
Výpis z uznesení VI. zasadnutia OZ v roku 2020 

 

Uznesenie č. 1-VI/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: František Kašický a Jozef Jakuš, 2) určuje overovateľov zápisnice 

v zložení: Martin Turay a Ľubica Opálková, 3) berie na vedomie určenie zapisovateľky 

zápisnice: Michaela Šuteríková.  

Uznesenie č. 2-VI/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 VI. riadneho verejného zasadnutia OZ v roku 2020 v doplnenom znení. 

Uznesenie č. 3-VI/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 19. novembra 2020.  

 

Uznesenie č. 4-VI/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 úpravu 

rozpočtu obce Častá č. 3/2020.  

Uznesenie č. 5-VI/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 
a)  stanovisko hlavného kontrolóra obce Častá k  návrhu rozpočtu  obce Častá na rok 2021 a      

     obdobie r. 2022 – 2023 

b)  rozpočet obce Častá na r. 2021 – 2023 

c)  dôvodovú správu k návrhu rozpočtu obce Častá na r. 2021 – 2023 

2) schvaľuje rozpočet obce Častá na rok 2021 v členení: 
a)  Bežné príjmy obce   1 806 838,00 EUR   

     Bežné výdavky obce  1 693 328,00 EUR 

     Kapitálové príjmy      0,00 EUR 

     Kapitálové výdavky       65 930,00 EUR 

     Príjmové finančné operácie     0,00 EUR 

     Výdavkové finančné operácie       47 580,00 EUR 

 

Plánovaný prebytok rozpočtového hospodárenia 0,00 EUR 

b) schvaľuje programový rozpočet výdavkov na rok 2021. 

 

Uznesenie č. 6-VI/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 

VZN č. 4/2020 o obmedzení pyrotechnických výrobkov. 

 

Uznesenie č. 7-VI/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  VZN  

č. 5/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady. 

 

Uznesenie č. 8-VI/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 VZN            

č. 6/2020 o odpadoch. 



Uznesenie č. 9-VI/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 

VZN č. 7/2020 o cintorínskom poriadku podľa predneseného poslaneckého návrhu. 

 

Uznesenie č. 10-VI/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 písomnú žiadosť o výmenu bytu v obecnom nájomnom bytovom 

dome na Fándlyho ul. 54 v Častej, žiadateľky p. Kataríny Dubanovej, zaslanej v 

súlade s § 8 ods. 1 Všeobecne záväzného nariadenia obce Častá č. 3/2020 o 

podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce Častá, 

2) poveruje starostu obce Častá udeliť žiadateľke p. Kataríne Dubanovej písomný 

súhlas  s výmenou bytu v zmysle § 8 ods. 2 Všeobecne záväzného nariadenia obce 

Častá č. 3/2020 o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce 

Častá, 

3) súhlasí s uzatvorením novej nájomnej zmluvy o nájme obecného bytu číslo 7, v 

obecnom nájomnom bytovom dome, súpis. č. 54,  na Fándlyho ul. v Častej, 

postaveného na pozemku parc. č. 379/6, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvoria, 

zapísané na LV č. 2118,  k. ú. Častá, platnej od 01.02.2021 pre žiadateľku p. Katarínu 

Dubanovú v zmysle § 8 ods. 3 Všeobecne záväzného nariadenia obce Častá č. 3/2020 o 

podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce Častá. 

 
Uznesenie č. 11-VI/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 

správu o kontrole príjmov z dane za komunálne odpady a nákladov obce za odvoz a likvidáciu 

odpadu. 

 

Uznesenie č. 12-VI/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 

uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi Obcou Častá a spoločnosťou WERTIKA, s.r.o. 

 

Uznesenie č. 13-VI/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 materiál riaditeľky ZŠ s MŠ v Častej -  pripomienkovanie návrhu 

rozpočtu obce Častá, výdavky, časť 7 – vzdelávanie vo veci potreby priestoru pre ďalšiu triedu 

materskej školy, zo dňa 2. decembra 2020,  informácie z pracovného rokovania na obecnom 

úrade v Častej zo dňa 03. 12. 2020, informáciu o existencii projektovej dokumentácii a zámeru 

k rekonštrukcii podkrovia budovy Materskej školy na ul. Hlavná 293 z minulosti, 

2)   poveruje 
a)  obecný úrad v spolupráci so ZŠ s MŠ Častá aktualizáciou existujúcej projektovej 

dokumentácie k rekonštrukcii podkrovia budovy Materskej školy na ul. Hlavná 293, 

zabezpečením stavebného povolenia s cieľom realizácie projektu v roku 2021, 

b)  obecný  úrad v spolupráci so ZŠ s MŠ Častá  informovať obecné zastupiteľstvo v 

mesačných intervaloch o stave realizácie projektu rekonštrukcie podkrovia budovy Materskej 

školy na ul. Hlavná 293, 

3) súhlasí s prípravou návrhu vyčlenenia finančných prostriedkov z rozpočtu obce k 

aktualizácii projektovej dokumentácie, zabezpečenia stavebného povolenia a financovania 

projektu rekonštrukcie podkrovia budovy Materskej školy na ul. Hlavná 293. 

 



Uznesenie č. 14-VI/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 vstupnú 

správu pre spracovanie strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a 

sociálneho rozvoja Mikroregiónu Červený Kameň“. 

 

 

 

 
 


