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OBEC ČASTÁ 

 

Zápisnica z II. riadneho zasadnutia  

Obecného zastupiteľstva konaného  

dňa 29. apríla 2021 o 18:00 hod.  

v budove Obecného úradu v Častej 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Program: podľa pozvánky 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

Starosta obce Častá Mgr. Robert Lederleitner, poslanci - Ing. Peter Tatranský, PhD. – zástupca 

starostu, Mgr. PhDr. Mgr. František Kašický, MBA, Ing. Michaela Šuteríková, Mgr. Ľubica 

Opálková, Mgr. Ľubica Cíferská, Mgr. Jozef Jakuš, 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.  

 

1. Otvorenie II. riadneho verejného zasadnutia OZ Častá v roku 2021  

Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Častá Robert Lederleitner.  Privítal prítomných poslancov, 

hlavného kontrolóra obce Častá a prítomných hostí. 

 

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

Starosta obce Častá Robert Lederleitner za navrhovateľov uznesení navrhol: Ľubicu Opálkovú a 

Jozefa Jakuša. Za overovateľov zápisnice: Ľubicu Cíferskú a Ivana Ružeka. Za zapisovateľku II. 

riadneho OZ v roku 2021 určil poslankyňu Michaelu Hrdličkovú. Následne poslanci hlasovaním 

návrh schválili.  

 

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.  

 

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

 

3. Schválenie programu rokovania 

Starosta obce Častá Robert Lederleitner  predložil program rokovania II. riadneho verejného 

zasadnutia OZ v roku 2021 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. Starosta vyzval prítomných  na prípadné doplnenie 

programu rokovania alebo pripomienky k programu. Bod č. 18. Verejné vypočutie občanov sa na 

návrh poslancov posunul ako bod č. 5. 

Starosta obce Robert Lederleitner  následne navrhol o pozmenenom programe zasadnutia hlasovať. 

Poslanci hlasovaním schválili upravený program rokovania II. riadneho OZ v roku 2021. 

 

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. 

 

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

Zástupca starostu obce Peter Tatranský prečítal prítomným poslancom plnenie uznesení z 

predchádzajúcej schôdze obecného zastupiteľstva. Body 1. – 3. programu I. zasadnutia OZ v roku 

2021 boli obligatórneho charakteru. Bod 4. - uznesenie bolo splnené. Bod 5. sa priebežne plní a bod 

6. bol splnený.  

 

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.  

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

5. Verejné vypočutie občanov 

Pán Gáži V. prišiel vo veci stavu otvorenia územného plánu. Bol upovedomený pánom starostom 

Robertom Lederleitnerom  a pánom poslancom Petrom Tatranským o komplikovanom postupe pri 

aktualizácii územného plánu a stave, v akom sa aktualizácia územného plánu nachádza. V 

súčasnosti prebieha výberové konanie na obstarávateľa/zhotoviteľa. Starosta ubezpečil hosťa, že 

každá žiadosť od občanov je zaevidovaná na obecnom úrade a bude posudzovaná zhotoviteľom a 

všetkými dotknutými orgánmi (cca. 30 štátnych a verejných inštitúcií). Zo strany občana aj 

poslanca Martina Turaya bola vznesená pripomienka, že niektorí občania na svoje žiadosti 

nedostali z obecného úradu odpoveď. Dotknutým občanom starosta odporúča kontaktovať 

pracovníčku obecného úradu pani Marcelu Krchnákovú. Obec má problém pri hľadaní zhotoviteľa 

aktualizácie územného plánu, zo skúseností z minulosti, vzhľadom na pripomienkovanie 

aktualizácie územného plánu pánom Jánom Dubovským, ktoré značne predĺžili celý proces. 

František Kašický pripomenul, že pred schvaľovaním územného plánu bude obec organizovať 

verejné zhromaždenie, na ktorom sa žiadatelia môžu zúčastniť a predniesť svoje námietky. Verejné 

vypočutie občanov bude už pri prvom návrhu aktualizácie územného plánu. Termín na predkladanie 

žiadostí bol do 30. decembra 2020 – teda cca. 2 mesiace. 

 

      Pán Havarik A.  vzniesol pripomienku k návrhu VZN o určení názvu ulice v stavebnej lokalite 

"Ruža", predložil tiež písomnú pripomienku s podpismi ďalších budúcich obyvateľov ulice, ktorá 

obsahovala požiadavku na zmenu názvu ulice na "Karpatská". 

 

Pani Dubovská H.  sa informovala o stave dobudovania obecnej kanalizácie. Starosta Robert 

Lederleitner  ozrejmil, že kompletná písomná žiadosť o dotáciu z Environmentálneho fondu bola 

zaslaná dňa 15. decembra 2020 a je v štádiu posudzovania – čakáme na posúdenie a vyhodnotenie.  

