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starosta obce Častá 
 

________________________________________________________________ 
 

P o z v á n k a 
 

Pozývam vás na riadne rokovanie Obecného zastupiteľstva v Častej, 
ktoré sa bude konať v stredu 30. decembra 2020. Rokovanie sa zvoláva v zmysle zákona 

o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov na základe § 30f 
odstavec 3 písmeno b),  hlasovanie sa uskutoční prostredníctvom elektronických 

prostriedkov s použitím e-mailových adries poslancov  
 

__________________________________________________________________________________ 
 
1. Hlasovanie o návrhu uznesenia na vypracovanie dokumentácie pre územné 

rozhodnutie a realizačný projekt na optickú sieť v obci Častá  
2. Návrh uznesenia:  
     OZ v Častej v zmysle zákona o obecnom zriadení     s c h v a ľ u j e     
     vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie a realizačný projekt za sumu    
     2 172 EUR podľa ponuky s najnižšou cenou na optickú sieť pre budúci kamerový      
     systém a WiFi v obci Častá  

 
Dôvodová správa:  
Obec potrebuje na vydanie územného rozhodnutia mať vypracovanú dokumentáciu, ktorá 
bude súčasťou spoločného územného rozhodnutia pre spoločnosť T-com a Obec Častá. 
Spôsob, ako sa to zrealizuje bol prediskutovaný zo stavebným úradom. Rovnako na 
samotnú realizáciu bude potrebné mať spracovaný realizačný projekt. Rozhodnutie, akou 
cestou pôjdeme pri realizácií pripokládky optickej siete, či vlastnými silami (miestni 
živnostníci)  alebo realizáciu nám zabezpečí spoločnosť,  ktorá ju bude  realizovať aj pre  
T-com, urobí OZ na základe cenovej ponuky a kalkulácie. Rokovania v tejto veci stále 
prebiehajú. Cenové ponuky boli zaslané poslancom OZ dňa 18.11.2020. Predložené tri 
ponuky boli riadne prerokované aj na finančnej komisií.  Zápisnica z finančnej komisie bola 
zaslaná poslancom. Odporúčanie z finančnej komisie je schváliť vyhotovenie dokumentácie 

a realizačný projekt pripokládky na základe ponuky firmy elkatel s.r.o., Bratislava vo výške 
2 172,00 EUR.  
 
Nižšie je priložená aj tabuľka z ďalšími ponukami v rámci prieskumu trhu:  
• pán Páleník, Bratislava                2 300,00 € 
• elkatel, s. r.o.,  Bratislava   2 172,00 € 
• LVtel s,r,o,m Bratislava   2 700,00 € 
 
Dôvodom tejto formy hlasovania obecného zastupiteľstva v Častej je skutočnosť, že od 
soboty 19.12.2020 je zákaz vychádzania a pre zníženie pravdepodobnosti šírenia nákazy 
vírusom Covid-19, volí sa takáto možnosť zasadnutia OZ v Častej. Ďalším dôvodom je, že 
najbližšie zasadnutie OZ je plánované až na február 2021, čo môže byť pre spracovanie 
dokumentácie neskoro a mohli by sme zmariť príležitosť pripokládky optickej siete obce 
k sieti, ktorú bude v obci budovať spoločnosť T-com v priebehu roka 2021. Týmto 
zdôvodnením je naplnená požiadavka § 30f odstavec 3 písmeno b) zákona 369/1990 Zb. 
v znení neskorších predpisov, že sa jedná o  vec, ktorá z dôvodu hroziacej škody neznesie 
odklad. 

 

 



Spôsob hlasovania o navrhnutom uznesení:  
Poslanci budú hlasovať o navrhnutom uznesení pomocou ich emailových adries, ktoré 
nahlásili na komunikáciu s ObÚ Častá  a cez ktoré poslanci vzájomne komunikujú. Do 23. 
decembra 2020 do 24:00 hod. je možné podávať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy na 
úpravu textu uznesenia. Dva dni pred samotným hlasovaním bude poslancom zaslané na 
e-mail konečné znenie návrhu uznesenia, ak bude pozmenené nejakým pozmeňujúcim 
alebo doplňujúcim návrhom. Samotné hlasovanie sa uskutoční dňa 30.12.2020. Hlasovanie 
poslancov bude prebiehať formou odpovede na e-mail všetkým účastníkom, ktorí obdržia 
výzvu na hlasovanie s konečným znením návrhu uznesenia. V kópii tejto komunikácie bude 
starosta obce a hlavný kontrolór obce.   
 
Prijaté uznesenie spolu s informáciou o menovitom hlasovaní poslancov o pozmeňujúcich a 
doplňujúcich návrhoch a o návrhu uznesenia, zverejní obec na úradnej tabuli obce a na 
webovom sídle obce, najneskôr v najbližší pracovný deň nasledujúci po uskutočnení 
hlasovania, teda 31.12.2020.  
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
Mgr. Robert Lederleitner, v. r. 

starosta obce Častá 


