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OBEC ČASTÁ 

 

Zápisnica z VI. riadneho zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva konaného 

dňa 10. decembra 2020 o 18:00 hod. 

v budove Obecného úradu v Častej 

________________________________________________________________________________ 

 

Program: podľa pozvánky 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Poslanci - Ing. Peter Tatranský, PhD. – zástupca starostu, Mgr. Jozef Jakuš, PhDr. Mgr. František 

Kašický, MBA, Ing. Michaela Šuteríková, Mgr. Ľubica Opálková, Mgr. Ľubica Cíferská, Ivan 

Ružek, Jozef Dukát a Martin Turay, 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.  

Prítomný telefonicky: Mgr. Robert Lederleitner - starosta 

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

a viedol zástupca starostu obce Častá Peter Tatranský.  Privítal prítomných poslancov, 

hlavného kontrolóra obce Častá a hostí. 

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa              

Zástupca starostu obce Častá Peter Tatranský  za navrhovateľov uznesení navrhol: 

Františka Kašického a Jozefa Jakuša. Za overovateľov zápisnice: Martina Turaya a Ľubicu 

Opálkovú. Za zapisovateľku VI. riadneho OZ v roku 2020 určil poslankyňu Michaelu 

Šuteríkovú. 

Následne poslanci hlasovaním návrh schválili.  

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.  

Hlasovanie:  všetci prítomní – za (9), proti 0), zdržali sa hlasovania (0) 

3. Schválenie programu rokovania 

Zástupca starostu obce Peter Tatranský predložil program rokovania VI. 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. Zástupca starostu vyzval 

prítomných  na prípadné doplnenie programu rokovania alebo pripomienky k programu. 

Program sa v zmysle žiadosti hlavného kontrolóra obce Častá  p. Medlena doplnil o bod 

č.14 Správa o vykonanej kontrole nakladania s odpadmi. Program bol tiež doplnený o bod 

č.15 Verejné osvetlenie v lokalite RUŽA, o bod č. 16 Prerokovanie zámeru rozšírenia 

kapacít Základnej školy s materskou školou v Častej formou rekonštrukcie podkrovia 

budovy Materskej školy na ul. Hlavná 293, a bod č.17 Prerokovanie vstupnej správy pre 
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spracovanie strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho 

rozvoja Mikroregiónu Červený Kameň“.  

Zástupca starostu následne navrhol o doplnenom programe zasadnutia hlasovať. Poslanci 

hlasovaním schválili program rokovania VI. riadneho OZ v roku 2020. 

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. 

Hlasovanie:  všetci prítomní – za (9), proti (0), zdržali sa hlasovania (0)  

4. Kontrola plnenia uznesení 
Zástupca starostu obce prečítal prítomným poslancom plnenie uznesení z predchádzajúcej 

schôdze obecného zastupiteľstva. Body 1 – 4 programu V. zasadnutia OZ boli obligatórneho 

charakteru. Body 5, 7, 9 boli informačného charakteru. Body 6 a 11 sa priebežne plnia a bod 

8 bol splnený. Bodom 10 bolo verejné vypočutie občanov, ktorého sa nikto nezúčastnil. 

 

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.  

Hlasovanie:  všetci prítomní – za (9), proti (0), zdržali sa hlasovania (0)  

5. Úprava rozpočtu obce Častá č. 3/2020 

Ekonómka obce Častá Z. Polčičová uviedla dôvody potreby úpravy rozpočtu, konkrétne 

rozpočtové položky, ktorých sa návrh úpravy rozpočtu týka a tiež presné sumy.  

Presun finančných prostriedkov z položky 10.2 Verejná zeleň na položku 6.4 Sociálne 

dávky (výdavky v súvislosti s pandémiou) v sume 7.720,00 €. Presun finančných 

prostriedkov z položky 11.1 Údržba, rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov na 

položku 10.1 Odpadové hospodárstvo (v súvislosti so zvýšenými výdavkami na odvoz a 

likvidáciu odpadu) v sume 7.000,00 €. 

Ľ. Opálková predniesla závery finančnej komisie k vyššie uvedenej úprave rozpočtu. 

Finančná komisia odporúča schváliť úpravu rozpočtu obce Častá v navrhovanom znení. 

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.  

