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OBEC ČASTÁ 
 

Zápisnica zo IV. riadneho zasadnutia  

Obecného zastupiteľstva konaného  

dňa 24. septembra 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 (oznámil, že príde neskôr), Ing. Michaela Šuteríková, 

Mgr. Ľubica Cíferská, Mgr. Ľubica Opálková, Ivan Ružek a hlavný kontrolór obce Ing. Vladimír 

Medlen. Zo zasadnutia sa ospravedlnili Martin Turay a Jozef Dukát. Občania, resp. pracovníci 

Obecného úradu Častá, ktorí sa tohto verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva (OZ) v Častej 

zúčastnili, sú uvedení v prezenčnej listine  zo IV. 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 bola 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: Martin Turay, Jozef Dukát 

1. Otvorenie IV. riadneho verejného zasadnutia OZ Častá v roku 2020 - zasadnutie otvoril 

a viedol starosta obce Častá Robert Lederleitner.  Privítal prítomných poslancov a občanov. 

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: Jozefa Jakuša 

a Ľubicu Cíferskú.  Za overovateľov zápisnice: Petra Tatranského a Ľubicu Opálkovú. Za 

zapisovateľku  IV. riadneho OZ v roku 2020 určil poslankyňu Michaelu Šuteríkovú. 

Následne poslanci hlasovaním návrh schválili.  

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.  

Hlasovanie:  všetci prítomní – za (6), proti (0), zdržali sa hlasovania (0) 

3. Schválenie programu rokovania 

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

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

stretnutia poslancov,  ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 17. septembra 2020 boli materiály na 

zasadnutie OZ všetkým poslancom zaslané v elektronickej podobe v stanovenej lehote. 

Starosta vyzval prítomných  na prípadné doplnenie programu rokovania. Do bodu Rôzne 

navrhol hlavný kontrolór doplniť Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok r. 2020. 
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Starosta obce Robert Lederleitner konštatoval, že účtovníčka obce spracovala návrh úpravy 

rozpočtu obce č. 2/2020, ktorým majú byť upravené rozpočtové kapitoly vo výdavkovej 

časti. Do konania IV. zasadnutia OZ v roku 2020 mal možnosť každý poslanec a poslankyňa 

požiadať o položenie otázok alebo vysvetlenie p. Polčičovú k uvedenému, čo niektorí 

poslanci aj využili. V návrhu sa jedná o úpravu existujúcich položiek (nie novovytváraných) 

- niektoré sa zvyšujú, niektoré znižujú v zmysle skutočného vývoja v priebehu r. 2020 do 

konania schôdze OZ. Starosta následne navrhol o takto prednesenom programe hlasovať.  

Poslanci hlasovaním schválili program rokovania IV. riadneho OZ v roku 2020. 

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. 

Hlasovanie:  všetci prítomní – za (6), proti (0), zdržali sa hlasovania (0) 

4. Kontrola plnenia uznesení 

Starosta obce prečítal prítomným poslancom plnenie uznesení z predchádzajúcej schôdze 

obecného zastupiteľstva – odpočet plnenia dvanástich bodov so záverom splnené. 

 

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.  

Hlasovanie:  všetci prítomní – za (6), proti (0), zdržali sa hlasovania (0) 

5. Prerokovanie žiadosti občanov – žiadosť o prevedenie zmien a doplnkov v platnom 

územnom pláne pre lokalitu 24/o (p. Marián  Held a ďalší) 

OZ má v úmysle otvoriť platný územný plán. Obecný úrad vyčlení peniaze na vypracovanie 

zmien a doplnkov ÚPD. Zámerom obce je osloviť spracovateľa, aby zapracoval aj ostatné 

žiadosti obyvateľov. V čase 18:28 hod. prišiel na rokovanie poslanec F. Kašický. Výberové 

konanie sa bude robiť do konca r. 2020. Finančná komisia navrhuje rovnaký postup. 

