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OBEC ČASTÁ 
 

Zápisnica z III. riadneho zasadnutia  

Obecného zastupiteľstva konaného  

dňa 25. júna 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. Jozef Jakuš, Mgr. František Kašický, Ing. Michaela Šuteríková, Ivan Ružek, Martin Turay 

a Jozef Dukát. Zo zasadnutia sa ospravedlnil  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 III. zasadnutia OZ Častá 

v roku 2020. Zasadnutia OZ sa zúčastnila pracovníčka Obecného úradu Častá – účtovníčka obce 

Ing. Zuzana Polčičová z dôvodu zaradenia bodu programu, ktorým mala byť prerokovaná úprava 

rozpočtu obce. V celom ďalšom texte zápisnice budú poslanci, starosta, 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 Cíferská, Mgr. Ľubica Opálková  

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

starosta obce Častá Robert Lederleitner. Privítal prítomných poslancov, členov DHZ Častá 

a prítomných občanov. Následne všetkých prítomných oboznámil s programom rokovania. 

2. Odmenenie členov DHZ Častá – odovzdanie plakiet dobrovoľným hasičom, ktorí 

v súvislosti s pandémiou Covid-19 slúžili v karanténnom centre pre repatriantov v účelovom 

zariadení NR SR v Častej-Papierničke. Starosta a po ňom poslanec J. Dukát poďakovali 

členom DHZ Častá, ktorí osobne pomáhali v karanténnom centre a následne odovzdali 

ďakovné plakety. Obec zabezpečila preplatenie testovania hasičov z karanténneho centra – 

všetky boli negatívne.  

3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa              

Starosta obce Častá Robert Lederleitner  za navrhovateľov uznesení navrhol:  Petra 

Tatranského a Ivana Ružeka.  Za overovateľov zápisnice: Martina Turaya a Jozefa Dukáta. 

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

Následne poslanci hlasovaním návrh schválili.  

Uznesenie č. 1-III/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: Peter Tatranský a Ivan Ružek;  určuje overovateľov zápisnice v zložení: Martin 

Turay a Jozef Dukát a berie na vedomie určenie zapisovateľky zápisnice: Michaela Šuteríková.  

Hlasovanie:  všetci prítomní – za (7), proti (0), zdržali sa hlasovania (0) 
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4. Schválenie programu rokovania  

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

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

stretnutia poslancov,  ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 18. júna 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 spracovala návrh úpravy rozpočtu  

č. 2/2020, ktorým majú byť upravené rozpočtové kapitoly vo výdavkovej časti. Do konania 

III. zasadnutia OZ v roku 2020 mal možnosť každý poslanec a poslankyňa požiadať 

o položenie otázok alebo vysvetlenie p. Polčičovú k uvedenému formou e-mailu, telefonicky 

alebo osobne na obecnom úrade. V návrhu sa jednalo o úpravu existujúcich položiek (nie 

novovytváraných) - niektoré sa zvyšujú, niektoré znižujú v zmysle skutočného vývoja 

v priebehu r. 2020 do konania schôdze OZ. O informácie p. Polčičovú požiadali mailom 

dvaja poslanci M. Turay a J. Dukát, ktorým účtovníčka obce odpovedala.       

            Starosta následne navrhol o takto prednesenom programe hlasovať.  Poslanci hlasovaním   

            schválili program rokovania III. riadneho OZ v roku 2020. 

Uznesenie č. 2-III/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 

III. riadneho OZ v roku 2020 v prednesenom znení podľa pozvánky. 

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

5. Verejné vypočutie občanov 

Skupina občanov poslala oficiálnu žiadosť o vyčlenenie pozemkov z plánovanej 

urbanistickej štúdie v lokalite 24/o. Slovo dostal p. Marián Held, ktorý odkúpil podiel na 

prístupovom pozemku do uvedenej lokality od p. Kapca, niektorí si to však rozmysleli. 

Občania – žiadatelia si chcú dať vypracovať urbanistickú štúdiu (UŠ) na vlastné náklady. 

Reálny záujem o výstavbu rodinných domov (RD) majú štyria občania. V najbližšom 

období bude na prístupovom pozemku sedem spoluvlastníkov. Starosta konštatoval, že 

podľa ich žiadosti všetky náklady budú znášať stavebníci – žiadatelia/vlastníci pozemkov. 

