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OBEC ČASTÁ 
 

Zápisnica z VII. riadneho zasadnutia  

Obecného zastupiteľstva konaného  

dňa 19. decembra 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 Jozef Dukát. 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  zo VII. zasadnutia OZ Častá v roku 2019. 

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 Martin Turay 

1. Otvorenie VII. 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: zástupcu 

starostu Petra Tatranského a Ľubicu Opálkovú.  Za overovateľov zápisnice: Jozefa Dukáta 

a Ľubicu Cíferskú. Za zapisovateľku  VII. riadneho  OZ v roku 2019 určil poslankyňu 

Michaelu Šuteríkovú. 

Následne poslanci hlasovaním návrh schválili.  

Uznesenie č. 1-VII/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: Peter Tatranský a Ľubica Opálková;  určuje overovateľov zápisnice v zložení: 

Jozef Dukát a Ľubica Cíferská 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 VII. riadneho zasadnutia OZ 

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

stretnutia poslancov,  ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 12. decembra 2019 boli materiály na 

dnešné zasadnutie OZ všetkým poslancom zaslané v elektronickej podobe v stanovenej 

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

program rokovania nedoplnil.  
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Starosta následne navrhol o programe hlasovať.  Poslanci hlasovaním schválili program 

rokovania VII. riadneho OZ v roku 2019. 

Uznesenie č. 2-VII/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 

VII. riadneho OZ v roku 2019. 

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

4. Prerokovanie stanoviska obecného zastupiteľstva v Častej pre advokátsku kanceláriu, 

ktorá obec zastupuje v aktuálnom súdnom spore 

Starosta predniesol priebeh súdnych sporov a dôvod predloženia dohody o urovnaní 

súdneho sporu advokátskou kanceláriou, ktorá je hlavným predmetom rokovania OZ. 

Starosta tiež predniesol stav súdneho sporu, kde žalobcom je obec Častá a žalovaným je p. 

Behan. Suma bezdôvodného obohatenia v súdnom spore je vyčíslená na 59.500 EUR. 

Advokátska kancelária zastupujúca obec Častá vypracovala návrh dohody o urovnaní 

s protistranou a návrh uznesenia, ktoré bude predmetom rokovania OZ v Častej. Dňa 28. 

novembra 2019 bola obec vyzvaná, aby zvolala zasadnutie OZ. Pracovné rokovanie OZ sa 

konalo 12. decembra 2019 za prítomnosti advokáta JUDr. Pivarčiho, ktorý štyrom 

prítomným poslancom predniesol odborný právny pohľad na súdny spor.  

Poslanec Kašický predniesol niekoľko otázok – koľko tento súdny spor stál obec – žiadosť 

bola preposlaná advokátskej kancelárii zastupujúcej obec Častá; koľko žalovaný dlží obci 

a či existuje návrh dohody protistrany – starosta odpovedal, že oficiálny písomný návrh 

dohody protistrany nikdy obci ani zastupujúcej advokátskej kancelárii (AK) nebol 

predložený. Návrh na dohodu predniesol ústne na poslednom pojednávaní okresného súdu 

právny zástupca protistrany p. Behana a je súčasťou zápisnice okresného súdu. Súdny spor 

finančne zasahuje obec Častá od r. 2013, obec majetok nemôže využívať, majetok chátra 

a aj po vyprataní bude potrebný nejaký zásah/sanácia. Podľa názoru poslanca Kašického nie 

je zo strany žalovaného žiadna snaha – oficiálne nevypratal areál strelnice a nie je návrh 

dohody z jeho strany. Poslanec Kašický uviedol, že doteraz v tejto záležitosti rozhodovali 

súdy a podľa jeho názoru by mali aj naďalej. Ide o prvostupňový súd a vždy sa môže obec 

odvolať alebo postúpiť na iný stupeň. Podľa názoru p. Kašického vychádzanie 

z predbežného právneho názoru súdu nie je správne a vysvetľovanie občanom Častej bude 

zložité.  Vzhľadom na skutkový stav ku dnešnému dňu avizoval poslanec Kašický, že bude 

hlasovať proti. Na aktuálnom zasadnutí OZ požiadal o zmenu v dôvodovej správe, kde sa 

dožadoval, aby slovné spojenie „vedenie obce“ bolo nahradené slovami „starosta“ alebo 