Poslanci upozornili prítomných občanov na časovú náročnosť vypracovávania zmien 

a doplnkov ÚPD. Pán Medlen uviedol, že harmonogram postupu prác bude obsahovať návrh 

na spracovanie. Súčasťou zadania bude vypracovanie urbanistickej štúdie (UŠ) pre lokalitu 

24/o. Terajší žiadatelia musia podať novú písomnú žiadosť o preklasifikovanie terajšej 

lokality 24/o z výhľadovej do návrhovej. Poslanec F. Kašický povedal, že treba informovať 

verejnosť o zámere aktualizácie ÚPD. Poslanec P. Tatranský uviedol, že je možnosť získať 

dotáciu na vypracovanie aktualizácie ÚPD. Starosta uviedol, že s osobou odborne 

spôsobilou na vypracovávanie ÚPD bude konzultovať postupnosť krokov. OZ vyzvalo 

prítomných občanov, že v čase spracovávania aktualizácie ÚPD a UŠ by mali prísť vo 

vlastnom záujme na pripomienkové konania, prípadne predkladať podnety. Poslankyňa  

Ľ. Opálková navrhla kontaktovať všetkých doterajších žiadateľov. Starosta oznámil, že 

občania budú informovaní verejnou vyhláškou ako aj ostatnými informačnými kanálmi 

bežnými v obci.  

            

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.   

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

Účtovníčka obce Z. Polčičová oboznámila prítomných poslancov o dôvodoch úpravy. 

Podklady v elektronickej podobe dostali vopred v zákonnej lehote všetci poslanci OZ. 

Finančná komisia odporúča schváliť úpravu rozpočtu. Ďalej finančná komisia odporúča 

vyčleniť peniaze na členské v záujmových organizáciách, odsledovať spotrebu el. energie vo 

futbalových kabínach, prepísať elektromer na obec Častá a skontrolovať/preveriť sadzbu od 

dodávateľa, resp. zmeniť tarifu za kúrenie. Na BSK prebehla predbežná finančná kontrola 

rozpočtu na rozšírenie kapacít ZŠ, ktorá bola zo strany BSK v čase konania stretnutia bez 

pripomienok. Čaká sa na vyhlásenie výzvy.                 

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.    

 

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

 

7. Verejná elektronická telekomunikačná sieť – vybudovanie optickej siete v obci 

Poslanec a zástupca starostu P. Tatranský informoval OZ o pracovnom stretnutí so 

zástupcom projekčnej firmy, ktoré sa konalo tri dni pred zasadnutím OZ. Závery z tohto 

pracovného stretnutia sú také, že výkopové práce budú prebiehať v celej dedine, 

s uprednostnením v pásoch zelene, kde to bude nevyhnutné aj v chodníkoch, takisto 

prerážaním pod cestnými komunikáciami. Práce podľa obchodného zástupcu projekčnej 

firmy budú prebiehať približne trištvrte roka. V pléne prebehla diskusia, či do výkopov, 

ktoré bude realizovať Slovak Telekom (ST) bude možné priložiť vlastné obecné káble. Na 

túto tému sa uskutoční stretnutie aj so zástupcom ST. Poslanec F. Kašický upozornil, že 

v obci pribudnú skrinky, ktoré budú slúžiť na pripojenie cca. štyroch domov, treba dať 

pozor, aby neboli na nežiaducich miestach. V zmysle vyjadrenia zástupcu projekčnej 

kancelárie, prípojky v čase realizácie stavby povedú až k domom, resp. k bytovkám alebo 

iným nehnuteľnostiam (napr. budovy firiem, škola a pod.), rozvody v rámci interiéru si 

zaplatí záujemca individuálne. Starosta uviedol, že podmienkou rozkopávkových povolení 

budú aj skúšky zhutnenia zeminy. Bežná záručná doba pri uvedených stavbách je dva roky. 