Peter Tatranský upresnil, že dotáciu na dobudovanie kanalizácie sme žiadali už štvrtýkrát (trikrát 

nám nebola dotácia schválená). Tiež doplnil, že dobudovanie kanalizácie je vyprojektované a máme 

naň platné stavebné povolenie.  

      Pani Dubovská H.  následne neprimeraným spôsobom slovne zaútočila na poslanca Františka 

Kašického. Poslanec Peter Tatranský upozornil občianku p. Dubovskú na porušenie rokovacieho 

poriadku, podľa ktorého má každý občan max. 5 minút na vyjadrenie. František Kašický zareagoval 

na obsah vystúpenia p. Dubovskej, ale aj na obsah e-mailu zaslaného poslancom dňa 29. apríla 

2021. Zvažuje obrátiť sa na orgány na ochranu práv občanov. 

Následne Peter Tatranský predniesol procedurálny návrh na ukončenie bodu 5. Verejné vypočutie 

občanov, ktorý neskôr stiahol. 

 

      Slovo dostala pani Kráľová E., ktorá žiada o odpustenie nájmu nebytových priestorov v zdravotnom 

stredisku, nakoľko vzhľadom na protipandemické opatrenia mala prevádzku cca. 4 mesiace 

zatvorenú. Ozrejmila obecnému zastupiteľstvu, že jej náklady na podnikanie a život ďaleko 

presahujú jej súčasné príjmy. Tiež doplnila žiadosť o informáciu o získaní štátnej pomoci. 

Poslankyňa Ľubica Opálková navrhla žiadosť pani Kráľovej posunúť na rokovanie finančnej 

komisie.  
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      Pán Izakovič Ľ. sa podobne ako p. Gáži prišiel informovať ohľadne stavu aktualizácie územného 

plánu. Boli mu zo strany starostu Roberta Lederleitnera  podané rovnaké informácie ako pánovi 

Gážimu. 

            

6. Návrh 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 

Určenie výšky dotácie je originálnou kompetenciou obce. Návrh bol spracovaný v spolupráci s 

vedením školy. 

 

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. 

 

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

 

7. Návrh VZN č. 2/2021 o určení názvu ulice 

Návrh VZN sa týka pomenovania novovzniknutej ulice v stavebnej lokalite "Ruža". Počas víkendu 

v termíne od 20. marca 2021 do 23. marca 2021 poslanec Martin Turay zabezpečil prostredníctvom 

aplikácie WhatsApp možnosť navrhnúť názov novej ulice v stavebnej lokalite "Ruža" pre 

vlastníkov pozemkov v tejto lokalite. Vlastníci navrhli naozaj veľké množstvo názvov (celkovo 14 

návrhov). Z návrhov vlastníkov vybrali poslanci a starosta obce 3 (tri) – Šípková, Podkarpatská a 

Kvetná. Členovia Komisie kultúry, sociálnych otázok a verejného poriadku vyberali názov novej 

ulice z 3-och návrhov vybraných poslancami a starostom obce Častá a jednohlasne podporili návrh 

názvu novej ulice – „Šípková“. Následne kultúrna komisia vypracovala návrh VZN o určení názvu 

ulice, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce Častá a na webovom sídle obce Častá 

v predpísaných lehotách. K návrhu prichádzalo množstvo pripomienok, na ktoré poslanec Martin 

Turay reflektoval pozmeňovacím návrhom, ktorým pozmenil navrhnutý názov ulice na "Karpatská". 

Následne OZ hlasovalo o pozmeňujúcom návrhu. 

                

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

 

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

 

8. Verejná elektronická telekomunikačná sieť – vybudovanie optickej siete v obci – 

            informácia 

Poslanec Tatranský informoval o možnostiach a cenových ponukách k nim, na "pripokládku" pre 

potreby obce počas rozkopávky investora, ktorý bude realizovať budovanie optickej siete v obci. 

Väčšinu nákladov na pripokládku by obec dokázala vykryť z finančných prostriedkov, ktoré obec 

získa vyrubením poplatkov za zabratie verejného priestranstva. V súčasnosti obec čaká na vydanie 

územného rozhodnutia k stavbe. František Kašický pripomenul nutnosť zdokumentovať stav terénu 

pred realizáciou rozkopávok a tiež vyzdvihol dôležitosť informovania obyvateľov o harmonograme 

výkopových prác. Peter Tatranský vyzdvihol potrebu monitorovania každého vstupu do obce, a 

ozrejmil možnosti využitia obecnej pripokládky (obecná WiFi, rozhlas, informačné panely a pod.).  
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Taktiež sa informoval na rozkopávkové povolenie na rozkopávku, ktorá sa vykonala v obci. 

Starosta Robert Lederleitner to bude riešiť, žiadna oficiálna žiadosť totiž na obec neprišla. 