Hlasovanie:  všetci prítomní – za (9), proti (0), zdržali sa hlasovania (0)  

6. Návrh rozpočtu obce Častá na rok 2021 
V úvode tohto bodu hlavný kontrolór V. Medlen uviedol závery zo Stanoviska hlavného 

kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Častá na rok 2021 a obdobie 2022 – 2023, kde 

skonštatoval, že pri spracovávaní rozpočtu boli dodržané všetky zákonné podmienky a 

náležitosti, návrh rozpočtu bol predložený ako vyrovnaný a bol zverejnený v zákonnej 

lehote spolu so správou hlavného kontrolóra. Hlavný kontrolór obce Častá odporúča OZ 

návrh rozpočtu schváliť v predloženom znení.     

Finančná komisia odporúča OZ návrh rozpočtu obce Častá na rok 2021 a obdobie 2022 – 

2023 schváliť v predloženom znení. 
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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 

 

Hlasovanie:  všetci prítomní – za (9), proti (0), zdržali sa hlasovania (0) 

 

7. Návrh VZN č. 4/2020 o obmedzení pyrotechnických výrobkov 
P. Tatranský skonštatoval, že návrh VZN č. 4/2020 o obmedzení pyrotechnických výrobkov 

na území obce Častá bol zverejnený dňa 24.11.2020 a neboli k nemu doručené žiadne 

pripomienky. M. Šuteríková ako predsedníčka komisie kultúry, sociálnych otázok 

a verejného poriadku ozrejmila obsah a dôvody predloženia návrhu VZN, ktoré bolo 

výstupom zo zasadnutia komisie zo dňa 31.01.2020. 

                
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. 

 

Hlasovanie:  všetci prítomní – za (9), proti (0), zdržali sa hlasovania (0) 

 

8. Návrh VZN č. 5/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady 
Výdavková položka  na odvoz a likvidáciu odpadu v rozpočte každoročne rastie, poplatky 

vybraté na miestnom poplatku za komunálne odpady nepokrývajú výdavky spojené so 

zberom a likvidáciou odpadu. V návrhu VZN č. 5/2020 sa uvažuje o navýšení poplatku za 

komunálne odpady o cca 15% (v nominálnej hodnote 4,75 €/osoba/rok). Finančná komisia 

vzhľadom na rastúce náklady na zber a likvidáciu odpadu odporúča OZ schváliť návrh VZN 

č.5/2020 a súčasne odporúča OZ zvážiť zmenu systému zberu odpadu. M. Turay poukázal 

na fakt, že obec bude za rok 2020 z obecného rozpočtu na zber a likvidáciu odpadu doplácať 

cca 13.000 € a upozornil, že ak nedôjde k navýšeniu poplatku za komunálne odpady, v 

budúcom roku by musela obec z obecného rozpočtu doplácať až dvojnásobok vyššie 
uvedenej sumy. P. Tatranský založil pracovnú skupinu, ktorá má spracovať návrh na 

novelizáciu odpadového hospodárstva obce Častá a podotkol, že členom pracovnej skupiny 

by mala byť aj zamestnankyňa obce, ktorá poplatok za komunálny odpad vyrubuje. 

P. Tatranský tiež skonštatoval, že návrh VZN č. 5/2020 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady bol zverejnený dňa 24.11.2020 a neboli k nemu doručené žiadne pripomienky. 

                  
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. 
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Hlasovanie:  všetci prítomní – za (9), proti (0), zdržali sa hlasovania (0) 

 

9. Návrh VZN č. 6/2020 o odpadoch 
Návrh VZN č. 6/2020 vyplýva z novej zákonnej povinnosti obcí zbierať biologicky 

rozložiteľný kuchynský a komunálny odpad z domácností. Obec Častá má z veľkej časti túto 

povinnosť pokrytú kompostérmi. 

P. Tatranský skonštatoval, že návrh VZN č. 6/2020 o odpadoch bol zverejnený dňa 

24.11.2020 a neboli k nemu doručené žiadne pripomienky. 

 

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 nesk. predpisov: schvaľuje VZN č. 6/2020 o 

odpadoch. 

Hlasovanie:  všetci prítomní – za (9), proti (0), zdržali sa hlasovania (0) 

 

10. Návrh VZN č. 7/2020 o cintorínskom poriadku 
Návrh VZN č.7/2020 upravuje sadzby za cintorínske služby, hrobové miesta a prenájom 

domu smútku. Členovia finančnej komisie vyjadrili nesúhlas k navrhovaným sadzbám za 

prenájom hrobových miest. Navrhované sadzby sú neúmerné – porovnateľné skôr s mestami 

ako okolitými obcami.  Peter Tatranský skonštatoval, že návrh VZN č. 7/2020 

o cintorínskom poriadku bol zverejnený dňa 24.11.2020 a neboli k nemu doručené žiadne 

pripomienky. 

