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OBEC ČASTÁ 
 

Zápisnica z II. riadneho zasadnutia  

Obecného zastupiteľstva konaného  

dňa 28. mája 2020 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, Ing. 

Michaela Šuteríková a Ivan Ružek. Zasadnutia sa zúčastnil aj hlavný kontrolór obce Častá Ing. 

Vladimír Medlen. Občania, resp. pracovníci Obecného úradu Častá, ktorí sa tohto verejného 

zasadnutia Obecného zastupiteľstva (OZ) v Častej zúčastnili, sú uvedení v prezenčnej listine  z II. 

zasadnutia OZ Častá v roku 2020 – pracovníčka Obecného úradu Častá – účtovníčka obce Ing. 

Zuzana Polčičová. V celom ďalšom texte zápisnice budú poslanci, starosta, hlavný kontrolór obce, 

prizvané osoby, prítomní hostia a občania vystupujúci na verejnom zasadnutí Obecného 

zastupiteľstva  (ďalej v texte „OZ“) v obci Častá uvádzaní bez akademických titulov.  

Ospravedlnený: Martin Turay  

1. Otvorenie II. riadneho zasadnutia OZ Častá v roku 2020 - 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:  Ľubicu 

Opálkovú a Jozefa Jakuša.  Za overovateľov zápisnice: Petra Tatranského a Ivana Ružeka. 

Za zapisovateľku  II. riadneho  OZ v roku 2020 určil poslankyňu Michaelu Šuteríkovú. 

Následne poslanci hlasovaním návrh schválili.  

Uznesenie č. 1-II/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: Lubica Opálková a Jozef Jakuš;  určuje overovateľov zápisnice v zložení: Peter 

Tatranský a Ivan Ružek 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 II. riadneho zasadnutia OZ  

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

stretnutia poslancov,  ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 21. mája 2020 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 konštatoval, že účtovníčka obce požiadala doplnenie programu v bode 

12. Rôzne, v ktorom chce OZ informovať o podanej žiadosti na dotáciu na dobudovanie el. 

osvetlenia na futbalovom ihrisku. Z dôvodu jej prítomnosti na rokovaní OZ kvôli 

prerokovaniu Záverečného účtu obce Častá za r. 2019 sa OZ dohodlo, že informáciu 
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o podanej žiadosti na dotáciu prerokuje po záverečnom účte, ale formálne zostane 

informácia o dobudovaní el. osvetlenia futbalového ihriska v bode Rôzne. Starosta následne 

navrhol o takto prednesenom programe hlasovať.  Poslanci hlasovaním schválili program 

rokovania II. riadneho OZ v roku 2020. 

Uznesenie č. 2-II/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 

II. riadneho OZ v roku 2020 v prednesenom znení. 

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 tri body 

a bod 5 predchádzajúceho zasadnutia OZ boli obligatórneho charakteru. Ostatné body 

programu predchádzajúcej schôdze OZ boli splnené, čiastočne splnené alebo priebežne sa 

plnia. Obecné zastupiteľstvo zobralo kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ na 

vedomie. 

Uznesenie č. 3-II/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 kontrolu 

plnenia uznesení schválených na predchádzajúcom zasadnutí OZ zo dňa 06. februára 2020 bez 

pripomienok. 

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

5. Prerokovanie Záverečného účtu obce Častá za rok 2019 – časť č. 1  

Po úvodnom slove starostu obce R. Lederleitnera požiadal starosta hlavného kontrolóra 

obce p. Medlena o prednesenie stanoviska k Záverečnému účtu obce za r. 2019. Ten 

skonštatoval, že znenie Záverečného účtu obce za r. 2019 bolo zverejnené na predpísaných 

miestach v stanovenom termíne od 12.5.2020, takisto bolo stanovisko hl. kontrolóra zaslané 

všetkým poslancom OZ e-mailom. V časti a) povinnosti obce, vyhodnotenie vykonal 

v závere, v časti b) stav rozpočtového  hospodárenia vyzdvihol pozitívne plnenie rozpočtu 

a daňovú disciplínu, v časti rozpočtových výdavkov boli vykonané výdavky kapitálové 

a bežné. V časti c) konštatoval, že zostava záverečného účtu je v súlade so zákonom a je 

podrobne vyhodnotenie programového rozpočtu. V časti d) transféry zo štátneho rozpočtu 

