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OBEC ČASTÁ 
 

Zápisnica z VI. riadneho zasadnutia  

Obecného zastupiteľstva konaného  

dňa 21. novembra 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 VI. zasadnutia OZ Častá v roku 2019 – 

pracovníčka Obecného úradu Častá - účtovníčka Ing. Zuzana Polčičová. 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 VI. 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: Ivana Ružeka 

a Ľubicu Cíferskú.  Za overovateľov zápisnice: Jozefa Jakuša a Martina Turaya. Za 

zapisovateľku  VI. riadneho  OZ v roku 2019 určil poslankyňu Michaelu Šuteríkovú. 

Následne poslanci hlasovaním návrh schválili.  

Uznesenie č. 1-VI/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: Ivan Ružek a Ľubica Cíferská;  určuje overovateľov zápisnice v zložení: Jozef 

Jakuš a Martin Turay 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 VI. riadneho zasadnutia OZ 

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

stretnutia poslancov,  ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 11. novembra 2019 boli materiály na 

dnešné zasadnutie OZ všetkým poslancom zaslané v elektronickej podobe v stanovenej 

lehote. Starosta vyzval prítomných  na prípadné doplnenie programu rokovania. Starosta 

obce Robert Lederleitner uviedol, že súčasťou bodu 5) bude okrem návrhu rozpočtu obce 

Častá na r. 2020 a výhľadovo na r. 2021 a r. 2022 aj stanovisko hlavného kontrolóra.  
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Starosta následne navrhol o programe hlasovať.  Poslanci hlasovaním schválili program 

rokovania VI. riadneho OZ v roku 2019. 

Uznesenie č. 2-VI/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 program rokovania 

VI. 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-VI/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 19. septembra 2019 bez 

pripomienok. 

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

5. Návrh rozpočtu obce Častá na r. 2020 a výhľadovo na r. 2021-2022 

Návrh rozpočtu bol navrhnutý tak, že v návrhu sa uvažovalo aj s prípadným znížením 

podielových daní a vychádzalo sa z údajov poskytnutých od ZMOS-u, resp. z údajov Rady 

pre rozpočtovú zodpovednosť. Prípadné riziká súvisia so znížením sadzby dane z príjmu pre 

vybrané daňové subjekty a so zvýšením odpočítateľnej čiastky na daňovníka/rok. Starosta 

uviedol, že obci narastú poplatky za skládkovanie tuhého komunálneho odpadu (TKO) 

v budúcom období približne o +45%. Riešením pre znižovanie objemu TKO je triedenie 

druhotných surovín. Obec by si mala preto udržať percento vytriedenia odpadu nad 50% tak, 

ako v roku 2018 pri systéme platenia za osobu/rok. Účtovníčka obce Z. Polčičová zhrnula 

návrh rozpočtu  a vysvetlila jednotlivé položky podľa potreby. Kapitálové výdavky návrhu 

rozpočtu sa nedajú rozpočtovať,  pretože nevieme, či dotácie dostaneme a v akej výške. 

Starosta uviedol, že obciam a mestám pribudli ďalšie povinnosti napr. zimná údržba 

chodníkov, kontroly a revízie detských ihrísk, povinnosti pri dotácii na stravu pre 

školopovinné deti atď. bez toho, aby štát na nové povinnosti finančne prispel. Ľ. Opálková 

ako predsedkyňa finančnej komisie predniesla stanovisko uvedenej komisie, ktorá 

odporučila rozpočet schváliť. Taktiež uviedla, že preplatenie dovolenky bývalej starostky pri 

ukončení funkcie p. Garajovej OZ schváliť nemuselo a navrhuje v budúcnosti si to ustrážiť. 

