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OBEC ČASTÁ 

Zápisnica z VII. riadneho zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva konaného virtuálne  

dňa 30. decembra 2020  

 

 

 

Program: rokovanie bolo zvolané v zmysle Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení 

neskorších predpisov na základe § 30f, odsek 3) písmeno b); hlasovanie sa uskutočnilo 

prostredníctvom elektronických prostriedkov s použitím e-mailových adries poslancov obecného 

zastupiteľstva podľa pozvánky.  

Dôvodom tejto formy hlasovania obecného zastupiteľstva v Častej je skutočnosť, že od soboty 

19.12.2020 platí zákaz vychádzania nariadený vládou SR a pre zníženie pravdepodobnosti šírenia 

nákazy novým koronavírusom (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, odsek 3) písmeno b) Zákona č. 369/1990 Zb. v znení 

neskorších predpisov, že sa jedná o vec, ktorá z dôvodu hroziacej škody neznesie odklad. 

Dňa 28.12.2020, teda dva dni pred hlasovaním bol v zmysle zákona poslancom zaslaný e-mail, kde 

boli informovaní, že na obecný úrad nebol doručený žiadny pozmeňujúci návrh, ani iná 

pripomienka k textu uznesenia, ani k "virtuálnemu" zasadnutiu OZ. Pripomienka nebola doručená 

ani na e-mailovú adresu podateľne ani starostovi obce. Preto pôvodne zverejnený text je zároveň aj 

finálnym textom, o ktorom sa 30.12.2020 hlasovalo.  

Poslanci hlasovali prostredníctvom elektronickej pošty spôsobom „odpovedať všetkým“ a tak všetci 

poslanci a starosta obce s hlavným kontrolórom mali online informácie o tom, ako kto hlasoval.   

Uznesenie č. 1-VII/OZ/2020 – Obecné zastupiteľstvo v Častej v zmysle Zákona o obecnom 

zriadení  v platnom znení a v znení neskorších zmien a doplnkov  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.  

Elektronické hlasovanie:   za (8), proti (0), zdržali sa hlasovania (0)  

jeden poslanec nehlasoval (Jozef Jakuš)  

 

Zápisnicu vyhotovil:   Ing. Peter Tatranský, PhD.  

                                      

Prílohou k zápisnici je záznam z hlasovania poslancov prostredníctvom e-mailových adries.  

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Mgr. Robert Lederleitner, v. r. 

starosta Obce Častá



 

 

Príloha k zápisnici:  

 


