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OBEC ČASTÁ 
 

Zápisnica z V. riadneho zasadnutia  

Obecného zastupiteľstva konaného  

dňa 19. novembra 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, Mgr. Ľubica Opálková, Ivan 

Ružek, Jozef Dukát a Martin Turay. Zo zasadnutia sa ospravedlnili Mgr. Ľubica Cíferská a hlavný 

kontrolór obce Ing. Vladimír Medlen. 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, Ing. Vladimír Medlen  

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

a viedol starosta obce Častá Robert Lederleitner.  Privítal prítomných poslancov. 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: Martina 

Turaya a Ivana Ružeka. Za overovateľov zápisnice: Františka Kašického a Jozefa Jakuša. 

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

Následne poslanci hlasovaním návrh schválili.  

Uznesenie č. 1-V/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: Martin Turay a Ivan Ružek, 2) určuje overovateľov zápisnice v zložení: 

František Kašický a Jozef Jakuš, 3) 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 V. riadneho verejného 

zasadnutia OZ v roku 2020 podľa pozvánky, pričom uviedol, že v zmysle záverov z 

rokovania pracovného stretnutia poslancov boli materiály na zasadnutie OZ všetkým 

poslancom zaslané v elektronickej podobe v stanovenej lehote. Starosta vyzval prítomných  

na prípadné doplnenie programu rokovania alebo pripomienky k programu. Prihlásil sa 

poslanec M. Turay a uviedol svoje výhrady, že podľa neho nebola dodržaná lehota 

zverejnenia programu. Starosta odpovedal, že program bol zverejnený na webovom sídle 

obce ako aj na úradnej tabuli obce. Tieto oznamy sú rovnocenné. Poslanec Kašický navrhol 

oznamy zverejňovať skôr, aby nemohli byť spochybnené. Starosta prisľúbil oznamy 

zverejňovať skôr. 
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Starosta následne navrhol o programe zasadnutia hlasovať. Poslanci hlasovaním schválili 

program rokovania V. riadneho OZ v roku 2020. 

Uznesenie č. 2-V/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 

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

Hlasovanie:  všetci prítomní – za (7), proti (0), zdržali sa hlasovania (1) M. Turay 

4. Kontrola plnenia uznesení 
Starosta obce prečítal prítomným poslancom plnenie uznesení z predchádzajúcej schôdze 

obecného zastupiteľstva – odpočet plnenia bodov so záverom splnené, resp. nesplnený jeden 

bod – stavebná komisia nevykonala miestne zisťovanie u p. Milana Šafarika, neposlala 

zápisnicu do konania V. zasadnutia OZ v r. 2020. Poslanec Jozef Jakuš požiadal posielať 

kontrolu plnenia uznesení do mailov poslancov.  

 

Uznesenie č. 3-V/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 24. septembra 2020.  

Hlasovanie:  všetci prítomní – za (7), proti (0), zdržali sa hlasovania (1) M. Turay 

5. Verejná elektronická telekomunikačná sieť – vybudovanie optickej siete v obci 
Poslanec P. Tatranský informoval OZ o priebehu rokovaní s investorom, ktorému boli 

oznámené výšky poplatkov za záber verejného priestranstva, resp. poplatky za rozkopávky 

v obci. Investor oceňuje projektovú dokumentáciu k pripokládke. Obec čaká na cenovú 

ponuku. O podmienkach / záväznom stanovisku obce môže OZ rokovať aj neskôr. 

Podmienky od investora, ktoré prídu, budú posunuté na prerokovanie do finančnej komisie. 

Starosta uviedol, že investor požaduje k vydaniu územného rozhodnutia pre líniovú stavbu 

záväzné stanovisko obce, ktoré mohol vypracovať obecný úrad a nemuselo ísť na rokovanie 

obecného zastupiteľstva. Starosta takisto vyzval všetkých poslancov, že môžu k návrhu 

záväzného stanoviska posielať svoje pripomienky – do konania V. zasadnutia OZ tak 

neučinil žiadny z nich. Poslanec F. Kašický navrhuje zdokumentovať terén pred a po 

rozkopávkach a doplniť toto znenie v bode 5. záväzného stanoviska. Znenie tohto textu     
po dohode pripraví poslanec F. Kašický.  

            

Uznesenie č. 4-V/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 informáciu 

o verejnej elektronickej telekomunikačnej sieti – vybudovanie optickej siete v obci. 

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

6. Prenájom bytu č. 8 v obecnej nájomnej bytovke 

Predsedníčka Komisie kultúry, sociálnych otázok a verejného poriadku pri OZ Častá M. 