Občania – žiadatelia sú s tým uzrozumení. Páni Lukáš Hajdin a Erik Setnický sú v inej 

lokalite a preto oni si nemusia dať vypracovať UŠ. V rozprave boli občania – žiadatelia 

upozornení na vypustenie časti ich pozemkov na budúcu cestu a chodníky, čo je podmienka 

pre vydanie stav. povolenia. Poslanec Turay odporučil zriadiť si na budúcej ceste 

a chodníkoch vecné bremeno – právo prechodu a vybudovanie inžinierskych sietí. Po 

vypracovaní UŠ bude OZ túto schvaľovať. Poslanec Tatranský odporučil regulatívy lokality 

komunikovať s arch. Sopirovou. Poslanec Turay sa ponúkol, že pomôže so zakreslením 

budúcej cesty a odporučil občanom – žiadateľom reparcelizáciu. Pán Ondrej Schwarz 

povedal, že občania nemajú záujem pozemky reparcelizovať.  Poslanec Tatranský uviedol, 

že UŠ rieši okrem iného aj inžinierske siete a pre stavebníkov bude vypracovaná UŠ po 

dohotovení záväzná. V prípade, že by sa celá lokalita 24/o riešila komplexne a ako celok, 

novovybudovaná ulica by vyúsťovala na Fándlyho ul. V opačnom prípade ukončenie 

uvažovanej cesty musí byť vybudované tak, aby sa na jej konci mohlo otočiť aj nákladné 

auto (hasičské cisternové vozidlo, smetiarske auto a pod.). Starosta vyzval občanov, aby 

zvážili možnosť reparcelizácie svojich súkromných pozemkov.       

 

6. Prerokovanie žiadosti občanov k ďalšej výstavbe rodinných domov na  

      Družstevnej ul. v lokalite 24/o – žiadosť p. Mariána Helda a ďalších (po dohode  

      poslancov prehodené s bodom č. 7) – po prerokovaní v poslaneckom zbore obecné  

      zastupiteľstvo  súhlasilo s IBV v lokalite 24/o na súkromných pozemkoch žiadateľov, ktoré  

      v platnom územnom pláne obce nie sú t.č. riešené územným plánom zóny, ani 

      urbanistickou štúdiou vypracovanou odborne spôsobilou osobou.  
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Uznesenie č. 3-III/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 s vypracovaním 

urbanistickej štúdie odborne spôsobilou osobou v súvislosti s plánovanou výstavbou rodinných 

domov na súkromných pozemkoch žiadateľov, ktoré v platnom územnom pláne obce nie sú t.č. 

riešené územným plánom zóny, resp. urbanistickou štúdiou vypracovanou odborne spôsobilou 

osobou. Uvažovaná výstavba IBV formou rodinných domov má byť realizovaná v lokalite 24/o, 

v ktorej pozemky sú v súkromnom vlastníctve a prístup do lokality 24/o bude po súkromnej 

miestnej komunikácii/ceste, t. z., že vybudovanie všetkých inžinierskych sietí, cesty, chodníkov, 

verejného osvetlenia, prevádzkovania zimnej a letnej údržby, služieb pri vývoze tuhého 

komunálneho/domového odpadu, triedeného zberu a pod. budú finančne znášať stavebníci – 

žiadatelia na svoje náklady v plnom rozsahu, vr. zaplatenia vypracovania urbanistickej štúdie.  

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

7. Kontrola plnenia uznesení 

Poslanec J. Dukát pripomienkoval, že v zápisnici z 28.5.2020 nie je uvedený medzi 

prítomnými. Poslanec a zástupca starostu P. Tatranský prečítal kontrolu plnenia uznesení – 

body 1-4 boli obligatórneho charakteru. Bod 5 Prerokovanie záverečného účtu obce Častá za 

r. 2019 - splnené. Bod 6 VZN č. 1/2020 – splnené, bod 7 VZN č. 2/2020 – splnené, bod 8 

VZN č. 3/2020 – splnené, bod 9 Správa o Covid-19 – splnené, bod 10 Prenájom miestnosti 

pre Mikroregión Červený Kameň – v plnení, bod 11 Verejné vypočutie občanov – splnené, 

bod 12 Zaobstaranie počítača pre potreby redakcie Informačníka – priebežne sa plní, ďalšie 

body Informácia o rozširovaní kapacít ZŠ – splnené, dobudovanie osvetlenia na futbalovom 

ihrisku – po telefonáte predsedu Bratislavského samosprávneho kraja p. Drobu bolo 

starostovi oznámené, že tento rok v čase po koronakríze  nebudú tieto dotácie od BSK 

poskytnuté. Pamätník padlým z I. a II. svetovej vojny pri kostole – starosta má osloviť 

vnučku p. Geršica ohľadom možných zachovalých fotografií.                

