 

  - návrh rozpočtu na r. 2020 

  - kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva Častá   

Uznesenie č. 9-V/OZ/2019 – Obecné zastupiteľstvo v Častej  v zmysle § 11 ods. 4 zákona          

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení nesk. predpisov schvaľuje plán kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra obce Častá v prednesenom znení.  

Hlasovanie:  všetci prítomní – za (8), proti (0), zdržali sa hlasovania (0)  

 

Pán Medlen informoval OZ o prerokovaní priestupku / správneho deliktu ohľadom  

napadnutého a usmrteného sokola dvomi psami. Obec podľa platnej právnej úpravy musela  

objasniť a riešiť priestupok / správny delikt a následne udelila sankciu.  

Poslanec F. Kašický odovzdal starostovi príručku Slovenského centra obstarávania 

z konferencie ZMOS-u. Požiadal, aby výzvy nórskych fondov boli zverejnené na internete 

a upozornil OZ na projekty v oblasti kultúry. Poslankyňa Ľ. Opálková upozornila, že treba 

vyčistiť vodný rigol v lokalite Ruža – poslanec J. Dukát uvedené práce vykoná podľa 

svojich možností. Poslanec M. Turay upozornil, že na niektoré práce treba povoľovacie 

konanie. Starosta informoval OZ, že pokračovanie Ružovej ul. do novej lokality Ruža podľa 

vyjadrenia investora má byť namiesto asfaltového recyklátu nahradené plnohodnotným 

asfaltom. Poslanec J. Jakuš sa informoval o postupe rekonštrukcie multifunkčného ihriska – 

starosta odpovedal, že potrebné dokumenty boli začiatkom septembra 2019 odoslané na 

Úrad vlády SR a bola oslovená agentúra pre výber podmienok.  

 

            Starosta predniesol žiadosť p. Brunovského, ktorý zastupuje investora v lokalite Paradise  

Housing   a žiada prerokovať a schváliť návrh Zmluvy o budúcej Darovacej zmluve medzi  

GAMYSTAV s.r.o. Modra a Obcou Častá, predmetom ktorej by bolo darovanie stavby –  

stavebného objektu:  

       SO 20 – Vjazd do územia od Štefanovskej ul. 

       SO 21 – Komunikácia a spevnené plochy 

       SO 22 – Chodník pozdĺž Štefanovskej ul.  

po kolaudácii uvedených stavieb. K uvedenej žiadosti zaujalo OZ názor, že žiadosť prišla  

vo veľmi tesnom termíne pred konaním zasadnutia OZ, nestihlo sa so znením zmluvy  

dostatočne a kvalifikovane oboznámiť  a preto predmetná žiadosť bude prerokovaná na  

najbližšom pracovnom stretnutí poslancov OZ a bude zaradená do programu nasledujúcej  

schôdze OZ, ktorá sa bude konať v novembri 2019. 

 

Poslankyňa Ľ. Cíferská upozornila na kríky, ktoré zasahujú do miestnej komunikácie na  

Sokolskej ulici, v zákrute pri RD p. Heldovej. Na OOCR je podaný projekt na osadenie  

stĺpa infosystému s turistickými bodmi. Poslanec M. Turay predniesol požiadavku na orez  

drevín (okrasné tuje) na Kíperskej ulici, ktoré zasahujú do miestnej komunikácie – bola to  

požiadavka zo zápisu stavebnej komisie – v čase konania zasadnutia OZ bol uvedený  

podnet už vyriešený, to znamená, že kríky s presahom do cesty na Kíperskej ul. boli  

orezané.  
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Požiadal aj o zverejňovanie všetkých stavebných konaní, aby občania vedeli  

            z obecnej stránky, čo sa v ich susedstve deje. Starosta u právnika preverí, či to bude možné  

            kvôli ochrane osobných údajov (GDPR) uskutočniť. Obec už teraz zverejňuje územné a  

stav. konania, ktoré je povinná zverejniť verejnou vyhláškou.    

 

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

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

            zastupiteľstva v roku 2019 o 21:20 hod. Zvukový záznam z tohto rokovania Obecného  

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

 

Zápisnicu vyhotovil:   Mgr. Robert Lederleitner, starosta obce Častá  

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

____________________________________________            _____________________________________________ 

            Ing. Peter Tatranský, PhD., v. r.                                  Mgr. Ľubica Opálková, v. r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Mgr. Robert Lederleitner, v. r.  

starosta Obce Častá  

http://www.casta.sk/