Celá investičná akcia bude financovaná výlučne z peňazí spoločnosti Slovak Telekom, bez 

finančnej spoluúčasti obce. Skúsenosti okolitých obcí s vybudovanou optickou sieťou sú 

pozitívne, starosta uviedol dobrý príklad obce Báhoň, takisto v Budmericiach sa robia t.č. 

výkopové práce pre optické káble. Starosta uviedol, že so zástupcom projekčnej kancelárie 

spolu s poslancom M. Turayom si prešiel celú dedinu a podľa vyjadrenia projektanta sú 

podmienky v obci veľmi dobré. Poslanec P. Tatranský uviedol, že od obce potrebujú iba 

záväzné stanovisko k územnému rozhodnutiu a tým, že sa jedná o líniovú stavbu, po vydaní 

kladného územného rozhodnutia môžu začať stavbu uskutočňovať, pretože v tomto prípade 

sa jedná iba o jednostupňový projekt. Vedenie obce sa dohodlo, že požiada investora 

o nahliadnutie do realizačného projektu pred realizáciou líniovej stavby. Starosta vyzval 

poslancov na preštudovanie záväzného stanoviska obce Častá k uvedenému a požiadal ich 

o dodanie prípadných pripomienok. Investičný zámer spol. Slovak Telekom pre obec Častá 

bude riešený v jednom investičnom balíku spolu s obcami Doľany a Štefanová.  

                

Uznesenie k tomuto bodu nebolo prijaté, poslanci OZ o tomto bode nehlasovali, hlasovanie 

prebehne na budúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva.  

 

8. Prerokovanie žiadosti o zrušenie predkupného práva na LV č. 1928, k. ú. Častá  

(žiadosť p. Oľgy Šuteríkovej) 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní uvedenej žiadosti pristúpilo k hlasovaniu. 
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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 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 1928, k. ú. Častá, parcela č. 18/13 

o výmere celkom 550 m2 pre Ing. Oľgu Šuteríkovú a manžela Jozefa Šuteríka, 

b) s uzatvorením Dohody o zrušení predkupného práva.  

 

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

 

9. Prerokovanie žiadosti občanov z Hlavnej ul. (p. Milan Šafarik a ďalší) 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní žiadosti v rozprave uviedlo nasledovné – F. Kašický 

povedal, že on a susedia majú na svojich pozemkoch vybudované vlastné vodozádržné 

opatrenia, voda sa na pozemky žiadateľov dostáva z regionálnej cesty č. 502/II. Prešetrenie 

stavu zabezpečí stavebná komisia. Pri budovaní ďalšej etapy splaškovej kanalizácie v tomto 

úseku v budúcnosti treba zohľadniť tento stav. OZ konštatovalo, že by bolo dobré, keby si aj 

samotní žiadatelia v rámci ochrany vlastného majetku vybudovali na pozemkoch pred 

svojimi domami vodozádržné opatrenia. Vpuste do splaškovej kanalizácie, ktoré žiadatelia 

navrhujú, sú podľa platnej legislatívy neprípustné! Podľa vyjadrenia hl. kontrolóra pána 

Medlena sa dažďové vody do splaškových kanalizácii nesmú vpúšťať z viacerých dôvodov 

(napr. dimenzované čistenie splaškových vôd), správnym riešením by bolo iba vybudovanie 

osobitnej kanalizácie na odvádzanie dažďovej vody. Poslanec J. Jakuš sa pýtal, čo sa stalo 

s pôvodnými jarkami, či by sa nedali obnoviť, pretože treba rátať s tým, že prudké dažde 

budú aj v budúcnosti. Na bývalých jarkoch sú vybudované príjazdové cesty, jarky sú 

pravdepodobne zarastené a pod príjazdovými cestami sú možno úzke rúry. Melioračný 

jarok v lokalite Ruža je t.č. zarastený a bolo by potrebné ho vyčistiť. Pán Medlen upozornil, 

aby sa pri aktualizácii územného plánu myslelo aj na vodozádržné opatrenia v obci.     

 

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. 

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

 

10. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  

Základnej školy s MŠ Častá za školský rok 2019/2020 

Rada rodičov odporúča dokument schváliť, OZ po prerokovaní správy súhlasilo so 

schválením. F. Kašický ocenil vedenie školy a všetkých zamestnancov za zvládnutie situácie 

spojenej s pandémiou Covid-19, na Rade rodičov aj p. riaditeľka Základnej školy Častá 

poďakovala rodičom za vyššie uvedené.  
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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. 

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

 

11. Prerokovanie žiadosti o súhlas so zriadením vecného bremena - Západoslovenská 

distribučná, a.s. 

