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OBEC ČASTÁ 
 

Zápisnica z I. riadneho zasadnutia  

Obecného zastupiteľstva konaného  

dňa 6. februára 2020 o 18:00 hod.  

v budove Obecného úradu v Častej 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Program: podľa pozvánky v pozmenenom poradí bodov nasledovne:  

1.  Otvorenie 

2.  Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice zo    

 zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častej  

3.  Schválenie programu rokovania OZ Častá  

4.  Prerokovanie nájomných zmlúv v obecnom nájomnom bytovom dome na Fándlyho ulici 

5.  Kontrola plnenia uznesení  

6.  Prerokovanie správy hlavného kontrolóra obce Častá o vykonaných kontrolách v II. polroku 2019 

7.  Prerokovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 

8.  Prerokovanie žiadosti na prenájom nehnuteľného obecného majetku – priestory v budove    

 zdravotníckeho strediska po detskej lekárke 

9.  Prerokovanie žiadosti p. Branislava Schwarza a manželky ohľadom žiadosti o zrušenie predkupného  

 práva po zamietavom stanovisku Katastrálneho úradu v Pezinku 

10. Návrh na rozdelenie obecných dotácií záujmovým spolkom a občianskym združeniam v obci  

 na rok 2020 

11. Návrh na úpravu rozpočtu obce Častá na r. 2020 (poslanecký návrh) 

12. Prerokovanie financovania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizačného projektu  

 stavby „Nadstavba a rekonštrukcia Základnej školy Častá a jej vybraných stavebných objektov  

 s cieľom rozšírenia priestorových kapacít školy“ 

13. Verejné vypočutie občanov 

14. Rôzne 

15. Záver 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

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

Mgr. Ľubica Cíferská, Mgr. František Kašický, Ivan Ružek, Ing. Michaela Šuteríková, Jozef Dukát  

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 I. zasadnutia OZ Častá v roku 2020. 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.  

Ospravedlnení:  Mgr. Ľubica Opálková, Mgr. Jozef Jakuš 

1. Otvorenie I. riadneho zasadnutia OZ Častá v roku 2020 - zasadnutie otvoril a viedol 

starosta obce Častá Robert Lederleitner. Následne všetkých prítomných oboznámil s 

programom rokovania podľa pozvánky. 

 

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa              

Starosta obce Častá Robert Lederleitner za navrhovateľov uznesení navrhol: F. Kašického 

a M. Turaya.  Za overovateľov zápisnice: P. Tatranského a I. Ružeka. Za zapisovateľku   

I. riadneho  OZ v roku 2020 určil poslankyňu Michaelu Šuteríkovú. 
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Následne poslanci hlasovaním návrh schválili.  

Uznesenie č. 1-I/OZ/2020 – 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: František Kašický a Martin Turay;  určuje overovateľov zápisnice v zložení: 

Peter Tatranský a Ivan Ružek a berie na vedomie určenie zapisovateľky zápisnice: Michaela 

Šuteríková.  

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

3. Schválenie programu rokovania  

Starosta obce Robert Lederleitner predložil program rokovania I. riadneho zasadnutia OZ  

v roku 2020 podľa pozvánky, pričom uviedol, že v zmysle záverov z rokovania pracovného 

stretnutia poslancov,  ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 30. januára 2020 boli materiály na 

dnešné zasadnutie OZ všetkým poslancom zaslané v elektronickej podobe v stanovenej 

lehote. Starosta vyzval prítomných  na prípadné doplnenie alebo zmenu programu 

rokovania. Poslanec M. Turay navrhol presunúť bod č. 12 ako bod č. 4 programu.  

            Starosta následne navrhol o zmenenom programe hlasovať.  Poslanci hlasovaním schválili     

            zmenu programu rokovania I. riadneho OZ v roku 2020. 

Uznesenie č. 2-I/OZ/2020 – 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 I. riadneho OZ v 

roku 2020 v upravenom poradí bodov programu tak, že pôvodný bod 12 sa presúva pred bod 4 programu.  