Pán Medlen uvedené neodporúča. Poslanec J. Jakuš poďakoval vedeniu obce za spoluprácu 

so základnou školou. Navrhol upraviť položku Športové podujatia. Vykonaná oprava vo 

futbalových kabínach – oprava kúrenia išla z položky Oprava budov. P. Tatranský uviedol, 

že neminuté peniaze idú do rezervného fondu, ktorý má mnoho účelov využitia. Hlavný 

kontrolór obce p. Medlen predložil stanovisko k návrhu rozpočtu: 

- stanovisko bolo zverejnené a poslancom OZ písomne doručené, 

- skonštatoval, že návrh rozpočtu je spracovaný v súlade so zákonom, 

- rozpočet je zostavený ako vyrovnaný,  

- návrh rozpočtu bol zverejnený v zákonnej lehote, 

- odporučil rozpočet schváliť v predloženom rozsahu. 

Poslanec Kašický navrhol, aby OZ dotácie na priamo pre Talentárium a CVČ poslanci 

schvaľovali rovnako ako pre kultúru a šport. P. Tatranský uviedol, že Talentárium je 

vysunuté pracovisko umeleckej školy v Modre. CVČ nevykazovalo v poslednej dobe 

činnosť. Ak CVČ pošle žiadosť, rozhodne o nej komisia. Pán Medlen uviedol, že treba 

odlíšiť úhrady prevádzkových nákladov a priame dotácie klubov.  
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Starosta R. Lederleitner na otázku poslanca M. Turaya ako sa prejavilo šetrenie platu 

prednostu (24.500 EUR/ročne bez odmien) povedal, že v plnej miere sa to neprejavilo, lebo 

sa vyplácalo bývalej starostke odchodné a nevyčerpaná dovolenka v sume približne 11.000 

EUR. Takisto sa vo verejnej správe zvyšovali platy v roku 2019 a budú sa zvyšovať aj v r. 

2020. Ročný nárast miezd v sume 9.744 EUR za r. 2019 a 10.848 EUR v roku 2020 je za 

sedem zamestnancov Obecného úradu Častá vrátane odvodov do zdravotného a sociálneho 

poistenia. Starosta k ušetrenému platu prednostu uviedol, že peniaze síce ušetrené boli, ale 

náplň práce prednostu zostala a vykonáva ju teraz starosta za základný plat za pomoci 

pracovníčok ObÚ. Ďalej starosta R. Lederleitner konštatoval, že aj napriek navýšeniu  miezd 

v r. 2020 budú náklady na prevádzku Obecného úradu cca. o 3.000 EUR nižšie ako v roku 

2019. Peter Tatranský sa pýtal, prečo sa znížil rozpočet pre kultúrne podujatia, Ľ. Opálková 

povedala, že boli presunuté na obecnú knižnicu. Poslanec J. Jakuš navrhol presunúť peniaze 

z položky 9.1 do položky 9.2 v sume 1.000 EUR v programe 9. Šport. 

Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu J. Jakuša: za (7), proti (0), zdržali sa (1) P. Tatranský                          

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

č. 369/1990 Zb. v spojitosti s ustanovením § 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov (Zákon o obecnom zriadení) 

1) berie na vedomie: 

a) stanovisko hlavného kontrolóra obce Častá k návrhu rozpočtu obce Častá  

na roky 2020-2022 

            b)   rozpočet obce Častá na roky 2020-2022 

            c)   dôvodovú správu k návrhu rozpočtu obce Častá na roky 2020-2022 

      2)   schvaľuje rozpočet obce Častá na rok 2020 v členení: 

            a)   bežné príjmy obce                     1 812 165,00 EUR 

                  bežné výdavky obce   1 695 630,00 EUR 

                  kapitálové príjmy                                       0,00 EUR  

                  kapitálové výdavky                           72 135,00 EUR 

                  príjmové finančné operácie                        0,00 EUR  

                  výdavkové finančné operácie            44 400,00 EUR 

 

                  Plánovaný prebytok rozpočtového hospodárenia 0 EUR 

             b)  schvaľuje programový rozpočet výdavkov na rok 2020 

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

6. Prerokovanie návrhu VZN o zvýšení dane z nehnuteľností od 1.1.2020   

Návrh VZN bol zverejnený v zákonnej lehote na predpísaných miestach. Predložil ho 

starosta R. Lederleitner.  Dôvody úpravy: 

