
Výpis z uznesení II. zasadnutia OZ v roku 2021 

 

Uznesenie č. 1-II/OZ/2021 – 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: Ľubica Opálková a Jozef Jakuš, 2) určuje overovateľov zápisnice 

v zložení:  Ľubica Cíferská a Ivan Ružek, 3) berie na vedomie určenie zapisovateľky zápisnice: 

Michaela Hrdličková.  

 

Uznesenie č. 2-II/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 II. riadneho verejného zasadnutia OZ v roku 2021 v upravenom znení. 

 

Uznesenie č. 3-II/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 zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častej, ktoré sa  

uskutočnilo dňa 11. februára 2021.  
 

Uznesenie č. 4-II/OZ/2021 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. 1/2021 o určení výšky dotácie z rozpočtu obce na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 

a školského zariadenia na rok 2021 v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti obce Častá. 

 

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

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

novovzniknutej ulice „Karpatská“. 
 

Uznesenie č. 6-II/OZ/2021 - 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. 2/2021 o učení názvu ulice „Karpatská“ k Všeobecne záväznému nariadeniu č.1/2011 o 

určení názvov ulíc v obci Častá. 

 

Uznesenie č. 7-II/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 

informácie ohľadom zámeru spoločnosti Slovak Telekom, a.s. vykonať prípravné práce a 

realizačné práce na vybudovanie líniovej stavby – optickej siete v záujmovom území obce Častá 

 

Uznesenie č. 8-II/OZ/2021 – Obecné zastupiteľstvo v Častej  v zmysle ustanovenia § 11 ods. 

4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: nesúhlasí s 

odpredajom obecného pozemku uvedeného v písomnej žiadosti žiadateľa.  

 

Uznesenie č. 9-II/OZ/2021 – Obecné zastupiteľstvo v Častej  v zmysle ustanovenia § 11 ods. 

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

pridelenie nájomného bytu vo vlastníctve obce Častá žiadateľke Lýdii Myslíkovej, trvale bytom 

Fándlyho 51, 900 89 Častá.   

 

Uznesenie č. 10-II/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 rozdelenie obecných dotácií v roku 2021 nasledovne: 

    1) Športový klub SPC Častá (silový trojboj) vo výške   3200 EUR 

    2) Futbalový klub FC Slovan Častá vo výške    6300 EUR 



    3) Klub slovenských turistov Častá vo výške    2400 EUR 

    4) RC Klub Častá vo výške      1500 EUR 

    5) Khan Karate Klub Častá vo výške     1700 EUR 

    6) Kynologický klub Častá vo výške     1000 EUR 

    7) Divadlo na kolene Častá vo výške    1500 EUR 

    8) Spolok dychovej hudby Častovanka vo výške    1300 EUR 

    9) BTC Častá vo výške       1150 EUR 

   10) LSR Racing vo výške         250 EUR 

   11) Priatelia Píly vo výške         200 EUR 

b) ukladá predsedom spoločenských klubov predložiť kalendár športových a kultúrnych       

     podujatí na celý rok 2021. 

 

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

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

1) súhlasí so spolufinancovaním realizácie dopravného riešenia križovatky ulíc Hlavná 

    a Zámocká v Častej do predpokladanej výšky 25 000 EUR pre obec Častá, 

2) schvaľuje vypracovanie aktualizácie projektovej dokumentácie – projektu dopravného 

    značenia na obnovu a zmenu organizácie dopravy v Častej, križovatka ulíc Hlavná     

    a Zámocká. 

 

Uznesenie č. 12-II/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 

vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a dokumentácie pre realizáciu 

ako jednostupňovú dokumentáciu pre objekt telocvične v areáli Základnej školy Častá za cenu 

18 000 EUR bez DPH podľa predloženej ponuky ako prípad hodný osobitého zreteľa. 

 

Uznesenie č. 13-II/OZ/2021 – Obecné zastupiteľstvo v Častej  v zmysle ustanovenia § 11 

ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení nesk. predpisov: súhlasí  s nákupom 

resuscitačného prístroja, ktorý bude umiestnený v areáli Hasičskej zbrojnice v obci Častá v 

maximálnej výške 5000 EUR. 

 

Uznesenie č. 14-II/OZ/2021 – 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 

oznámenie o začatí kolaudačného konania, výzvu na doplnenie dokladov a rozhodnutie o 

prerušení konania verejnou vyhláškou ku kanalizácii. 

 

Uznesenie č. 15-II/OZ/2021 – Obecné zastupiteľstvo v Častej  v zmysle ustanovenia § 11 

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

1) súhlasí  s vyhlásením spoločného verejného obstarávania s okolitými obcami na výber     

    vývoznej spoločnosti na komunálny odpad, ktorá by zabezpečovala adresné a dynamické      

    váženie jednotlivých smetných nádob počas vývozu komunálneho odpadu, 

2) poveruje Obecný úrad Častá spracovaním potrebných podkladov a podniknutím všetkých 

    potrebných úkonov tak, aby bolo možné vyhlásenie verejného obstarávania najneskôr v       

    mesiaci jún 2021. 

 

Uznesenie č. 16-II/OZ/2021 – Obecné zastupiteľstvo v Častej  v zmysle ustanovenia § 11 

ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení nesk. predpisov: poveruje starostu 

rokovaním o uzatvorení zmluvy o budúcej zmluve na nájom priestorov pre zabezpečenie 

stravovania detí ZŠ počas realizácie nadstavby ZŠ. 

 

 