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

4. Prerokovanie nájomných zmlúv v obecnom nájomnom bytovom dome na  

      Fándlyho ulici 

Starosta uviedol rozpravu k tomuto bodu programu a dal slovo prítomným občanom. Pán 

Milan Užovič sa pýtal, či sa dá urobiť zmena pri charaktere bytov zo sociálnych na nájomné 

byty. Starosta odpovedal, že obecné byty sú nájomné a sú sociálneho charakteru a stavali sa 

z peňazí Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) na sociálne účely. Peňažný úver zo ŠFRB 

je splatný do konca r. 2031. Dovtedy musí byť dodržaný charakter sociálneho bývania 

a podmienky poskytovania nájomného sociálneho bývania nemôžu byť zmenené. Nájomné 

zmluvy po novom musia byť dojednané na iba na jeden rok, t.j. na dobu určitú. Každoročne 

sa posudzuje príjem spoločnej domácnosti, ktorý by nemal presiahnuť trojnásobok 

životného minima. Kultúrna a finančná komisia odporúčajú návrh schváliť, pretože nie sú na 

Obecnom úrade zaevidované žiadne ďalšie žiadosti na sociálne bývanie v obecnej nájomnej 

bytovke. V rozprave sa riešili povolené aj nepovolené stavebné úpravy. Občania upozornili 

na problém s vchodovými dvermi.   

Uznesenie č. 3-I/OZ/2020 – Obecné zastupiteľstvo v Častej v zmysle ustanovenia § 11  ods. 4 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení nesk. predpisov schvaľuje nájomné zmluvy      

v obecných bytoch na Fándlyho ulici č. 54 na jeden rok s účinnosťou od dňa 11. 02. 2020 do         

11. 02. 2021 pre nájomcov uvedených vo výpise uznesení.  

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

5. Kontrola plnenia uznesení 

Prehľad plnenia uznesení z predchádzajúcich dvoch zasadnutí OZ v Častej predniesol 

zástupca starostu a poslanec P. Tatranský. Prvé body programu zasadnutí OZ boli 

obligatórneho charakteru. Ostatné body programu predchádzajúcich schôdzí OZ             

z 21. novembra 2019 a 19. decembra 2019 boli splnené. Prebehla krátka rozprava 

k prenájmu miestnosti pre Mikroregión Červený Kameň, zásobníku posypovej soli 

a dobudovaniu obecne kanalizácie, ďalej k prebiehajúcemu súdnemu sporu ohľadom 

strelnice.   
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Obecné zastupiteľstvo zobralo kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich OZ na 

vedomie. 

Uznesenie č. 4-I/OZ/2020 – Obecné zastupiteľstvo v Častej v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 

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

uznesení schválených na predchádzajúcich zasadnutiach Obecného zastupiteľstva zo dňa               

21. novembra 2019 a 19. decembra 2019. 

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

6. Prerokovanie správy hlavného kontrolóra obce Častá o vykonaných kontrolách  

v II. polroku 2019 

Hlavný kontrolór obce Častá p. Medlen v správe uviedol, že obec si plní povinnosti pri 

povinnom zverejňovaní a pri sprístupňovaní informácií. Základná finančná kontrola 

o vykonaní inventarizácie vykazuje drobné nedostatky, ktoré budú odstránené. Poslanec F. 

Kašický sa dopytoval, ako sa riešia nedoplatky za odvoz komunálneho odpadu – starosta 

odpovedal, že neplatiči sú riešení exekúciami, dva až trikrát ročne sú dlžníci vyzývaní na 

zaplatenie dlžôb. Pán Medlen uviedol, že nevymožiteľné pohľadávky sú maximálne vo 

výške cca. 1.000 EUR. Poslanec F. Kašický konštatoval, aby pri prideľovaní obecných 

dotácií alebo iných výpomocí boli overované dlžoby na miestnych daniach a poplatkoch – 

starosta odpovedal, že obec tieto činnosti vykonáva.  