„advokátska kancelária“.  Ak to tak zostane, bude sa dištancovať.  Poslanec Tatranský 

uviedol, že dôvodová správa sa nezverejňuje a slúži pre potreby členov OZ. Starosta Robert 

Lederleitner mal za to, že to bolo takto naformulované z dôvodu, že účastníkmi prípadnej 

dohody by bola obec Častá a p. Behan. Starosta následne dal slovo prítomným občanom. 

Pani Mária Garajová informovala prítomných o priebehu súdnych sporov, že obec aj 

v minulosti intenzívne bojovala v sporoch až na najvyšších inštanciách a dovolala sa 

spravodlivosti. Náklady odhaduje na niekoľko desaťtisíc eur. Navrhuje, aby sa dohoda 

neschválila, ale aby sa rozsudok nechal na rozhodnutí súdu. Poslanec Tatranský uviedol, že 

doteraz nie sú vyčíslené niektoré súdne trovy. Pani Mária Garajová upozornila na možný 

precedens. Pán Stanislav Jablonovský uviedol, že obec vychádzala v minulosti p. Behanovi 

v ústrety,  mala prichystanú nájomnú zmluvu, ktorú však neprišiel podpísať.  Poslanec 

Tatranský upozornil na riziko výšky prípadných trov, ktoré bude možno obec musieť 

uhradiť.  Starosta Robert Lederleitner uviedol, že výška súdnych trov môže byť v tomto 

prípade pre obec v tisícoch eur. Poslanec Jozef Jakuš povedal, že súd je vždy riziko a 

domnieva sa, že nie je vôľa p. Behana dohodnúť sa a spolupracovať.  Podľa názoru Petra 

Tatranského vyššie súdne inštancie boli skôr naklonené obci.  
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Uznesenie č. 3-VII/OZ/2019 – Obecné zastupiteľstvo v Častej v zmysle § 11  ods. 4 zákona          

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

a) berie na vedomie informáciu o priebehu súdneho sporu vo veci vydania bezdôvodného 

obohatenia za užívanie areálu strelnice v Častej pred Okresným súdom Pezinok, č. k. 

4C/162/2013  

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

b) neschvaľuje uzatvorenie dohody o urovnaní o predmete súdneho sporu vo veci vydania 

bezdôvodného obohatenia za užívanie areálu strelnice v Častej pred Okresným súdom 

Pezinok, č. k. 4C/162/2013, ktorý vedie Obec Častá ako žalobca so žalovaným Igorom 

Behanom, podnikajúcim pod obchodným menom: Igor Behan STRELNICA, s miestom 

podnikania, Mraznická 263/5, 900 89 Častá, IČO: 37 290 096, a to podľa priloženého 

navrhovaného znenia dohody o urovnaní 

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

c) nesúhlasí výlučne za podmienky uzatvorenia dohody o urovnaní podľa znenia návrhu 

dohody o urovnaní schvaľovaného pod písmenom b) vyššie, z následným späťvzatím 

žalobného návrhu v právnej veci vedenej na Okresnom súde Pezinok, pod č. 4C/162/2013 

v právnej veci žalobkyne Obce Častá proti žalovanému Igorovi Behanovi 

Hlasovanie:  prítomní poslanci vyhodnotili potrebu hlasovať ako bezpredmetnú  

5. Záver 

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

            na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Častej. Starosta ukončil verejné rokovanie VII.       

            zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častej v roku 2019. 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: 

 

____________________________________________            _____________________________________________ 

                        Jozef Dukát, v. r.                                                 Mgr. Ľubica Cíferská, v. r.  

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Mgr. Robert Lederleitner, v. r.  

starosta Obce Častá  

http://www.casta.sk/