- v parlamente prijatá znížená sadzba dane z príjmu pre vybrané daňové subjekty a zvýšenie     

   odpočítateľnej položky na daňovníka/rok 

- veľmi nízke sadzby dane v Častej v porovnaní s podobne veľkými okolitými obcami 

- sadzba dane v Častej nebola upravovaná od r. 2012, t.j. sadzby dane z nehnuteľnosti sa  

   nezvyšovali sedem rokov    

- zvýšenie cien za tovary a služby v hospodárstve SR od r. 2012 – napr. zvýšenie poplatkov  

   o cca. 45% za skládkovanie domového odpadu od 1.1.2020, každoročné zvyšovanie   

   sadzby/poplatkov za 1 tonu uloženého odpadu – pozri tabuľku nižšie: 
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* Tabuľka č.1 Prílohy1 Nariadenia vlády SR č. 330/2018 Z.z..  

 

- potreba dofinancovania činnosti spoločného stavebného úradu so sídlom v Budmericiach   

   od 1.10.2019 z obecných peňazí, štát prispieva na túto prenesenú kompetenciu sumou   

   2.500 EUR/ročne 

- nové kompetencie obcí a miest prenesených zo štátu bez adekvátneho dofinancovania,  

   napr. novela zákona o údržbe chodníkov v zimnom období, nové povinnosti pri  

   prevádzke (kontroly, revízie) detských ihrísk, pri správe vodných tokov a miestnych    

   komunikácii, pri dotáciách na stravu pre deti v MŠ a ZŠ  

- potreba finančných prostriedkov na financovanie spoluúčasti pri rôznych projektoch,  

   napr. nadstavba školy, chodník na Štefanovskej ul., modernizácia verejného osvetlenia  

   v obci, vybudovanie nových prechodov pre chodcov, dobudovanie kanalizácie,  

   revitalizácia areálu bývalého kúpaliska a amfiteátra atď. 

 

Starosta uviedol, že v budúcom období by bolo vhodné ďalej upravovať sadzby dane 

z nehnuteľností vrátane inflácie. Poslankyňa Ľ. Opálková povedala, že ak by sme sa chceli 

dostať na úroveň iných obcí, museli by sme dane navýšiť o 93%. Finančná komisia 

navrhovala zvyšovať dane postupne do r. 2023. Výsledkom schváleného VZN je 

ustanovenie, že daň z nehnuteľnosti do výšky 2,00 EUR (vrátane) nebude vyrubená, pričom 

v dôvodovej správe je konštatované, že zvýšením dane sa zase zníži počet daňovníkov, 

ktorých sa uvedené opatrenie dotkne. Poslanec F. Kašický uviedol, že sedem rokov sa dane 

nezvyšovali, obec dostala 5 miliónov EUR na vybudovanie kanalizácie v obci a že by sme 

mali čerpať peniaze z vonkajších zdrojov, z dotácii. Je za zvyšovanie dane rozumným 

tempom, návrh nepodporí, lebo je príliš razantný. Poslanec P. Tatranský uviedol, že obec je 

závislá na dotačných mechanizmoch, treba zohľadňovať infláciu a zahlasuje za návrh, 

pretože je to potrebné. Starosta  R. Lederleitner povedal, že  miestne dane sú regulované 

samosprávou, obec Častá vyberie na daniach z nehnuteľnosti v súčasnosti približne 56.000 

EUR/ročne, po zvýšení koeficientom 1,5 by to bolo približne 84.000 EUR/ročne, čo činí 

zvýšenie príjmu do obecnej pokladne o cca. 28.000 EUR/ročne. Vybrané peniaze od 

občanov zostanú v obci a budú použité v obci. Poslanec M. Turay sa zaujímal, či si v našom 

katastrálnom území vlastníci nehnuteľností plnia ohlasovaciu povinnosť a či dane platia. 

Poslanci Peter Tatranský, Martin Turay a Lubica Opálková riešili v rozprave 

nenahlasovanie trvalého pobytu v našej obci. Poslankyňa Ľ. Opálková navrhla zvýšiť dane 

max. o 25% a žiadala vyčísliť príjem z poplatkov za nakladanie s tuhým komunálnym 

odpadom (TKO). 