 

Uznesenie č. 5-I/OZ/2020 – Obecné zastupiteľstvo v Častej  v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4  

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

1) konštatuje 

že hlavný kontrolór obce predložil na rokovanie obecného zastupiteľstva správy  

            o vykonaných kontrolách v súlade s plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 

a)  Správu o plnení povinností obce Častá o slobodnom prístupe k informáciám  

      v rokoch 2018 - 2019 

            b)  Správu o výsledku základnej finančnej kontroly inventarizácie za rok 2018 

2) berie na  vedomie 

            a)  Správu o plnení povinností obce Častá o slobodnom prístupe k informáciám 

                  v rokoch 2018 - 2019 

            b)  Správu o výsledku základnej finančnej kontroly inventarizácie za rok 2018 

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

7. Prerokovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 

Bod uviedol p. Medlen, ktorý v prvej časti predniesol východiská kontrolnej činnosti, 

v druhej časti výkon pravidelnej činnosti a v tretej časti kontrolu plnenia uznesení OZ. 

Poslanci OZ a starosta v rozprave navrhli doplniť bod 3.3, ktorý sa týka kontrol nájomných 

zmlúv v obci.   

                             

Uznesenie č. 6-I/OZ/2020 – Obecné zastupiteľstvo v Častej  v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 

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

činnosti na I. polrok roku 2020 doplnený o bod  3.3 Kontrola nájomných zmlúv v obci Častá. 

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

 

8. Prerokovanie žiadosti na prenájom nehnuteľného obecného majetku – priestory  

v budove zdravotníckeho strediska po detskej  lekárke 

      Starosta uviedol tento bod programu s tým, že vypracoval dôvodovú správu, v ktorej      

      uvádza, že tento obecný majetok nie je od odchodu detskej lekárky využívaný a prenajatím   
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            uvedených priestorov by obec získala ďalšie peniaze z prenájmu nehnuteľného majetku    

            obce, ktoré by navýšili príjmovú časť obecného rozpočtu v roku 2020 a ďalších. Ďalej  

            konštatoval, že prípadnú  zmluvu by obec dojednala na dobu neurčitú tak, aby v prípade, že  

            obec získa detského lekára/lekárku, mohla jednoznačne a v primeranej dobe (2-3 mesiace)   

            vypovedať aktuálnemu nájomcovi zmluvu tak, aby nástup detského lekára bol  

            bezproblémový. Rozmery spomínaného priestoru sú 68 m2 dohromady. Poslanec Peter             

            Tatranský uviedol, že pediatra obec hľadá. Starosta upozornil na nutnosť výmeny kotla  

            v predmetnom nebytovom priestore. Zámer prenajať nebytové priestory na prenájom  

            zverejní obec v zmysle platného VZN a pri výbere nájomcu bude postupovať v zmysle  

            usmernenia Ministerstva financií  Slovenskej republiky a predpisov o verejnom obstarávaní. 

Uznesenie č. 7-I/OZ/2020 – Obecné zastupiteľstvo v Častej  v zmysle § 11 ods. 4 zákona           

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

1) s vyhlásením verejnej obchodnej súťaže na prenájom nehnuteľného obecného majetku –                                            

nebytové priestory v budove zdravotníckeho strediska v Častej po detskej lekárke     

2) že podmienky verejnej obchodnej súťaže a spôsob hodnotenia budú zaslané na schválenie 

obecnému zastupiteľstvu po spracovaní návrhu Obecným úradom 

 

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

 

9. Prerokovanie žiadosti p. Branislava Schwarza a manželky ohľadom žiadosti o zrušenie 

predkupného práva po zamietavom stanovisku Katastrálneho úradu v Pezinku 

Starosta oboznámil poslanecký zbor OZ v Častej  s priebehom podania aj opakovanej 

žiadosti p. B. Schwarza s manželkou Jarmilou. Starosta v tejto záležitosti navštívil 

Katastrálny úrad v Pezinku a konštatoval, že Obecný úrad vychádza žiadateľovi maximálne 

v ústrety.   