P. Tatranský prečítal pripravenú dôvodovú správu, v ktorej sa uvádza, že sa sadzby nemenili 

od roku 2006 a taktiež sa postupne neprispôsobovali zvyšovaniu cien energií. Starosta 

telefonicky doplnil informáciu, že BVS taktiež zaviedla paušálne stočné podľa počtu 

hrobových miest, ktoré sa doposiaľ neplatilo, ročne cca 35,00 €.  P. Tatranský poprosil 

hlavného kontrolóra V. Medlena aby zmluvu s BVS prešetril. Finančná komisia navrhla 

nižšie sadzby za hrobové miesta ako boli pôvodne navrhované, a to: 1 hrob – 20 €/10 rokov, 

2 hrob – 40 €/10 rokov, 3 hrob – 60 €/10 rokov, násobky 20 € za 1 hrob podľa počtu miest 

(poslanecký návrh Ľ. Opálkovej). 

M. Turay upozornil, že k návrhu VZN nebola zverejnená dôvodová správa a požiadal 

starostu, aby vždy pri zvyšovaní akýchkoľvek poplatkov dôvodovú správu zverejnil. 

 

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 nesk. predpisov: schvaľuje VZN č. 7/2020 o 

cintorínskom poriadku podľa predneseného poslaneckého návrhu. 

 

 Hlasovanie:  všetci prítomní – za (9), proti (0), zdržali sa hlasovania (0) 

11. Žiadosť o výmenu bytu v obecnej nájomnej bytovke – p. Katarína Dubanová 
M. Šuteríková predniesla závery komisie kultúry, sociálnych otázok a verejného poriadku, 

ktorá odporúča OZ schváliť novú nájomnú zmluvu o nájme bytu v obecnom bytovom dome 

na Fándlyho 54  v Častej, odporúča starostovi obce Častá udeliť žiadateľke súhlas s 

výmenou bytu a odporúča obecnému úradu, aby zabezpečil korektné podpísanie dohody o 

výmene bytu medzi súčasnými nájomcami. Závery vychádzali z § 8 VZN č. 3/2020 o 
podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce Častá. 

 

Uznesenie č. 10-VIOZ/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, 
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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. 

 

Hlasovanie:  všetci prítomní – za (9), proti (0), zdržali sa hlasovania (0) 

 

12. Verejné vypočutie občanov 
Verejného vypočutia občanov sa zúčastnil občan R. Setnický ako šéfredaktor Informačníka, 

ktorý sa vyjadril k niektorým problematickým záležitostiam v rámci fungovania redakcie 

Informačníka. Išlo o financovanie Informačníka, ktoré si obec vždy vyriešila bez neho, hovoril 

tiež o tom, že 4. číslo vychádza spravidla v decembri, výnimočne v januári, poukazuje na 

ťažkopádnu mailovú komunikáciu. Posledné číslo Informačníka malo nekvalitnú tlač, oslovil 

preto starostu či by neskúsil v zmysle toho vybaviť v tlačiarňach zľavu na nasledujúce číslo 

(myslenú ako reklamáciu). Pri uzávierke čísla je dôležité, aby materiály obce boli zaslané ako 

prvé keďže idú na začiatok čísla a bez toho nie je možné začať číslo zalamovať. Starosta 

zareagoval, že si nie je vedomý, že by posielal materiály po termíne. R. Setnický pozitívne 

zareagoval na zvolanie redakčnej rady v januári 2020.  

R. Setnický  tiež vyzval OZ aby sa zamyslelo nad riešením statickej dopravy v celom centre 

obce. Taktiež za RC klub poďakoval obci za pridelenú dotáciu, aj vďaka ktorej sa im podarilo 

zorganizovať počas leta podujatie „Airgrill 2020“. 

F. Kašický sa informoval, v akom stave je riešenie technického a softvérového vybavenia 

redakcie Informačníka. Redakcia dostala do správy PC po prednostovi, A. Dobrovič ho má 

prispôsobiť na prácu redakcie. R. Setnický ozrejmil, aké parametre by mal mať počítač 

a softvér, aby bol vyhovujúci na prácu na Informačníku. F. Kašický poďakoval všetkým, ktorí 

na Informačníku pracujú, za ich prácu, korektnú spoluprácu s kynologickým klubom. Taktiež 

prosí starostu aby záležitosť s vybavením redakcie dotiahol v rámci svojej kompetencie. P. 