Starosta uviedol, že tento údaj bude známy pravdepodobne v marci 2020. Poslanec F. 

Kašický rozprával o opatrnom zvyšovaní poplatkov, nie je za skokové riešenia a uviedol, že 

obec môže získať peniaze aj z grantov (14 grantových schém na Slovensku). Poslanec P. 

Tatranský uviedol, že projekty sú potrebné, avšak nie vždy sú výzvy na veci, ktoré obec 

potrebuje a personál ObÚ má s tým veľa práce, keďže musí vybavovať súbežne a prioritne 

najmä plnenie prac. povinností agendy ObÚ pri potrebe dodržiavania zákonných termínov.  

Položka  Úroveň 

vytriedenia 

komunálneho 

odpadu (%) 

Sadzba za 

prísl. rok 

(EUR) za 

1 tonu 

r. 2019 

Sadzba za 

prísl. rok 

(EUR) za 

1 tonu 

r. 2020 

Sadzba za 

prísl. rok 

(EUR) za 

1 tonu 

r. 2021 > 
1 do 10 % 17  26 33 

2 10 – 20 % 12 24 30 

3 20 – 30 %  10 22 27 

4 30 – 40 % 8 13 22 

5 40 – 50 % 7 12 18 

6 50 – 60 % 7 11 15 

7 viac ako 60 % 7 8 11 
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Poslanec F. Kašický povedal, že úrady si najímajú ľudí, ktorí sledujú a vypracovávajú výzvy 

– hradené z technickej podpory. Martin Turay pripomenul, že základná škola sa uchádzala 

o grant na zateplenie budovy ZŠ celkovo 4x a ani raz neuspela a nakoniec si musela zobrať 

úver. Starosta R. Lederleitner po rozprave poslancov povedal, že počas doby zverejnenia 

návrhu VZN neboli žiadne pripomienky a spätná väzba od občanov nebola negatívna.    

                             

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

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení nesk. predpisov schvaľuje VZN č. 5/2019, ktorým sa 

mení a dopĺňa VZN č. 2/2012 o miestnej dani z nehnuteľnosti. 

Hlasovanie:  všetci prítomní – za (5) P. Tatranský, M. Šuteríková, I. Ružek, J. Jakuš, M. Turay 

                                                 proti (2) Ľ. Opálková, Ľ. Cíferská 

                                                 zdržali sa hlasovania (1) F. Kašický 

 

Starosta konštatoval, že VZN bolo prijaté. 

 

7. Prerokovanie návrhu VZN o zavedení miestneho poplatku za rozvoj od 1.1.2020 

Starosta na začiatku rozpravy k tomuto bodu upozornil, že poplatok sa vzťahuje iba na 

novostavby v obci Častá. Poslanec M. Turay zhrnul očakávané zámery obce, z ktorých 

vznikajú značné výdavky a pripomenul, že poplatok je zo zákona účelovo viazaný. 

Stavebných povolení za posledné obdobie bolo vydaných relatívne dosť, takže potenciál tu 

je – vyčíslenie sumy z vydaných stavebných povolení za r. 2019 a r. 2018 bolo 38.000 EUR. 

Finančná komisia neodporúčala prijať navrhované VZN s odôvodnením, že najviac na to 

doplatia jednotlivci a údajne developeri z toho vedia vycúvať – zamerať sa na pritiahnutie 

obyvateľov na zapísanie si trvalého pobytu.  

Poslanec P. Tatranský pripomenul, že s developermi sa dá dohodnúť, aby urobili niečo 

verejnoprospešné v obci. Ľudia to zaplatia buď vo forme poplatku za rozvoj alebo si to 

developer zaráta do ceny svojho produktu, ale verejnoprospešné budovanie v obci treba 

s nimi vždy vyjednávať, oproti tomu miestny poplatok za rozvoj by bol nárokovateľný 

v zmysle VZN a jeho použitie by bolo účelovo viazané.     