                  

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 

 

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

 

9. Žiadosť o odpredaj pozemku – p. Hanuska O. 

Záber múru, ktorý má žiadateľ postavený okolo rodinného domu na ulici Záhradnícka zasahuje do 

obecného pozemku, z toho dôvodu žiadateľ žiada o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve obce 

Častá. Starosta Robert Lederleitner  upozornil, že odpredajom časti pozemku by mohlo do 

budúcnosti znemožniť rozšírenie cesty, ktorá je aj v súčasnosti veľmi úzka.  

 

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.  

 

Hlasovanie:  všetci prítomní – za (0), proti (6), zdržali sa hlasovania (3) 

 

10. Žiadosť o odpustenie nájomného – p. Kráľová E. 

Bod bol prerokovaný v bode č. 5 Verejné vypočutie občanov. 

 

11. Pridelenie nájomného bytu v obecnom nájomnom bytovom dome 

Poslankyňa Michaela Hrdličková predniesla závery Komisie kultúry, sociálnych otázok a verejného 

poriadku, ktorá navrhla niektoré žiadosti dôvodne vyradiť z poradovníka, odporučila nájomný byt 

prideliť žiadateľke Lýdii Myslíkovej a navrhla doplniť VZN č. 3/2020 o podmienkach prideľovania 

nájomných bytov vo vlastníctve obce Častá v § 2 Všeobecné ustanovenia ods. 1. o nový bod d), 

ktorý bude znieť: "d) je prihlásená k trvalému pobytu na území obce Častá minimálne 5 rokov 

nepretržite pred podaním žiadosti." O doplnení navrhuje rokovať na najbližšom zasadnutí po 

splnení zákonnej lehoty na zverejnenie návrhu VZN. Všetky podrobné informácie z rokovania 

komisie budú zverejnené v zápisnici z rokovania komisie zo dňa 20.apríla 2021 na obecnej webovej 

stránke. 

 

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.   

 

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

 

12. Pridelenie obecných dotácií v roku 2021 

Predseda Komisie školstva, detí, mládeže a športu Jozef Jakuš predniesol závery z komisie, ktorá sa 

jednohlasne zhodla na prerozdelení sumy obecných dotácií pre športové kluby vo výške 16 000 €. 

Následne predsedníčka Komisie kultúry, sociálnych otázok a verejného poriadku Michaela 

Hrdličková uviedla, že vzhľadom na to, že niektoré kultúrne kluby si na rok 2021 žiadosť o dotáciu 

nepodali a zároveň je činnosť kultúrnych klubov utlmená z dôvodu pandémie nového koronavírusu, 

komisia neprerozdelila celú schválenú sumu, pričom neprerozdelené peniaze pôjdu do prebytku 

hospodárenia obce.  
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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 

 

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

 

b) ukladá predsedom spoločenských klubov predložiť kalendár športových a kultúrnych podujatí 

na celý rok 2021. 

 

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

 

13. Dopravné riešenie križovatky ulíc Hlavná – Zámocká 

Na riešení a realizácií križovatky Hlavná – Zámocká bude participovať obec Častá s Bratislavským 

samosprávnym krajom. Zmluva o združení činností a vzájomnej spolupráci pri realizácii stavby 

križovatky v obci Častá bude zverejnená. 

 

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. 

 

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

 

      14. Telocvičňa pri ZŠ Častá – prerokovanie vypracovania PD pre stavebné povolenie 

Poslanec Peter Tatranský zabezpečil vypracovanie cenových ponúk pre rôzne varianty rozšírenia 

kapacity a opravy budovy telocvične, ale aj cenové ponuky na vypracovanie projektovej 

dokumentácie k jednotlivým variantom. Cenová ponuka na vypracovanie projektovej dokumentácie 

pre rozšírenie kapacity telocvične (odstránenie javiska, pristavenie kabinetov zboku atď.) a jej 

zateplenie je vo výške 18 000 EUR bez DPH. Je potrebné, aby obec bola pripravená na vyhlásenie 

očakávaných výziev v oblasti školstva.  

 

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. 

 

Hlasovanie:  všetci prítomní – za (9), proti (0), zdržali sa hlasovania (0) 
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15. Resuscitačný prístroj v areáli Hasičskej zbrojnice Častá 

Zámer zabezpečiť resuscitačný prístroj v areáli Hasičskej zbrojnice vzišiel z dopytu Krajského 

riaditeľstva HaZZ. Poslanec Jozef Dukát informoval, že prístroj budú monitorovať 2 kamery 

(predpokladaná cena je 1200 EUR bez DPH) a samotný prístroj so všetkým potrebným 

príslušenstvom stojí cca 2600 EUR bez DPH. Starosta Robert Lederleitner odporučil obecnému 

zastupiteľstvu návrh schváliť. Prístroj budú môcť využívať aj okolité obce a bude možné ho 

prenášať, pričom bude potrebné vždy nahlásiť, kde sa prístroj nachádza.  