Jedná sa o lokalitu v katastrálnom území obce Častá, smer Píla od rázcestia (s cestou  

č. 502/II). Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní uvedenej žiadosti súhlasilo so zriadením 

vecného bremena.  

 

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. 

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

 

12. Prerokovanie spoluúčasti obce k žiadosti o dotáciu na vybudovanie nabíjacích staníc   

pre elektromobily  

            Poslanec P. Tatranský predniesol OZ všetky vstupné informácie. Spoluúčasť je navrhnutá      

            vo výške max. 1.500 EUR. S vedením hradu Červený Kameň (ČK) je predbežná dohoda na       

            prenájom 6-tich parkovacích miest po dobu 6-tich rokov za symbolickú cenu nájomného. 

Zmluva o odber el. energie by bola s hradom ČK. Súčasťou zmluvy by bolo servisovanie 

a údržba nabíjacieho zariadenia. Poslankyňa Ľ. Opálková požadovala dodatočné informácie 

o spôsobe platieb pri prevádzkovaní nabíjacích staníc. V prípade úspešného podania 

o dotáciu bude treba vykonať VO na dodávateľa. O zriadenie nabíjacej stanice pre 

elektromobily sa podľa dostupných informácií bude uchádzať aj prevádzkovateľ ČS Avanti 

v Častej, resp. iní podnikatelia. Po dodaní dodatočných informácií bude sa o tomto bode 

rokovať na nasledujúcej schôdzi OZ.   

Uznesenie k tomuto bodu nebolo prijaté, poslanci OZ o tomto bode nehlasovali, hlasovanie 

prebehne na budúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva.  

 

13. Verejné vypočutie občanov 

Občania boli vypočutí v bode č. 5 tohto programu rokovania. 

 

14. Rôzne 

Po udelení slova hlavnému kontrolórovi obce p. Medlenovi, ktorý požiadal na začiatku 

zasadnutia obecného zastupiteľstva o zaradenie bodu, ktorým sa prerokuje Plán kontrolnej 

činnosti na 2. polrok r. 2020, obecné zastupiteľstvo schválilo tento dokument. Poslanec  

F. Kašický v mene obyvateľov predniesol požiadavku na orez stromov pre obecným 

úradom. Ďalej upozornil na nevyhovujúci stav stĺpu el. vedenia na Podzámockej ul., starosta 

ho požiadal o presnú identifikáciu stĺpu.  PC pre potreby redakcie Informačníka bude 

redakcii zapožičaný po aktualizácii p. Dobrovičom. Starosta požiadal p. Setnického R. a  

p. Dobroviča A. o priamu komunikáciu medzi sebou. Poslanci dostali informáciu o tom, že 

obec Častá nie je v zozname oprávnených žiadateľov Environmentálneho fondu SR 

k budovaniu kanalizácií.  Poslanec F. Kašický poďakoval starostovi za účasť na 

kynologickej súťaži. Starosta odpovedal, že pozvanie rád prijal.  
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Poslanec P. Tatranský sa informoval o priebehu opravy autobusovej zastávky na námestí, 

starosta informoval, že rokuje s firmou Verhofsté Myjava. Konštrukcia zastávky je od 

talianskeho výrobcu a momentálne je problém zabezpečiť tesniacu gumu, vedenie obce bude 

hľadať aj alternatívneho dodávateľa. Stojiská na 1100 litrové kontajnery – stavebná komisia 

vypracovala v minulom roku návrhy, podľa ktorých by sa vytypované stojiská vybudovali. 

Systém zberu domového/komunálneho  odpadu podľa poslanca P. Tatranského treba 

v blízkej dobe zmeniť, starosta vyzval zástupcu starostu na vytvorenie pracovnej skupiny, 

ktorá by túto problematiku v obci vyriešila k spokojnosti všetkých občanov.     

 

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. 

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 IV. riadneho 

            verejného zasadnutia OZ v roku 2020 o 21:42 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.                                            Mgr. Ľubica Opálková  

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Mgr. Robert Lederleitner 

starosta Obce Častá  

http://www.casta.sk/

