
Výpis uznesení Obecného zastupiteľstva v Častej zo IV. riadneho 

verejného zasadnutia konaného 24. septembra 2020     

 

Uznesenie č. 1-IV/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) schvaľuje návrhovú 

komisiu v zložení: Jozef Jakuš a Ľubica Cíferská; 2) určuje overovateľov zápisnice v zložení: Peter 

Tatranský a Ľubica Opálková, 3) berie na vedomie určenie zapisovateľky zápisnice: Michaela 

Šuteríková.  

Uznesenie č. 2-IV/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 

IV. riadneho verejného zasadnutia OZ v roku 2020 v prednesenom znení. 

Uznesenie č. 3-IV/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 25. júna 2020.  

 

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

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení nesk. predpisov: 1) berie na vedomie žiadosť 

skupiny občanov, ktorí žiadajú vedenie obce o vykonanie zmien a doplnkov v platnom územnom 

pláne obce Častá pre lokalitu 24/o, 2) súhlasí s celkovou aktualizáciou ÚPD, 3) poveruje starostu 

na vypracovanie podkladov pre verejné obstarávanie (VO) na spracovateľa aktualizácie ÚPD.   

Uznesenie č. 5-IV/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) berie na vedomie 

správu a pripomienky finančnej komisie, 2) schvaľuje úpravu rozpočtu obce Častá č. 2/2020 

v predloženom znení.    

 

Uznesenie č. 6-IV/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  

a) že kupujúci Ing. Oľga Šuteríková a manžel Jozef Šuterík, bytom  

                 Kíperská ul. 316/9, 900 89 Častá nadobudli svoju nehnuteľnosť zapísanú na liste                

                 vlastníctva  č. 1928, k. ú. Častá, parc. č. 18/13 o výmere celkom 550 m
2
 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 1928, k. ú. Častá, parcela č. 

18/13 o výmere celkom 550 m
2
 pre Ing. Oľgu Šuteríkovú a manžela Jozefa 

Šuteríka, 

b) s uzatvorením Dohody o zrušení predkupného práva.  

 

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

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení nesk. predpisov  1) berie na vedomie žiadosť 

skupiny občanov, ktorí žiadajú vedenie obce o vybudovanie kanalizačnej priepuste na Hlavnej ul. 

v Častej 2) poveruje stavebnú komisiu preverením situácie u občanov – žiadateľov. 



 

 

 

Uznesenie č. 8-IV/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 správu o výsledkoch 

a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  Základnej školy s materskou školou Častá za 

školský rok 2019/2020. 

 

Uznesenie č. 9-IV/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 zriadením vecného 

bremena v prospech Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava ako 

investora stavby BA_Častá, smer Píla, NNK na parcele obce Častá, vedenej v registri KN-E,  

parc. č. 1498/1, vedenej na LV 2118, ktorého predmetom bude právo umiestnenia distribučných 

elektroenergetických rozvodov a zariadení na uvedenom pozemku v katastrálnom území obce 

Častá. 

 

Uznesenie č. 10-IV/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 2. polrok r. 2020. 

 

Vyhotovil:   Mgr. Robert Lederleitner  

                starosta obce Častá  
 