Šuteríková  prečítala závery zo zasadnutia komisie. Komisia navrhla prideliť obecný 

nájomný sociálny byť žiadateľke pani Petre Lennerovej.                  

Uznesenie č. 5-V/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 prenájom 

obecného nájomného sociálneho bytu č. 8 v obecnom nájomnom bytovom dome, súpis. č. 54 na 

Fándlyho ul. v Častej vybranému nájomcovi – pani Petra Lennerová.  

 

Hlasovanie:  všetci prítomní – za (8), proti (0), zdržali sa hlasovania (0) 
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7. Prerokovanie spoluúčasti obce k žiadosti o dotáciu na vybudovanie nabíjacích staníc 

pre elektromobily 

Starosta informoval OZ o rokovaní v Slovenskom národnom múzeu (SNM) dňa 19. 

novembra 2020 a o záveroch tohto rokovania. SNM nemá podľa zástupcov SNM 

kompetenciu rozhodnúť o prenájme pozemku, musia zo zákona osloviť Ministerstvo kultúry 

SR (MK) a Ministerstvo financií SR (MF). Termín podania žiadosti je 30.11.2020, čo sa ani 

napriek vynaloženému úsiliu nedá stihnúť. Poslanec M. Turay navrhol, či by sa to nedalo 

realizovať pri obecnom úrade. Poslanec P. Tatranský podotkol, že by sa musel dať prerobiť 

existujúci projekt a znovu podať na pridelený stavebný úrad v Limbachu, čo vzhľadom na 

krátkosť termínu je nereálne. OZ konštatovalo, že môžu prísť ďalšie výzvy na budovanie 

nabíjacích staníc pre elektromobily a terajšie podklady a skúsenosti nám v budúcnosti môžu 

pomôcť.    

                

Uznesenie č. 6-V/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 

informáciu o spoluúčasti obce k žiadosti o dotáciu na vybudovanie nabíjacích staníc pre 

elektromobily.  

 

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

 

8. Prerokovanie žiadosti o súhlas s umiestnením drobnej stavby na obecnom         

      pozemku 

            Žiadateľ pán Jozef  Zajíček, ktorý zastupuje lekáreň v Častej podal písomnú žiadosť dňa 18.     

            novembra 2020 o vybudovanie prestrešenia prístupovej rampy pred lekárňou. Pozemok je  

            obecný a treba vyjadrenie OZ. Starosta  požadoval, aby strešná krytina korešpondovala   

            s existujúcou strešnou krytinou na budove lekárne. Poslanec P. Tatranský uviedol, že je to   

            služba pre občanov a všetkých návštevníkov lekárne.  

                  

Uznesenie č. 7-V/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 s umiestnením 

drobnej stavby na obecnom pozemku, parc. č. 671/2.  

 

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

 

9. Celoplošné testovanie Covid-19 – informácia o priebehu v obci Častá 

Starosta poďakoval všetkým zúčastneným za pomoc pri testovaní. V sobotu bola účasť 

väčšia ako v nedeľu, kedy bola účasť približne tretinová. Starosta poďakoval predovšetkým 

pánovi farárovi, dobrovoľným hasičom, darcom s občerstvením, poslancom, ktorí sa 

zúčastnili osobne alebo materiálnou pomocou, súkromným firmám z obce, zúčastneným 

dobrovoľníkom a vedeniu školy. Poslanec J. Jakuš uviedol, že telocvičňa je stále pripravená 

na prípadné ďalšie testovanie na Covid-19 a treba to tak nechať. Poslanca F. Kašického 

zaujímalo, aké boli náklady a či budú refundované. Starosta uviedol, že náklady na 

testovanie Covid-19 v dňoch 31.10.-1.11.2020 v Častej boli približne vo výške 3.800 EUR 
a obecný úrad požiadal Okresný úrad Pezinok o preplatenie nákladov. V sume sú započítané 

aj odmeny pre pracovníkov registrácie. Zdravotný personál a pomocný zdravotný personál 

vyplácajú Ozbrojené sily SR. Starosta uviedol, že v obci bolo otestovaných 1.525 osôb, 

z toho bolo 8 pozitívne testovaných. Poslanec M. Turay poďakoval za organizáciu. Poslanec 

J. Jakuš požiadal starostu o zapožičanie dezinfekčných stojanov do školy. Poslanec M. 

Turay sa informoval o možnosti inštalovať kameru na monitorovanie počtu osôb čakajúcich 

na testovanie. Starosta uviedol, že realizátor odmietol kameru namontovať kvôli 

problematike GDPR, menilo sa aj umiestnenie radu čakajúcich ľudí.   
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Uznesenie č. 8-V/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 informáciu 

starostu obce Častá o celoplošnom testovaní Covid-19 v obci. 