Uznesenie č. 8-I/OZ/2020 – Obecné zastupiteľstvo v Častej  v zmysle § 11 ods. 4 zákona           

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

1) konštatuje 

a)  že kupujúci Branislav Schwarz a manželka Jarmila Schwarzová, bytom  

                  Kíperská ul. 5, Častá nadobudli svoju nehnuteľnosť zapísanú na liste vlastníctva č. 1933,     

                  parc. č. 18/11 o výmere celkom 579 m2 kúpou od obce Častá 

b)  že na uvedenom pozemku v liste vlastníctva je zapísané predkupné právo v prospech    

      Obec Častá formou vecného bremena 

c)  že kupujúci splnil podmienky dohodnuté v ustanovení bodu V. kúpnej zmluvy tým, že    

      nezastavaný pozemok nepredal a na pozemku postavil rodinný dom  

2) súhlasí  

a)  so zrušením predkupného práva obce na pozemku LV 1933, parcela č. 18/11  

                  o výmere celkom 579 m2 pre Branislava Schwarza a manželku Jarmilu Schwarzovú 

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

10.  Návrh na rozdelenie obecných dotácií záujmovým spolkom a občianskym združeniam    

             v obci na rok 2020 

             Starosta uviedol tento bod programu a otvoril diskusiu. Poslankyňa M. Šuteríková      

             konštatovala, že v položke Kultúrne podujatia je málo peňazí. Požiadavky o finančné  

             príspevky mimo občianske združenia je ideálne adresovať pred zostavením obecného    

             rozpočtu. Položka v obecnom rozpočte na Centrum voľného času je účelovo viazaná.   

Uznesenie č. 9-I/OZ/2020 – Obecné zastupiteľstvo v Častej v zmysle § 11 ods. 4 zákona            

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení nesk. predpisov schvaľuje rozdelenie obecných dotácií 

v roku 2020 nasledovne: 
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  1) Športový klub SPC Častá (silový trojboj) vo výške               3 200 EUR           

  2) Futbalový klub FC Slovan Častá vo výške                             6 300 EUR  

  3) Klub slovenských turistov Častá vo výške                             2 400 EUR 

  4) RC Klub Častá vo výške                                                         1 200 EUR 

  5) Khan Karate Klub Častá vo výške                                          1 700 EUR 

  6) Kynologický klub Častá vo výške                                          1 000 EUR 

  7) Divadlo na kolene Častá vo výške                                          1 500 EUR 

  8) Spolok dychovej hudby Častovanka vo výške                        1 250 EUR  

  9) Klub priateľov prírody Častá vo výške                                      250 EUR              

10) OZ Červenokamenské panstvo vo výške                                   800 EUR 

11) BTC Častá vo výške                                                                1 150 EUR  

12) LSR Racing vo výške                                                                 250 EUR 

 

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

 

11.  Návrh na úpravu rozpočtu obce Častá na r. 2020 (poslanecký návrh) 

       Starosta uviedol tento bod programu a dal slovo poslancovi M. Turayovi - predkladateľovi     

       návrhu. V diskusii poslanci prebrali uvedený poslanecký návrh. Úprava rozpočtu by sa      

             týkala zriadenia novej položky pre možnosť budovania chodníka na Štefanovskej ul.,  

             úpravy položky pre chod Informačníka a navýšenie položky pre Dobrovoľný hasičský zbor  

             v Častej. Novovzniknutá položka  s názvom „Budovanie miestnych komunikácií s  

             infraštruktúrou“  po navýšení o 27.500 EUR (t.j. príjem z navýšenia dane z nehnuteľnosti  

             od 1.1.2020) bude činiť 55.000 EUR. Po konzultácii  s účtovníčkou obce a s hlavným  

             kontrolórom obce peniaze zostanú na kapitálových výdavkoch. Pán Medlen v rozprave  

             navrhol urobiť pasportizáciu obecného majetku  a postupné odpredávanie pozemkov pod  

             bytmi, čím by sa navýšili kapitálové príjmy.      