(ŠR) boli dodržané. Uviedol aj nedostatky zo strany štátneho rozpočtu, napr. peniaze zo ŠR 

na matriku v Častej boli poukázané vo výške cca. 5.200 EUR, ale reálne matričná agenda 

stála obec o 12.000 EUR viac, stavebný úrad stál obec viac ako 9.000 EUR pri poukázaných 

peniazoch zo ŠR v sume cca. 2.900 EUR atď., z čoho vyplýva, že obec Častá v mnohých 

oblastiach  prenesených kompetencií dopláca na chod agendy prenesenej zo štátu na 

samosprávu zo svojich – obecných peňazí. V časti venovanej zadlženosti obce, kapitola 

záväzky a pohľadávky boli krátkodobé pohľadávky na nezaplatených daniach vo výške 

4.380 EUR, nedaňové pohľadávky vo výške 1.444 EUR. Hl. kontrolór vyzdvihol aktivitu 

zamestnancov obecného úradu, v tomto prípade p. Krchnákovej, pri vymáhaní daňových 

nedoplatkov, vďaka ktorej prišlo z zníženiu pohľadávok o približne polovicu (k dátumu 

zasadnutia OZ, 28.5.2020). V časti g) konštatoval hl. kontrolór, že záverečný účet obsahuje 

všetky dokumenty, ktoré obsahovať má. Záverečný účet neobsahuje stanovisko audítorky, 

pretože podľa nových pravidiel nemusí byť audit k záverečnému účtu vypracovaný do 30.6. 

bežného roka. Správa audítorky bude predložená OZ na zasadnutí nasledujúcom po 

vyhotovení správy od audítorky. V záverečnom slove hl. kontrolór odporučil poslancom OZ 

schváliť záverečný účet obce Častá za r. 2019 bez výhrad.  

V rozprave k téme poslanec Kašický sa pýtal, koľko má obec úverov – odpoveď pani 

Polčičovej - jeden na obecnú bytovku zo ŠFRB v sume cca. 104.000 EUR a druhý na 

vybudovanie časti kanalizácie v minulom období v sume cca. 190.000 EUR. Podľa p. 

Polčičovej údaje do správy vstupujú z účtovnej súvahy a tam nie je celý úver, iba daný rok. 
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Pán Medlen uviedol, že obec si podľa predbežných prepočtov môže ešte zobrať úver vo 

výške približne 190.000 - 200.000 EUR, aby nebol ohrozený chod obce.                     

Uznesenie č. 4-II/OZ/2020 – 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) 1. konštatuje, že hlavný kontrolór  predložil Obecnému  zastupiteľstvu v Častej v súlade   

s § 18f  ods. 1. písm. c)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení nesk. predpisov  

stanovisko  k záverečnému účtu obce Častá  za rok 2019  pred jeho prerokovaním  a schválením  

v obecnom zastupiteľstve a 2. berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k závereč- 

nému účtu za rok 2019. 

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

            Prerokovanie Záverečného účtu obce Častá za rok 2019 – časť č. 2 

            Účtovníčka obce p. Polčičová predniesla všetky najdôležitejšie body záverečného účtu,   

            zhrnula všetky príjmy a výdavky obecného rozpočtu, výsledkom čoho je prebytok  

            hospodárenia vo výške viac ako 176.000 EUR. Po vylúčení nevyčerpaných finančných  

            prostriedkov z roku 2019 a po pripočítaní dotácie na jazykové učebne je konečný výsledok  

            hospodárenia za rok 2019 vo výške 222.043,77 EUR. Výsledok hospodárenia v uvedenej  

            sume bude odvedený do Rezervného fondu. Podľa vyjadrenia p. Polčičovej audit by mal   

            prebehnúť pravdepodobne v júni 2020. O slovo sa prihlásil poslanec Kašický, ktorý   

            poďakoval v mene Kynologického klubu za korektnú spoluprácu obecnému úradu. Takisto   

            poďakoval starostovi  a p. Polčičovej za spoluprácu pri malých projektoch s BSK. Starosta  

            vyzdvihol niektoré práce, ktoré sa v minulom roku vykonali. Poslankyňa Opálková vyjadrila   

            názor, že by chcela vidieť účet Rezervného fondu, pretože sa jej zdá, že je to veľa. Starosta   

            uviedol, že návrh Záverečného účtu obce bol zverejnený na obecnej webovej stránke, na   