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

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

plnenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častej, ktoré sa 

uskutočnilo dňa 28. mája 2020.  

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

8. Prerokovanie spoluúčasti k žiadosti o dotáciu v oblasti podpory regionálneho    

rozvoja z výzvy Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu   

               V žiadosti,  ktorú podala obec Častá menovanému úradu ide o materiálové vybavenie  

            trhových podujatí v obci. Spoluúčasť obce je 10%, max. do výšky 2.500 EUR. Starosta  

            uviedol, že súčasné trhové miesto nie je na vhodnom mieste (autobusová zastávka, 

            križovatka,  sťažnosti občanov). Drevené stánky v prípade úspešnosti podanej žiadosti budú  

            umiestnené na námestí v Častej. Poslanec F. Kašický v rozprave povedal, že uvidíme, či  

            budeme úspešní, pretože všetky projekty sú ohrozené pandémiou Covid-19.    

 

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

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

žiadateľa/obce vo výške 10%, najviac však do výšky 2.500 EUR  z výzvy Úradu podpredsedu vlády 

SR pre investície a informatizáciu na dotáciu v oblasti podpory regionálneho rozvoja. 

Hlasovanie:  všetci prítomní – za (7), proti (0), zdržali sa hlasovania (0) 
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9. Prerokovanie návrhu úpravy rozpočtu obce č. 2/2020 

Všetkým poslancom Obecného zastupiteľstva v Častej bol uvedený návrh dokumentu 

zaslaný v elektronickej podobe, návrh úpravy rozpočtu vypracovala účtovníčka obce pani 

Polčičová. Do konania III. zasadnutia OZ v roku 2020 mal možnosť každý poslanec 

a poslankyňa požiadať o položenie otázok alebo vysvetlenie p. Polčičovú k uvedenému 

formou e-mailu, telefonicky alebo osobne na obecnom úrade. V návrhu sa jedná o úpravu 

existujúcich položiek (nie novovytváraných) - niektoré sa zvyšujú, niektoré znižujú 

v zmysle skutočného vývoja v priebehu r. 2020 do termínu konania schôdze OZ. Starosta 

uviedol tento bod a konštatoval, že písomné pripomienky mailom podali dvaja poslanci M. 

Turay a J. Dukát. Návrh úpravy rozpočtu v zmysle § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení 

nebolo nutné vyvesiť na úradnej tabuli a na webovom sídle obce 15 dní pred konaním OZ. 

Presun peňazí nie je medzi bežnými a kapitálovými výdavkami. Poslanec J. Dukát 

v rozprave uviedol, že p. Polčičová nezohľadnila v predkladanej úprave už vo februári 2020 

schválenú úpravu č. 1/2020. Poslanec M. Turay uviedol, že na webovej stránke je iba 

pôvodný rozpočet obce a nie je vidieť úpravu č. 1/2020. V návrhu sú navrhnuté 

úpravy/zvýšenie aj zníženie v rôznych kapitolách, vr. kapitoly stavebného úradu ako aj 

iných rozpočtových kapitol. Starosta poslancom OZ vysvetlil organizačnú štruktúru 

spoločného stavebného úradu so sídlom v Budmericiach (štyria zamestnanci, z toho dve 

odborne spôsobilé osoby s asistentkami) a zdôraznil vzájomnú zastupiteľnosť zamestnancov 

spol. stav. úradu, čo momentálne je veľkou výhodou, pretože p. Šurinová bude 

pravdepodobne dlhodobo práceneschopná, taktiež efektivitu a výhody spoločného 

fungovania stav. úradu. Úprava rozpočtu pri stavebnom úrade vyplynula preto, lebo 

vyúčtovanie za posledný kvartál r. 2019 bolo obecnému úradu Častá doručené až v priebehu 

r. 2020. Poslanec P. Tatranský konštatoval, že keď sa vo februári prijala úprava č. 1/2020, 

malo by to tam byť zapracované. Zúčtovanie za fungovanie spol. stav. úradu za posledný 

štvrťrok 2019 pošle p. Polčičová poslancom. Starosta uviedol, že do polovice júna 2020 

bolo na stav. úrade 110 konaní len za obec Častá. Účtovníčka obce upozornila poslancov, že 

v systéme účtovníctva obce a na príslušnom ministerstve sú nahraté všetky úpravy rozpočtu. 

