
Výpis z uznesení I. zasadnutia OZ v r. 2021 

 

Uznesenie č. 1-I/OZ/2021 – Obecné zastupiteľstvo v Častej v zmysle ustanovenia § 11 ods. 

4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a) schvaľuje 

návrhovú komisiu v zložení: František Kašický a Ivan Ružek, b) určuje overovateľov 

zápisnice v zložení: Ľubica Opálková a Ľubica Cíferská, c) berie na vedomie určenie 

zapisovateľa zápisnice: Robert Lederleitner.  

Uznesenie č. 2-I/OZ/2021 – 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 I. riadneho zasadnutia OZ v roku 2021 v predloženom znení. 

Uznesenie č. 3-I/OZ/2021 – 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 VI. a VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Častej, ktoré sa uskutočnili dňa 10. decembra 2020 a 30. decembra 2020.   

 

Uznesenie č. 4-I/OZ/2021 – Obecné zastupiteľstvo v Častej v zmysle ustanovenia § 11  

ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení nesk. predpisov schvaľuje zámer 

spoločnosti Slovak Telekom, a.s. vykonať prípravné práce a realizačné práce na vybudovanie 

líniovej stavby - optickej siete v záujmovom území obce Častá v zmysle predloženej 

dokumentácie stavby – verejná elektronická telekomunikačná sieť za dodržania podmienok 

uvedených v záväznom stanovisku obce k projektovej dokumentácii 

INS_FTTH_TT_BUDM_08_Častá. Záväzné stanovisko obce Častá je súčasťou Uznesenia č. 

4-I/OZ/2021.  

Uznesenie č. 5-I/OZ/2021 – Obecné zastupiteľstvo v Častej  v zmysle ustanovenia § 11 

ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasí 

s vypracovaním geometrického plánu na rozdelenie pozemku č. 2857/5 k. ú. obce Častá, 

ktorého investorom bude žiadateľ a ktorý bude slúžiť ako podklad pre budúci odpredaj 

uvedeného pozemku, resp. časti pozemku. Takto vypracovaný geometrický plán bude 

odsúhlasený starostom obce.     

Uznesenie č. 6-I/OZ/2021 - 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 

súhlasy starostu obce Častá s opakovanými nájmami bytov v obecnej nájomnej bytovke na 

Fándlyho ul. č. 54 v Častej v zmysle platného VZN č. 3/2020 o podmienkach prideľovania 

nájomných bytov vo vlastníctve Obce Častá s účinnosťou zmlúv od 11. februára 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