             Poslanci Turay a Kašický informovali OZ o možnosti čerpania peňazí z grantu na      

             budovanie vodozádržných opatrení ako súčasť budovania chodníka na Štefanovskej ul.  

             Starosta deklaroval záujem začať budovať chodník pre peších na Štefanovskej ulici       

             aj s využitím uvedeného grantu.  

 

Uznesenie č. 10 -I/OZ/2020 – Obecné zastupiteľstvo v Častej  v zmysle § 11 ods. 4 zákona           

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

1) schvaľuje 

a)  úpravu rozpočtu v príjmovej časti, položka 121 navýšenie o 27.500 EUR   

b)  úpravu rozpočtu vo výdavkovej časti, pol 3.1 navýšenie o 500 EUR 

c)  úpravu rozpočtu vo výdavkovej časti, pol. 5.1 navýšenie o 4.000 EUR  

d)  úpravu rozpočtu vo výdavkovej časti, pol. 11.1 zníženie o 3.000 EUR  

e)  úpravu rozpočtu vo výdavkovej časti, pol. 11.2 zníženie o 1.000 EUR  

f)  úpravu rozpočtu v časti Kapitálové výdavky obce –  

      pol. 2.1 „Kapitálové nerozdelené“ zníženie o 28.000 EUR  

g)  úpravu rozpočtu vytvorením novej položky 2.1 s názvom „Budovanie miestnych  

      komunikácií s infraštruktúrou“ v sume 55.000 EUR 

2) poveruje    

starostu obce podaním žiadosti na výzvu o poskytnutie nenávratného  finančného príspevku, 

ktorá je zameraná na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine v intraviláne obcí – 

výzva č. 40 – operačný program kvalita životného prostredia 

 

Hlasovanie:  všetci prítomní – za (7), proti (0), zdržali sa hlasovania (0) 
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12.  Prerokovanie financovania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a    

 realizačného projektu stavby „Nadstavba a rekonštrukcia Základnej školy Častá a jej   

 vybraných stavebných objektov s cieľom rozšírenia priestorových kapacít školy“ 

 Starosta informoval OZ o priebehu projektových prác na uvedenej investičnej akcii.   

 Projektová kancelária požaduje hydrogeologický prieskum pri Základnej škole Častá, ktorý  

 nám môže poskytnúť majiteľ ČS, resp. pri nevyhovujúcom prieskume bude obec nutná tieto   

 práce objednať u odbornej firmy, čo bude stáť približne 2.000 EUR. Poslanec Kašický   

 vzniesol pripomienku k nedostatočnej informovanosti o finančných záležitostiach. Poslanec  

 Tatranský uviedol, že nemá pocit, že by poslanci v tejto oblasti ako aj pri tejto investičnej   

 akcii neboli informovaní. Poslanec Tatranský spoločne so starostom podľa možností  

 podrobne a v dostatočnom rozsahu informujú o priebehu a postupe od začiatku procesu   

 doposiaľ,  o čom svedčí priebežná mailová komunikácia s poslancami obecného  

 zastupiteľstva.  Poslanec Tatranský informoval OZ o podanom projekte na úpravu parku  

 pred budovou  ObÚ Častá, tiež o možnosti uchádzať sa o peniaze z grantu tzv. nórskych  

 fondov pre Základnú školu Častá.  

Uznesenie č. 11-I/OZ/2020 – Obecné zastupiteľstvo v Častej  v zmysle § 11 ods. 4 zákona           

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

1)  financovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizačného projektu     

      stavby „Nadstavba a rekonštrukcia Základnej školy Častá a jej vybraných stavebných   

      objektov s cieľom rozšírenia priestorových kapacít školy“  z rezervného fondu v sume        

      39.900 EUR (bez DPH) 

2)  financovanie hydrogeologického prieskumu v areáli Základnej školy Častá pre potreby  

      vypracovania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizačného projektu   

      vyššie uvedenej stavby v sume do 2.500 EUR (bez DPH) 

 

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

 

13.  Verejné vypočutie občanov 

 Verejné vypočutie občanov prebehlo v bode 4. tejto zápisnice. Prítomní občania na  

 zasadnutí obecného zastupiteľstva v Častej mohli predniesť svoje postrehy, myšlienky  

 alebo návrhy pred poslancami OZ Častá. O slovo sa prihlásil p. Milan Užovič – pozri bod 

 4. tejto zápisnice.  