Tatranský žiada starostu aby sme o vyššie uvedenej záležitosti na OZ počuli už iba vo forme 

oznamu, že je to vybavené. OZ navrhuje kúpiť nový PC, ktorý ostane v majetku obce a bude 

zapožičaný redakcii Informačníka. J. Jakuš upozorňuje, že sme na to vyčlenili finančné 

prostriedky v rámci rozpočtu na rok 2020. 

M. Turay keďže sa k vyčleneniu finančných prostriedkov na zakúpenie vybavenia redakcie 

Informačníka prijalo uznesenie, žiada o kontrolu plnenia tohto uznesenia pána hlavného 

kontrolóra V. Medlena. Peter Tatranský reaguje na stav statickej dopravy v centre obce. V 

minulosti bol vypracovaný projekt riešenia statickej dopravy v centre obce, avšak stretlo sa to s 

odporom obyvateľov. 

 

13. Správa o kontrole príjmov z dane za komunálne odpady a nákladov obce za odvoz a 

likvidáciu odpadu 

V. Medlen ako hlavný kontrolór obce Častá vykonal kontrolu v zmysle plánu kontrolnej 

činnosti, spracoval správu o kontrole príjmov z dane za komunálne odpady a nákladov obce za 

odvoz a likvidáciu odpadu a konštatuje, že obec Častá za sledované obdobie nijak výrazne 

nemenilo skladbu ani množstvo komunálneho odpadu. Údaje tiež porovnal s celoslovenským 

priemerom, pričom obec Častá je pod priemerom, čo hodnotí pozitívne. Upozorňuje, že skládka 

odpadu na Dubovej má životnosť maximálne 3 roky a je potrebné riešiť problematiku vývozu 

odpadu na regionálnej úrovni. OZ by malo vyzvať ostatné OZ v okolí, aby sa začali touto 
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problematikou zaoberať. Starosta prisľúbil, že otvorí otázku „skládky Dubová“ na najbližšom 

regionálnom zasadnutí „ZMOMR“. 

P. Tatranský poďakoval hlavnému kontrolórovi obce za obsažnú a podrobnú správu. 

 

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. 

 

Hlasovanie:  všetci prítomní – za (9), proti (0), zdržali sa hlasovania (0) 

 

14. Verejné osvetlenie v lokalite RUŽA 

Spoločnosť WERTIKA, s.r.o. poslala obci návrh kúpnej zmluvy na verejné osvetlenie 

v lokalite „RUŽA“ na žiadosť starostu v cene 1,20 € s DPH. Po podpise zmluvy môže obec 

spustiť osvetlenie v lokalite. Predmetom kúpnej zmluvy je stavba bez pozemkov. 

 

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. 

 

Hlasovanie:  všetci prítomní – za (9), proti (0), zdržali sa hlasovania (0) 

 

15. Prerokovanie zámeru rozšírenia kapacít Základnej školy s materskou školou v Častej 

formou rekonštrukcie podkrovia budovy Materskej školy na ul. Hlavná 293 
Rokovanie o tomto bode reflektuje na požiadavku riaditeľky ZŠ s MŠ na ďalšiu triedu pre 

zabezpečenie zákonnej povinnosti vedenia predškolských tried a zároveň zabezpečenie výučby 

žiakov počas prác na nadstavbe ZŠ. OZ prejavilo na pracovnom zasadnutí dňa 3.12.2020 vôľu 

aktualizovať existujúci projekt na rekonštrukciu podkrovia budovy MŠ. Finančné prostriedky 

by sa čerpali z rezervného fondu. Taktiež sa očakáva výzva na rozšírenie kapacít MŠ. 

Uvažovali sa na tieto účely aj priestory knižnice, avšak obec sa zapojila do projektu na získanie 

dotácie na nové vybavenie knižnice a bola by škoda, keby obec kvôli zmene priestoru knižnice 

o prípadnú dotáciu prišla. Taktiež vystáva problém, kam by sa knižnica presťahovala. M. Turay 

zdôraznil, že pri rekonštrukcii podkrovia MŠ budú musieť byť dodržané prísne protipožiarne 

opatrenia a musia byť použité certifikované materiály. 

 

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. 

 

Hlasovanie:  za (8), proti (0), zdržali sa hlasovania (0)   Ľ. Opálková neprítomná 
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16. Prerokovanie vstupnej správy pre spracovanie strategického dokumentu „Program 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Červený Kameň“ 
Dokument PHSR je potrebný v neposlednom rade na získavanie dotácií pre obec. 

Spracovateľom je pani H. Hlubocká, ktorá bude prizvaná na najbližšie pracovné stretnutie. 