Poslanec M. Turay navrhol zapracovať februárovú a aktuálnu úpravu a až potom hlasovať. 

Poslanec F. Kašický navrhol zverejniť na webovom sídle všetky úpravy rozpočtu a uviedol, 

že finančné veci by mali ísť na prerokovanie do finančnej komisie, čo starosta akceptoval 

a požiadal p. Polčičovú o zapracovanie na web stránku obce a návrh úpravy rozpočtu č. 

2/2020 bude poskytnutý na prerokovanie finančnej komisii. Poslanec P. Tatranský uviedol, 

že v prípade neschválenia na tejto schôdzi OZ bude úpravu rozpočtu č. 2/2020 obecné 

zastupiteľstvo schvaľovať v septembri 2020.     

                           

Uznesenie č. 6-III/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 presunutie 

úpravy rozpočtu č. 2/2020 na september 2020 a ukladá Obecnému úradu Častá doplniť úpravu 

rozpočtu obce č. 1/2020, uverejniť ju na webové sídlo obce a požiadať finančnú komisiu 

o stanovisko k návrhu úpravy rozpočtu č. 2/2020. 

 

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

 

10. Vyhodnotenie stretnutia s občanmi ohľadom rozširovania kapacít základnej školy  

Stretnutie sa uskutočnilo v piatok 12.6.2020 na obecnom úrade a zúčastnilo sa ho cca. 75% 

dotknutých občanov. Starosta a zástupca starostu  zorganizovali  stretnutie z dôvodu 

rozširovania kapacít základnej školy s majiteľmi susedných pozemkov okolo ZŠ. Zástupca 

starostu pripravil pre prítomných prezentáciu z projektovej dokumentácie pre stavebné 

povolenie. Dôvodom pre stretnutie bolo vysvetliť podrobnejšie majiteľom susediacich 

pozemkov zámer stavebníka a priestorové riešenia v školskom areáli. Pozvanie dostali 

všetci členovia obecného zastupiteľstva, okrem starostu a zástupcu starostu z radov 

poslancov sa dostavil F. Kašický.  
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            Zo stretnutia s občanmi vyplynula požiadavka na vybudovanie oplotenia zo spodnej strany  

            školského areálu. OZ prerokovalo vybudovanie neprehľadného oplotenia, ktoré nahradí       

            terajší plot z pletiva, prítomní občania žiadali záruku vybudovania neprehľadného oplotenia  

            formou uznesenia obecného zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č. 7-III/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 s vybudovaním 

neprehľadného plotu  zo spodnej strany školského areálu v súvislosti s pripravovaným rozširovaním 

kapacít základnej školy v Častej.  

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

 

11. Rôzne 

O slovo sa prihlásil P. Tatranský, ktorý sa pýtal na kontajnery na elektroodpad. Starosta 

informoval, že p. Krchnáková už kontaktovala spoločnosť, ktorá vie zabezpečiť zber 

elektroodpadu formou kontajnera. Služba je bezplatná, vedia dodať aj informačné letáky. 

Podľa predbežného rokovania by mohol byť kontajner do obce dovezený v júli alebo 

auguste 2020. Kontajner na drobné elektrospotrebiče a baterky by bol pri obecnom úrade. 

Prihlásil sa poslanec J. Dukát, ktorý vyjadril nespokojnosť so stavom verejnej zelene, 

kúpaliska, jarkov, detského ihriska, žľabov a zastávky na námestí. Chce sa vzdať mandátu, 

keď to bude takto pokračovať. Podľa jeho zisťovania obec nezverejnila oznam HaZZ 

v Pezinku o zvýšenom nebezpečenstve požiaru. Starosta odpovedal, že tento oznam bol 

v papierovej forme vyvesený na úradnej tabuli obce a v čase konania tejto schôdze bolo 

zvýšené nebezpečenstvo požiaru už odvolané a preto oznam na úradnej tabuli bol zvesený. 