            úradnej tabuli obce a zaslaný všetkým poslancom OZ v predpísanej 15-dňovej lehote                 

            v elektronickej podobe, bol každému záujemcovi verejne prístupný a kto chcel, mohol  

            doňho nazrieť a v pripomienkovacej dobe konzultovať s p. Polčičovou.  Starosta ďalej  

            uviedol, že v Rezervnom fonde budeme mať tzv. „finančný vankúš“, t.j. dostatok financií,  

            vďaka čomu si obec pravdepodobne nebude musieť zobrať komerčný úver pri spolu-  

            financovaní nadstavby školy. Tiež uviedol, že šetrí na plate neobsadenej funkcie prednostu   

            obecného úradu a starosta vykonáva svoju funkciu dobrovoľne za základný plat.  

 

Uznesenie č. 5-II/OZ/2020 – 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)  a v zmysle ustanovenia § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene  a doplnení niektorých zákonov 1. schvaľuje celoročné hospodárenie bez 

výhrad  2. schvaľuje vyhodnotenie programového rozpočtu  3. schvaľuje v zmysle ustanovení § 16 

ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov prebytok rozpočtu v sume 222.043,77 EUR   

zistený podľa ustanovení § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov odviesť do rezervné-

ho fondu. 

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

6. Prerokovanie návrhu VZN č. 1/2020 o určení výšky dotácie z rozpočtu obce na 

prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia na rok 2020  

v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti obce Častá 

Návrh VZN bol zverejnený v zákonnej lehote na predpísaných miestach – na úradnej tabuli 

obce Častá a na webovom sídle obce. Starosta R. Lederleitner pripravil návrh VZN  
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č. 1/2020 v predloženom znení podľa podkladov doručených od vedenia ZŠ s MŠ Častá. 

V predloženom a vo zverejnenom znení sa počíta s koeficientom na 1 dieťa, resp. na 1 

potencionálneho stravníka/žiaka ZŠ školskej jedálne (na rok) vo výške 95,288.  

Dôvod úpravy platného znenia VZN je uvedený v spoločnej dôvodovej správe. 

Podľa predbežného vyjadrenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR má byť 

mestám a obciam poskytnutá na materské školy dotácia vo výške 90 mil. EUR v dôsledku 

pandémie koronavírusu. OZ prerokovalo návrh VZN a po krátkej debate hlasovalo. 

                             

Uznesenie č. 6-II/OZ/2020 – 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)  schvaľuje VZN č. 1/2020,  ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie  

obce Častá č. 2/2013 zo dňa 9.4.2013 v znení neskorších zmien a doplnkov o určení výšky dotácie  

z rozpočtu obce na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia na rok 2020  

v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti obce Častá. 

 

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

 

Starosta konštatoval, že VZN bolo prijaté. 

 

7. Prerokovanie návrhu VZN č. 2/2020 o výške príspevkov v školách, v školských 

výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach v 

zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti obce Častá 

Návrh VZN bol zverejnený v zákonnej lehote na predpísaných miestach – na úradnej tabuli 

obce Častá a na webovom sídle obce. Starosta R. Lederleitner pripravil návrh VZN  

č. 2/2020 v predloženom znení podľa podkladov doručených od vedenia ZŠ s MŠ Častá.  

V predloženom a vo zverejnenom znení sa počíta s úpravou poplatku za položku  

1b) Školský klub detí (ŠKD) - výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt 

dieťaťa v školskom klube detí zriadenej obcou činí mesačne 15,00 EUR (pôvodná výška 

bola 13,00 EUR), tiež položka 1a) Materskú školu (MŠ) -  výška príspevku na čiastočnú 

úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou činí mesačne 15,00 

EUR (pôvodná výška bola 13,00 EUR). Dôvod úpravy platného znenia VZN je uvedený 

v spoločnej dôvodovej správe. OZ prerokovalo návrh VZN a po krátkej debate hlasovalo. 