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

 

10. Verejné vypočutie občanov 

Občania na tomto zasadnutí OZ neboli prítomní. 

  

11. Rôzne 

Účtovníčka obce požiadala OZ o prerokovanie navýšenia rozpočtovej položky na vydanie 

Informačníka č. 4/2020 o 600 EUR. Poslankyňa Ľ. Opálková uviedla, že vianočné číslo sa 

vydáva vždy v januári nasledujúceho roka a netreba preto navyšovať rozpočet. Tiež uviedla, 

že tlač je nekvalitná a treba uvažovať nad novým dodávateľom. Poslanec F. Kašický 

navrhol, aby časopis vyšiel v decembri 2020 a aby starosta a účtovníčka obce pripravili 

k tomu rozpočtové opatrenie. Starosta uviedol, že redakcia obecného časopisu neuverejnila 

požadovaný článok, ktorý bol zaslaný p. Romanovi Setnickému k sčítaniu obyvateľov v 

Slovenskej republike.  Poslanec F. Kašický poďakoval za realizáciu orezov stromov v parku 

pred obecným úradom. Ďalej sa informoval, ako prebieha ustanovovanie Rady partnerstva 

v Bratislavskom kraji – starosta odpovedal, že za ZMOMR bol zvolený starosta obce 

Šekvice p. Fitz. Za miestnu akčnú skupinu (MAS) sú nominovaní p. Petrakovič (primátor 

Modry) a p. Ružička (starosta Dubovej). Poslanec F. Kašický informoval OZ o činnosti 

Kynologického klubu v Častej. Poslanec P. Tatranský sa informoval o priebehu a výsledku 

Obchodnej verejnej súťaže na prenájom priestorov po detskej lekárke – starosta odpovedal, 

že do súťaže sa zapojil jediný záujemca, ktorý splnil podmienky VOS a komisionálne bol 

vybraný. Poslanec P. Tatranský navrhol vytvoriť pracovnú skupinu k zberu komunálneho 

odpadu. Starosta uviedol, že na decembrovú schôdzu OZ obecný úrad pripraví návrh VZN 

o poplatkoch za TKO. Poslanec J. Jakuš sa informoval, ako prebieha výzva k rozširovaniu 

kapacít škôl v bratislavskom kraji – starosta odpovedal, že vláda SR prehodnocuje finančné 

zdroje, výsledok nevieme. P. Tatranský navrhol napísať list na BSK. Poslanec J. Jakuš 

poznamenal, že ak nedostaneme dotáciu, budeme to musieť urobiť vo vlastnej réžii. 

Poslanec M. Turay sa informoval, či sa nedá kúpiť budova bývalých potravín Hradský pre 

účely školy. Poslanec M. Turay sa informoval, ako prebieha prepísanie el. energie vo 

futbalových kabínach. Poslanec I. Ružek uviedol, že po konzultácii s Romanom Setnickým 

navrhuje dať si vlastné obecné centrálne hodiny/elektromer. Poslanec M. Turay požiadal 

o orez stromu (orech) na kúpalisku. Podľa poslanca M. Turaya podal žiadosť o územno-

plánovaciu informáciu na spoločný stavebný úrad so sídlom v Budmericiach, podľa neho sa 

informácia dostala tretej strane a cíti sa poškodený. Starosta mu odpovedal, že ak má 

podozrenie na únik informácií, musí konkretizovať osobu a dokázať to. Keďže začiatok 

nahrávania priebehu OZ zlyhal, poslanec M. Turay zopakoval námietky z bodu 3. tejto 

zápisnice. Poslanec J. Jakuš sa informoval o otváracích hodinách obecného úradu pre 

verejnosť – starosta odpovedal, že budova ObÚ Častá je znovu otvorená pre verejnosť 

v stránkové dni od 18. novembra 2020. Starosta informoval o otvorení územného plánu, 

žiadosti treba podávať výlučne písomnou formou do 30. novembra 2020. V decembri je 

predbežne naplánované verejné obstarávanie na zhotoviteľa ÚPD. Na vyjadrenie k ÚPD 

obce Častá budú oslovené všetky okolité obce.      

 

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

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení nesk. predpisov:   poveruje starostu obce 

k zabezpečeniu vybudovania meradla el. energie pre kabíny na futbalovom ihrisku do najbližšieho 

zasadnutia obecného zastupiteľstva.    

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

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

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

            verejného zasadnutia OZ v roku 2020. 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: 

 

 

____________________________________________            _____________________________________________ 

              Mgr. František Kašický, v. r.                                           Mgr. Jozef Jakuš, v. r.                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Mgr. Robert Lederleitner, v. r. 

starosta Obce Častá  

http://www.casta.sk/