M. Turay povedal, že spomínané potenciálne vyhnutie sa poplatku za rozvoj developermi je 

teoreticky možné pri výstavbe bytových domov. Starosta Robert Lederleitner konštatoval, 

že v najbližšom období sa chystá výstavba 46 novostavieb rodinných domov a projekty 

dvoch podnikateľských subjektov, z ktorých by obec mohla mať v prípade zavedenia 

miestneho poplatku za rozvoj príjem cca. 44.000 EUR. Poslanec Peter Tatranský navrhol 

znížiť sadzbu z 10 EUR/m2 na sadzbu 8 EUR/m2.  

Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu P. Tatranského:  za (3), proti (0), zdržali sa (5)              

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

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení nesk. predpisov neschvaľuje VZN č. 4/2019 

o miestnom poplatku za rozvoj. 

Hlasovanie:  všetci prítomní – za (1) M. Turay  

                                                 proti (0)  

                                                 zdržali sa hlasovania (7) všetci ostatní 

 

Starosta konštatoval, že VZN nebolo prijaté.   

 

8. Správa o výsledku činnosti za šk. rok 2018/2019 z Rady školy ZŠ s MŠ Častá    

Starosta konštatoval, že materiál predkladá Rada školy pri ZŠ s MŠ Častá. Je vyhotovený 

formou zápisnice, ktorá bola všetkým poslancom doručená v zákonnej lehote ako materiál 

na prerokovanie a schválenie v OZ.  
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Uznesenie č. 7-VI/OZ/2019 – Obecné zastupiteľstvo v Častej  v zmysle § 11 ods. 4 zákona           

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení nesk. predpisov schvaľuje správu o výsledku činnosti 

za školský rok 2018/2019 z Rady školy Základnej školy s materskou školou Častá v predloženom 

znení.  

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

9. Nadstavba jedálne ZŠ Častá – postup projekčných prác, informácia zo stretnutia na 

Bratislavskom samosprávnom kraji (Lederleitner, Tatranský s p. Lukáčovou a p. 

Jesenským) 

Starosta informoval OZ o prebiehajúcich stretnutiach s projektantmi a o rokovaniach na 

BSK. Zástupca starostu a poslanec P. Tatranský informoval o: 

- potrebe naprojektovať bezbariérový prístup, WC pre imobilných (výťah, WC invalidov) 

- potrebe naprojektovať min. 6 tried  

- možnosti vybudovať z pridelených peňazí športové ihrisko na terajšej asfalt. ploche  

- možnosti vybudovať chodník cez školský dvor na Kíperskú ul. 

- možnosti vybudovať detské ihrisko pre ŠKD  

- možnosti sadových a iných úprav v areáli ZŠ 

- možnosti úpravy interiéru a zateplení telocvične 

Toto všetko je možné riešiť komplexne z jedného grantu pri rozdelení na viacero stavebných 

objektov. V júni 2020 musí byť vyhotovená projektová dokumentácia pre stavebné 

povolenie, v súčinnosti s realizačným projektom. F. Kašický požiadal zaslať materiál 

k uvedeným informačným bodom. P. Tatranský navrhol posielať aktuálne informácie cca. 

raz za mesiac. Ďalej upozornil, že treba začať hľadať obstarávateľa verejného obstarávania 

(VO) a spracovateľa žiadosti o grant.  

Uznesenie č. 8-VI/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 informácie zo 

stretnutia na Bratislavskom samosprávnom kraji starostu Roberta Lederleitnera a zástupcu starostu 

Petra Tatranského s pani Lukáčovou a pánom Jesenským. 

  

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

 

10. Vonkajšie pódium pred budovou Obecného úradu Častá                                                                                      

Starosta informoval OZ, že na projekte sa pracuje, termín zhotovenia v zmysle projektu 

predloženému BSK je do 15. decembra 2019, drobná stavba zatiaľ nie je 

odovzdaná/prevzatá  a vyúčtovanie vykonajú starosta s účtovníčkou obce p. Polčičovou.      