Uznesenie č. 7-II/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 VZN č. 2/2020 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Častá  č. 2/2008 zo dňa 4.9.2008 v 

znení neskorších zmien a dodatkov o výške príspevkov  v školách, v školských výchovno-

vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej a územnej 

pôsobnosti obce Častá.  

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

 

Starosta konštatoval, že VZN bolo prijaté.   

 

8. Prerokovanie návrhu VZN č. 3/2020 o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo 

vlastníctve obce Častá 

Návrh VZN bol zverejnený v zákonnej lehote na predpísaných miestach – na úradnej tabuli 

obce Častá a na webovom sídle obce. Hl. kontrolór obce pripravil návrh VZN č. 3/2020 

v predloženom znení. Starosta poďakoval p. Medlenovi za vypracovanie tohto dokumentu. 

V 15-dňovej predpísanej lehote neprišli žiadne pripomienky. V návrhu VZN je výnimka pre 

starostu pri prideľovaní bytu – iba v prípade, že nejaký byt je voľný, inak o pridelení bytov 

rozhoduje obecné zastupiteľstvo.  OZ prerokovalo návrh VZN a po krátkej debate hlasovalo.                         
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Uznesenie č. 8-II/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 VZN č. 3/2020 

o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce Častá v predloženom znení. 

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

Starosta konštatoval, že VZN bolo prijaté.                             

9. Správa o opatreniach a priebehu v súvislosti s ochorením Covid-19 v obci Častá 

Starosta informoval OZ o prijatých opatreniach a priebehu v súvislosti s ochorením  

Covid-19 v obci Častá. Starosta uviedol, že správu vypracoval aj z dôvodu, aby naši 

nasledovníci v budúcnosti mali komplexnú informáciu o šírení koronavírusu v obci, ako aj 

z dôvodu rekapitulácie obdobia pre obyvateľov už vo fáze uvoľňovania opatrení.    

Uznesenie č. 9-II/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 správu o 

opatreniach a priebehu v súvislosti s ochorením Covid-19  v obci Častá v predloženom znení.   

 

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

 

10. Prenájom miestnosti pre Mikroregión Červený Kameň                                                          
Pri prerokovávaní tohto bodu musel dočasne OZ opustiť poslanec Dukát. S predsedom 

združenia obcí Mikroregión ČK (MČK), starostom obce Dubová zabezpečil starosta obce 

Častá vypracovanie návrhu nájomnej zmluvy o nájme a podnájme nebytových priestorov 

v budove na prízemí Obecného úradu Častá pre účely MČK. Obec Častá zverejnila okrem 

návrhu zmluvy aj zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa v zmysle Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov. Návrh zmluvy aj zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku 

obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa boli zverejnené v zákonnej lehote na 

predpísaných miestach – na úradnej tabuli obce Častá a na webovom sídle obce. Obecné 

zastupiteľstvo prerokovalo predložené dokumenty a po krátkej debate hlasovalo. 

Uznesenie č. 10-II/OZ/2020 – 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)  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 – združeniu obcí - Mikroregión Červený Kameň z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa.  

 

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

 

11. Verejné vypočutie občanov – občania sa II. verejného zasadnutia OZ v r. 2020 nezúčastnili  

 

12. Rôzne                                                                                                                                    
12.1 Informácie o rozširovaní kapacít zákl. školy Častá – porada na BSK, postup na       

            spoločnom stavebnom úrade so sídlom v Budmericiach 

Starosta informoval o pracovnom stretnutí na BSK dňa 14.5.2020 – písomný zápis z porady 

bol všetkým poslancom zaslaný v elektronickej podobe. Podpredsedníčka vlády SR pani 

Remišová sľúbila, že peniaze z tejto výzvy nebudú použité na zmiernenie dopadov 

pandémie koronavírusu vzhľadom na pokročilú rozpracovanosť projektov. Starosta ďalej 

informoval, že Obec Doľany ako pridelený stavebný úrad vydala od 20. mája 2020 

„Oznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní“. 