Podľa starostu obec zverejnila na svojej webovej stránke upozornenie na povinnosti 

fyzických osôb v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi, ktoré riešilo ochranu lesov pred 

požiarmi, ktoré vydalo Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru – oddelenie 

požiarnej prevencie – upozornenie obec zverejnila na svojom webovom sídle dňa 5.3.2020 

v sekcii úradná tabuľa. Takisto poslanec upozornil na nedostatočné kosenie verejnej zelene. 

Poslanec P. Tatranský reagoval, že starostlivosť o zeleň by sa mohla vykonávať aj externe, 

súhlasí, že detské ihrisko sa musí opraviť, ale ako to bolo podané nie je namieste. J. Dukát 

povedal, že veľa ľudí má problém s tým, ako dedina vyzerá. Starosta odpovedal, že mnohé 

z toho sú nedostatky z rokov 2010-2018. Poslanec M. Turay uviedol, že niekedy je chyba 

v komunikácii. Upozornil na ohnutú zvislú dopravnú značku pri starej trafostanici. Do starej 

trafostanice máme starý transformátor, chcelo by to presklené dvierka. Ďalej upozornil, že 

od občana z Veternej ul. príde požiadavka na cestný spomaľovač. Podľa poslanca Turaya na 

ostrovčeku pri odbočovaní do stav. lokality Ruža je zvislá dopravná značka umiestnená 

vysoko a nie je cez ňu vidieť. Starosta reagoval, že investor lokality dal vypracovať 

dopravné riešenie odborne spôsobilej osobe, ktoré bolo posúdené u dopravného inžiniera na 

Okresnom policajnom zbore v Pezinku a po realizácii v zmysle schválenej projektovej 

dokumentácie bolo dopravné značenie križovatky skolaudované. Poslanec I. Ružek povedal, 

že treba na detskom ihrisku urobiť revíziu a opraviť certifikovanou firmou. Navrhol osloviť 

Ľ. Cvečku, aby to pozrel. Starosta povedal, že v r. 2019 na detskom ihrisku bola vykonaná 

riadna revízia, o čom je písomný záznam na obecnom úrade. Poslanec F. Kašický povedal, 

že radšej investovať peniaze, aby sme to mali v poriadku. V reakcii na J. Dukáta povedal, že 

ľudia nás posudzujú podľa toho, čo vidia. To čo sa dá poďme urobiť a vyriešiť. Radšej 

dajme peniaze ďalšiemu pracovníkovi na verejnú zeleň, ako to dať robiť externe. Peter 

Tatranský navrhol vyhlásiť verejne, že hľadáme posilu – pracovníka verejnej zelene. 

Starosta znovu povedal, že Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vyhlásila prepad v príjmoch 

miest a obcí na Slovensku na podielových daniach z príjmu fyzických osôb, čo konkrétne 

pre obec Častá činí odhad výpadku na daniach od 50.000 do 240.000 EUR v r. 2020 

(prognóza z apríla 2020). Poslanec Peter Tatranský navrhol polep autobusovej zastávky na 

námestí.  
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Poslanec M. Turay navrhol riešiť kosenie robotickou kosačkou a rovné plochy traktorovou 

kosačkou. Poslanec J. Dukát navrhol obstarať nástavec na malotraktor (mulčovač). Starosta 

povedal, že žiadateľka o prenájom priestorov po detskej lekárke ústne oznámila, že o nájom 

nemá ďalej záujem. Poslanec I. Ružek sa informoval na stav multifunkčného ihriska. Jozef 

Jakuš doniesol počty potrebných komponentov, aby sa ihrisko sprevádzkovalo. Predbežne 

v súvislosti s Covid-19 asi nebude prístupné verejnosti, starosta sa dohodne s vedením 

základnej školy o prípadnom sprístupnení pre verejnosť. Poslanec P. Tatranský sa pýtal, ako 

sa vyvíja zmluva o prechode do školy cez cirkevné pozemky a na stav stavebného povolenia 

rozširovania kapacít ZŠ. Starosta odpovedal, že v piatok 26.6.2020 sa stretne s pánom 

farárom, stavebné povolenie je tesne pred nadobudnutím právoplatnosti.  Starosta oznámil 

prítomným termín nasledujúceho riadneho verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

ktoré bude vo štvrtok 24.9.2020.                     

 

12. Záver  

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

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

            verejného zasadnutia OZ v roku 2020 o 21:30 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.                                                      Jozef Dukát, v. r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Mgr. Robert Lederleitner, v. r.  

starosta Obce Častá  

http://www.casta.sk/