 

11. Rekonštrukcia multifunkčného ihriska v areáli ZŠ Častá 

Starosta informoval OZ, že z Úradu vlády SR stále neprišla zmluva na schválenú dotáciu 

10.000 EUR. Vedenie ObÚ Častá pošle poslancom OZ materiál – komunikáciu s Úradom 

vlády SR o kontrole pred podpísaním zmluvy o pridelení dotácie. P. Tatranský – ak zlyhala 

firma/agentúra, ktorá vypracovávala  projekt, tak s ňou ukončiť spoluprácu alebo 

sankcionovať. Starosta k tomu uviedol, že sa jednalo o kontrolu predchádzajúcich projektov 

v minulom volebnom období v programe „Podpora rozvoja športu v roku 2018“, ktoré sú už 

ukončené a kontrola sa netýkala aktuálne podaného projektu na rekonštrukciu 

multifunkčného ihriska, ktorý je podaný v programe „Podpora rozvoja športu v roku 2019“. 

Poslanec F. Kašický požiadal preveriť,  prečo došlo k vráteniu časti dotácie súvisiacej s 

programom „Podpora rozvoja športu v roku 2018“.   

 

12. Žiadosť o dotáciu – Environmentálny fond SR, pokračovanie kanalizácie v obci 

Starosta informoval OZ o podanej písomnej žiadosti, ktorú obec podala 16. októbra 2019 na 

Environmentálny fond SR, ktorou žiada peniaze na pokračovanie budovania splaškovej 

kanalizácie v obci – na Hlavnej ul., v sume približne 170.000 EUR (bez DPH).  
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Starosta skonštatoval, že obec Častá sa uchádza o túto dotáciu už tretíkrát a dve 

predchádzajúce žiadosti jej boli zamietnuté. Výsledky podaných žiadostí budú známe 

a zverejnené na webovom sídle Environmentálneho fondu SR na jar r. 2020. Podrobnejšie  

informácie o podanej žiadosti budú poslancom OZ zaslané e-mailom, p. Kašickému bola táto 

informácia podaná písomne ihneď v čase konania OZ. P. Tatranský – pripraviť prehľad, čo 

by sa malo ešte urobiť pri splaškovej kanalizácii a či je na nejakú časť kanalizácie/novú 

vetvu  vydané stavebné povolenie.  

 

13. Osadenie odvodňovacích žľabov v obci, traktorová kosačka, nákup zásobníka   

      posypovej soli ako príslušenstvo k obecnému malotraktoru pre zimnú sezónu   

            Starosta obce v informácii OZ predniesol, že práce a tovary uvedené v nadpise tohto bodu   

            sú nutné pre zabezpečenie riadneho chodu v obci pri zimnej údržbe, kosení a pri odvádzaní   

            povrchovej vody, resp. ako protipovodňové opatrenie  na ul. Na vŕšku. Prebehla rozprava  

            k uvedenému bodu a po rozprave poslanci hlasovali o návrhu uznesenia.    

Uznesenie č. 9-VI/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)  osadenie odvodňovacích žľabov v obci – cesta do častianskej doliny, ul. Na vŕšku      

 v sume 3.300 EUR a pri novej asfaltovej ploche pri vstupe  do areálu futbalového ihriska   

 v Častej na Sokolskej ulici v sume 2.000 EUR 

b)  nákup traktorovej kosačky v sume 3.000 EUR 

c)  nákup zásobníka posypovej soli ako príslušenstvo k obecnému malotraktoru pre zimnú   

                  sezónu / údržbu v sume 1.900 EUR 

                        

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

 

14. Prenájom miestnosti v budove Obecného úradu Častá nájomcovi  

Občianske združenie Malokarpatský región – stratégia miestnej akčnej skupiny (MAS) 

Zámer prenajať miestnosť v budove na prízemí Obecného úradu Častá nájomcovi  

Občianske združenie Malokarpatský región – stratégia miestnej akčnej skupiny (MAS) ďalej 

v texte „OZ MAS“, ktorej členom je aj obec Častá bol zverejnený v zákonnej lehote na 

úradnej tabuli obce Častá a tiež na webovom sídle obce. OZ MAS vyvíja aktivity 

regionálneho charakteru v okrese Pezinok z európskych/štátnych peňažných prostriedkov 

z aktuálneho a budúceho programovacieho obdobia EÚ. Miestnosť bude využívaná 

predovšetkým v doobedňajších hodinách pracovných dní v týždni podľa potreby.   