Dotknutí účastníci stav. konania chodia nahliadať do projektovej dokumentácie. Poslanec 

Tatranský uviedol, že stretnutie s účastníkmi malo byť pred začiatkom stav. konania, ale 

z dôvodu koronakrízy sa uskutoční 5.6.2020.  
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Je plánované ďalšie stretnutie na BSK, kde bude prerokovaná oprávnenosť výdavkov. 

Poslanec Kašický sa dopytoval na vykonávateľa projektového manažmentu – bude vybraný 

vo verejnom obstarávaní. Podľa vyjadrení zástupcov BSK stav. dozor a inžinierska činnosť 

budú oprávnené výdavky. Priebežné správy by mal vykonávať zazmluvnený projektový 

manažér, oprávnenosť výdavku určí zodpovedný orgán. Realizácia projektu rozširovania 

kapacít škôl v Bratislavskom kraji má byť zrealizovaná do konca r. 2023. Z rozširovania 

kapacity ZŠ Častá bola vypustená telocvičňa hlavne z dôvodu nereálneho splnenia 

energetického certifikátu budovy v určenej časovej lehote. Poslanec Dukát bol znovu 

prítomný na rokovaní OZ. 

Uznesenie č. 11-II/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 informácie 

o rozširovaní kapacít základnej školy Častá – informácie z porady na Bratislavskom samosprávnom 

kraji zo dňa 14. mája 2020. 

 

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

 

12.2 Dobudovanie el. osvetlenia na futbalovom ihrisku  

 Starosta požiadal o slovo poslanca Kašického – ten ozrejmil OZ postup podávania žiadosti  

             o dotáciu na BSK v celkovej sume 5.960,24 EUR vr. DPH. Požadovaná je dotácia vo výške   

             5.000 EUR. OZ by malo rozhodnúť o spolufinancovaní. Nie je zrejmé, koľko nám BSK   

             pridelí peňazí.   

Uznesenie č. 12-II/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 spolufinancovanie 

nad rámec pridelenej dotácie, max. však do výšky 3.000 EUR.  

 

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

 

12.3 Výzva podpredsedu vlády SR    

             Bola zverejnená na stránke obce – je využiteľná pre trhovnícke a spoločenské akcie v obci.  

 

12.4 Smart Cities Klub  

 Informačné stretnutie ohľadom výzvy č. 62 – park pred obecným úradom, resp.  

 pokračovanie v príprave budovania chodníka na Štefanovskej ul., k problematike bývalého   

 kúpaliska zatiaľ nie  je taká výzva. Zástupcovia  spoločnosti prišli s ponukou na   

 vypracovanie projektovej dokumentácie do 31.8.2020. V rámci výzvy je možné  

 naprojektovať dve rôzne veci na dvoch miestach. Náklady na projekt sú oprávnený  

 výdavok. OZ súhlasí, aby starosta pokračoval v stretnutiach so zástupcami uvedenej  

 spoločnosti.        

 

12.5 Do rozpravy sa prihlásil poslanec J. Dukát a predniesol požiadavku na zabezpečenie     

 osobného počítača pre p. Romana Setnického pre účely vydávania obecného časopisu   

 „Informačník“. PC zabezpečí obecný úrad, počítač zostane majetkom obce a p. Setnickému    
 bude zapožičaný a zverený do správy a užívania.  

 

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

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení nesk. predpisov súhlasí so zakúpením počítača  

pre potreby redakcie Informačníka do sumy 1.500 EUR.  

 

Hlasovanie:  všetci prítomní – za (8), proti (0), zdržali sa hlasovania (0) 
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Poslanec Dukát sa ďalej informoval na postup prác pri osadení žľabu v novovybudovanej asfaltovej 

ploche na futbalovom ihrisku. Starosta odpovedal, že žľab je už zakúpený, treba vybrať osobu alebo 

firmu, ktorá odvodňovací žľab osadí. Členovia DHZ Častá, ktorí zabezpečovali pomocné práce 

v účelovom zariadení NR SR Častá–Papiernička pre ubytovaných repatriantov v štátnej karanténe, 

žiadajú otestovanie na koronavírus. Starosta požiadal vedenie DHZ Častá o dodanie menného 

zoznamu tých členov, ktorí na Papierničku chodili pomáhať a obecný úrad zabezpečí otestovanie.   