Cena za spracovanie dokumentu pre obec Častá je 10.000 € a počíta sa pomernou časťou podľa 

počtu obyvateľov. Časť ceny bude hradená z prostriedkov Mikroregiónu Červený kameň. 

Dokument PHSR bude vypracovaný na obdobie r. 2021 – 2027 a bude spoločný pre všetkých 

deviatich členov Mikroregiónu Červený Kameň. 

 

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“. 

 

Hlasovanie:  všetci prítomní – za (9), proti (0), zdržali sa hlasovania (0) 

 

17. Rôzne 

       P. Tatranský informoval o dotácii na rekonštrukciu vojnových hrobov, ktorá bola schválená,   

       a skonštatoval, že projekt bol úspešný. Za pripokládku káblov pri budovaní optickej   

       telekomunikačnej siete v obci bude obec hradiť iba náklady za materiál. ZŠ organizovala     

       prieskum za otvorenie tried 2. stupňa, 48% rodičov bolo za otvorenie týchto tried, 52% bolo  

       proti, záverom je, že triedy 2. stupňa ostávajú na dištančnom štúdiu. Deti by mali nastúpiť do   

       školy po 10.1.2021. Starosta má zistiť, či by zdravotníci a dobrovoľníci, ktorí v obci testovali   

       na celoplošnom testovaní boli ochotní otestovať deti v termínoch 8.1., 9.1., 10.1.2021. 

Socha sv. Floriána je na svojom mieste a je osvetlená. Poruchový rozhlas na ulici Na vŕšku – 

firma, ktorá rozhlas opraví bola oslovená. V rámci nadstavby školy sa stretnutie s 

obstarávateľom neuskutočnilo. 

P. Dukát upozornil na výtlky a dezolátny stav vozovky na uliciach Sokolská a Záhradnícka, 

pridala sa M. Šuteríková, ktorá požiadala o osadenie  „Z“ stĺpika na Fándlyho ul. oproti 

bytovému domu č. 47/8. Starosta reagoval, že nie sú vhodné klimatické podmienky na 

asfaltovanie výtlkov. M. Turay  navrhol dať vypracovať cenovú ponuku na vyasfaltovanie 

Fándlyho ulice. V rozprave padla aj možnosť spolufinancovania obyvateľov formou odkúpenia 

pozemkov pod bytovými domami. Starosta tiež informoval, že podal žiadosť na BVS o 

výmenu starého vodovodného potrubia na Fándlyho ul.. Na najbližšom pracovnom stretnutí 

chcú poslanci v tejto téme  pokračovať. 

Ľ. Opálková sa informovala na stav konania – súdny spor o bezdôvodné obohatenie pána Igora 

Behana. Na poslednom pojednávaní padlo Rozhodnutie súdu o nariadení znaleckého 

dokazovania. 

M. Turay – na obecnej stránke je možnosť rozšírenia rozhrania o „newsletter“. Akonáhle sa na 

webovej stránke zverejní dokument, príde v rámci skúšobnej verzie - poslancom do mailu 
notifikácia, sprevádzkovať to má A. Dobrovič. M. Turay spolu s Ľ. Opálkovou žiadajú 

doriešenie situácie s hydromelioračným jarkom na konci ulice Ružová za Podhorskou. Hovorili 

o možnosti prenajať si tento jarok od súčasného správcu, aby sme ho mohli spravovať a teda 

čistiť. Súčasný správca na to, podľa informácií M. Turaya nemá finančné prostriedky. Starosta 

vyjadril názor, že čistenie jarku je vo verejnom záujme, a tak oslovil J. Dukáta aby jarok 

vyčistil. J. Dukát upozornil, že stále nie je zverejnená zápisnica zo dňa 24.09.2020. 
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18. Záver 

Zástupca starostu P. Tatranský ukončil rokovanie VI. riadneho verejného zasadnutia OZ v roku 

2020, poďakoval a poprial všetkým prítomným pekné nadchádzajúce Vianočné sviatky. 

Navrhol termín najbližšieho pracovného zasadnutia na 11.02.2021 a termín riadneho zasadnutia 

OZ na 18.02.2021. Zvukový záznam z tohto  rokovania Obecného zastupiteľstva v Častej je 

uverejnený na webovom sídle obce www.casta.sk 

  

 

Zápisnicu vyhotovila:   Ing. Michaela Šuteríková  

    

                                   

Overovatelia zápisnice: 

 

 

 

___________________________________               __________________________________ 

             Mgr. Ľubica Opálková, v. r.                                      Martin Turay, v. r.  

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Mgr. Robert Lederleitner, v. r. 

starosta Obce Častá 

http://www.casta.sk/