 

14.  Rôzne           

 Poslanec I. Ružek navrhol odovzdávanie cien „Športovec roka“ aj v roku 2020. Starosta  

 súhlasil a športová komisia pripraví nominácie, zabezpečí prípravu a priebeh vyhodnotenia   

 akcie. Rovnako komisia pre sociálne otázky a kultúrna komisia pripravia nominácie,  

 zabezpečia prípravu a priebeh vyhodnotenia  v kategórii „Senior roka 2020“ a „Kultúrny    

 činovník roka 2020“. Poslanec M. Turay navrhol, aby pripravované zmeny s dopadom na  

 rozpočty podnikateľských subjektov pre budúce obdobie, napr. daní z nehnuteľností alebo  

 poplatky za komunálny odpad sa pripravili v predstihu  a schvaľovali podľa možnosti  

 v septembri  bežného roku. Pán Medlen navrhol, aby sa znížil počet vývozov TKO   

 z dvojtýždňového intervalu na mesačný interval. Poslanec Tatranský informoval OZ  

 o podanom projekte na úpravu parku pred budovou Obecného úradu Častá vrátane  

 vodozádržných opatrení, ktorý po administratívnej úprave a finalizácii Zuzany Polčičovej  

 starosta podpísal a projekt bol v riadnom termíne podaný na Bratislavský samosprávny kraj.  

 V prípade úspešnosti projektu bude potrebné spolufinancovanie obce. Poslankyňa Ľubica   

 Cíferská informovala OZ o možnosti čerpať peniaze na výsadbu stromov v obci a v škole.  

 Poslankyňa Michaela Šuteríková predložila starostovi v písomnej podobe návrh VZN  

 o hromadných športových a kultúrnych  podujatiach a návrh VZN o používaní  

 pyrotechniky v obci. OZ prerokovalo predbežne tiež možnosť prijatia VZN o niektorých  

 podmienkach držania psov v obci.  



 
7 

             Poslankyňa Ľubica Cíferská informovala OZ o možnosti čerpania peňazí z grantu tzv.   

             nórskych fondov, ktoré by boli použité na zmiernenie klimatických zmien, v tom - výchova   

             detí, tvrdé a mäkké opatrenia, oddychová zóna, výsadba rastlín, ekologická výchova atď.  

             V prípade zapojenia sa do projektu by bola spoluúčasť obce max. vo výške 2.500 EUR.  

Uznesenie č. 12-I/OZ/2020 – Obecné zastupiteľstvo v Častej  v zmysle § 11 ods. 4 zákona           

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení nesk. predpisov v prípade pridelenia dotácie 

poskytnutej Bratislavským samosprávnym krajom schvaľuje spolufinancovanie projektu 

„Vybudovanie parku pred budovou Obecného úradu v Častej“  v sume 3.272 EUR.  

 

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

 

Uznesenie č. 13-I/OZ/2020 – Obecné zastupiteľstvo v Častej  v zmysle § 11 ods. 4 zákona           

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení nesk. predpisov schvaľuje pre Základnú školu 

s materskou školou v Častej v prípade schválenia projektu „Aktivity na zvyšovanie povedomia  

o zmierňovaní a prispôsobení sa zmene klímy realizovanými školami – ClimaEdu“ z Nórskych  

grantov (ACC03) príspevok na spolufinancovanie maximálne vo výške 2.500 EUR  

 

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

 

15. Záver 

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

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

            zasadnutia Obecného zastupiteľstva v roku 2020 o 23:01 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.                                             Ivan Ružek, v. r.  

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Mgr. Robert Lederleitner, v. r.  

starosta Obce Častá  

http://www.casta.sk/