 

12.6  Do rozpravy sa prihlásil poslanec P. Tatranský a informoval o probléme s vlhnutím  

 rodinného domu rod. Púryovej na Hlavnej ul., ktoré údajne má byť z dôvodu vybudovanej   

 splaškovej kanalizácie pred ich rodinným domom. Vyjadril názor, že stavba kanalizácie  

 prispela k súčasnému stavu. Starosta odpovedal, že s p. Púryovou komunikuje a podľa jeho  

 vedomostí ich starší rodinný dom nemá vybudovanú žiadnu zemnú izoláciu, stav s vlhnutím  

 obvodovej steny smerom do ulice bol riešený už v minulom volebnom období dodávateľom  

 prác na obecnej kanalizácii, firmou Combin Banská Štiavnica,  a rod. Púryová sa obrátila  

 viackrát aj na Bratislavskú vodárenskú spoločnosť (BVS), ktorá situáciu  tiež riešila  

 a sťažnosti/podnety rodiny vyhodnotila ako neodôvodnené. Starosta pre vyriešenie tejto  

 problematiky požiadal v prvom štvrťroku 2020 predsedu stavebnej komisie pri OZ Častá,  

 aby komisia uvedený stav prešetrila a podala správu zo šetrenia. Do konania II. zasadnutia  

 OZ v roku 2020 od stavebnej komisie pri OZ Častá nebola podaná písomná správa.   

 Podľa ústneho informovania od predsedu stav. komisie bolo iniciované začatie šetrenia,  

 predseda stav. komisie oslovil aj bývalú starostku na ozrejmenie situácie, potom však prišla  

 pandémia koronavírusu a šetrenie bolo prerušené.  

 Ďalej sa poslanec P. Tatranský pýtal, v akom štádiu je postup projektu na vybudovanie  

 obecnej bezplatnej Wi-Fi siete. Starosta informoval, že v tejto problematike komunikuje   

 s p. Dobrovičom, postup projektu bol dočasne utlmený aj v dôsledku pandémie  

 koronavírusu. Starosta o problematike rozprával aj so starostom obce Píla, ktorá tiež uspela  

 s pokrytím obce Wi-Fi signálom. Malo by sa uskutočniť stretnutie s človekom, resp.  

 firmou, ktorú navrhol p. Dobrovič zo zoznamu oprávnených subjektov. Pán Dobrovič  

 predbežne už navrhol aj zoznam/rozmiestnenie vytypovaných vysielačov.  

 Ďalej sa poslanec P. Tatranský informoval, v akom stave sú projekčné práce na  

 nezrealizované etapy dobudovania obecnej kanalizácie. Starosta odpovedal, že kontaktoval  

 p. Slezáka z firmy Hydrocoop Bratislava vo februári 2020 a dohodli sa na informatívnom  

 stretnutí, ktoré sa nakoniec neuskutočnilo z dôvodu vypuknutia choroby Covid-19. Starosta  

 bude iniciovať nové stretnutie s p. Slezákom.      

 

12.7  Do rozpravy sa prihlásila poslankyňa Ľ. Cíferská s podnetom na riešenie neprehľadnej   

             zákruty na Sokolskej ul. pri RD p. Mikuša, v dôsledku pozemku zarasteného zeleňou, ktorý   

             patrí spol. Protetika Bratislava. Starosta povedal, že skúsi osloviť majiteľa pozemku  

             a požiada ho o nápravu. 

 

12.8  Do rozpravy sa prihlásil poslanec J. Jakuš a informoval, že od 1. júna 2020 sa otvára  

             škola, 1.-5. ročník. Počet prihlásených na vyučovanie v škole je 139 žiakov z celkového    

             počtu 170 detí, všetky triedy sú v počte do 20 detí. Materská škola – nastupuje 62 detí  
             z celkového počtu 83 detí. Zamestnanci nastupujú všetci okrem jedného, ktorý patrí do  

             rizikovej skupiny.  

             Poslanci sa dohodli na termíne ďalšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva v júni 2020,  

             najbližšia schôdza OZ bude dňa 25. júna 2020.  

   

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

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

            zasadnutia OZ v roku 2020 o 21:20 hod. Zvukový záznam z tohto  rokovania Obecného  

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

http://www.casta.sk/
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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  