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

č. 369/1990 Zb. a v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov  schvaľuje prenájom nehnuteľného majetku obce - kancelárskeho priestoru na 

prízemí budovy Obecného úradu Častá - miestnosť Mikroregiónu Červený Kameň pre Občianske 

združenie Malokarpatský región (MAS) v sume 155,00 EUR/mesačne, z toho nájom bude 100,00 

EUR/mesačne a služby spojené s nájmom 55,00 EUR/mesačne z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa. 

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

 

15. Verejné vypočutie občanov 

            Do rozpravy tohto bodu sa nikto neprihlásil.  
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16. Rôzne  

Poslanec F. Kašický sa informoval, v akom stave sa nachádza súdny spor ohľadom strelnice. 

Žiadal, aby advokátska kancelária zastupujúca obec podala aktuálne informácie, v akom 

stave súdne spory sú – starosta informácie vyžiada. Podľa jeho slov je vstup do strelnice 

otvorený, čo je nebezpečné. Ďalej sa zaujímal o stav podanej žiadosti na opravu / výmenu 

plotu na konci záhrady žiadateľa z Podhorskej ulice. Starosta odpovedal, že žiadateľ 

viackrát menil vyjadrenia, vrátane písomných a od Západoslovenskej distribučnej má 

nesúhlasné stanovisko k uvedenému stavebnému zámeru, pretože žiadateľov plot sa 

nachádza v ochrannom pásme elektrického vedenia. Opraviť plot môže v pôvodnej 

materiálovej skladbe, stavebný úrad z bezpečnostných dôvodov odporúča drevený plot. 

Ďalej žiadal zasielať materiály na rokovanie OZ spolu s návrhmi uznesení a dôvodovou 

správou. O podujatiach, ktoré organizuje obec informovať poslancov – starosta informoval, 

že podujatia na území obce sú zasielané notifikáciami do mobilov alebo e-mailov všetkým 

občanom, ktorí sú zaregistrovaní do systému Moje notifikácie  a odporúča každému 

obyvateľovi obce sledovať obecnú webovú stránku, kde sú podujatia priebežne 

zverejňované. F. Kašický ďalej žiadal, že ak sa obec zapojí do výziev a žiadostí 

o dotácie/granty – treba zaslať info. Poslankyňa Ľ. Opálková žiadala o zasielanie pozvánok 

s programom aj na pracovné stretnutia poslancov.  

OZ sa predbežne dohodlo na termíne najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 

30. 1. 2020 pre pracovné stretnutie a dňa 6. 2. 2020 pre riadne zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. Poslankyňa M. Šuteríková  informovala prítomných poslancov o termíne 

konania Obecných Vianočných trhov 2019 a o prípravných a organizačných prácach k tejto 

udalosti a zároveň vyzvala prítomných poslancov, že ak budú o niekom vedieť, kto chce 

pomôcť svojou osobnou účasťou na tomto spoločenskom podujatí, aby jej dal vedieť. 

Poslanec F. Kašický informoval o termíne Kynologickej kapustnice, ktorá sa bude konať  

21. 12. 2019 v domčeku sv. Jozefa a pozval na ňu starostu. Starosta pozvanie s radosťou 

prijal.  

  

17. Záver 

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

            na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Častej. Starosta ukončil rokovanie VI. riadneho     

            zasadnutia Obecného zastupiteľstva v roku 2019 o 22:30 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: 

 

____________________________________________            _____________________________________________ 

                      Martin Turay, v. r.                                                    Mgr. Jozef Jakuš, v. r.  

 

 

 

_______________________________________ 

Mgr. Robert Lederleitner, v. r.  

starosta Obce Častá  

http://www.casta.sk/