  

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. 
 

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

16. Oznámenie o začatí kolaudačného konania, výzva na doplnenie dokladov a 

rozhodnutie o prerušení konania verejnou vyhláškou ku kanalizácii 

Obci Častá bolo Krajským súdom Bratislava nariadené vyzvať vlastníkov dotknutých pozemkov k 

dohode. Ak sa vlastníci nebudú chcieť dohodnúť, právnik navrhuje vyvlastnenie pozemkov vo 

verejnom záujme. Bude sa konať stretnutie s vlastníkmi dotknutých pozemkov a ich právnika so 

zástupcami obce Častá. Obec má povinnosť sprístupniť spoločnosti BVS kanalizačné šachty. 

Všetky kroky budú konzultované s právnikom obce. 

 

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. 

 

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

 

       17. Prerokovanie zámeru na vyhlásenie VO na výber vývozcu váženého TKO 

Poslanec P. Tatranský informoval o zámere obce zaviesť systém váženého vývozu tuhého 

komunálneho odpadu (TKO). Pripojiť sa chcú aj obce Dubová a Píla. Informácie čerpajú z obce 

Dojč, ktorá má tento systém zavedený. Obec Častá má na uloženie odpadu platnú zmluvu so 

skládkou Dubová, čiže náklady na uloženie odpadu neporastú bez ohľadu na to, aký vývozca 

zvíťazí. 

 

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. 

 

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

 

       18. Socha sv. Františka Xaverského s podstavcom 

Socha sa naposledy opravovala cca. 10 rokov dozadu. Obec má k dispozícií cenovú ponuku, pričom 

časť ponuky je na podstavec a časť na samotnú sochu. Zastupiteľstvo sa zhodlo, že materiál má 

prerokovať finančná komisia a bude o návrhu rokovať na najbližšom zastupiteľstve, keď bude mať 

k dispozícií závery z finančnej komisie. 
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        19. Rôzne 

Nakoľko medzičasom prišiel hosť pán Veverka L., zastupiteľstvo ho vyzvalo k slovu. Pán Veverka 

L. sa taktiež ako p. Gáži a p. Izakovič prišiel informovať na stav aktualizácie územného plánu. 

Rovnako ako hostia pred ním dostal vyčerpávajúcu odpoveď na svoju otázku.  

Poslanec František Kašický informoval o stave zisťovania skutočností o ľuďoch, ktorí by mali byť 

uvedení na pamätníku padlých hrdinov pri kostole, ktorý sa bude rekonštruovať. Informácie 

získavajú z dostupných archívov a kroník. Ľubica Opálková vyzvala, aby mená ľudí, ktorí majú na 

pamätníku figurovať, posunuli medzi ďalšie osoby. Ďalšie informácie k oprave pamätníka František 

Kašický poskytne na nasledujúcom rokovaní Tiež vyzval na zvolanie pracovného rokovania k 

rozbehnutým projektom (druhá polovica mája). Peter Tatranský upozornil, že je nutné prijať 

uznesenie na zabezpečenie stravovania detí ZŠ počas realizácie nadstavby ZŠ nad jedálňou. 

 

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. 

 

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

 

Martin Turay zabezpečil vypracovanie náhľadov na kontajnerové stojiská (3 rôzne návrhy, podľa 

dispozícií priestoru, kde by mali byť umiestnené). Navrhuje vybudovať na začiatok aspoň 2 stojiská 

a to jedno pri potravinách Buttková a druhé pri vstupe na Mraznickú ulicu z Hlavnej ulice. 

Navrhuje spolu s poslancom Petrom Tatranským moderné dizajnové oplotenie – kovový plát s 

výrezmi. Ľubica Opálková požiadala Martina Turaya o vypracovanie jednoduchšieho a menej 

nákladného variantu pre porovnanie, vzhľadom na nákladnosť dizajnového riešenia. Peter 

Tatranský navrhol tiež rozdeliť investíciu do spevnených plôch a oplotenia. Starosta Robert 

Lederleitner navrhol návrh posunúť na rokovanie do finančnej komisie. 

 

Ivan Ružek informoval o potrebe revízie hracích prvkov na detskom ihrisku v areáli futbalového 

ihriska. Detské ihrisko sa môže otvoriť zarovno s futbalovým, sú oddelené páskou. Jozef Grajciar 

zabezpečí všetky dôležité oznamy, ktoré budú na ihrisku vyvesené. 

 

Martin Turay sa dopytoval, či je platné stavebné povolenie na stavbu chodníka na Štefanovskej 

ulici. Starosta Robert Lederleitner to zisťoval, avšak pani Šurinová je momentálne PN. Ak je 

stavebné povolenie platné, mala by obec začať verejné obstarávanie nakoľko v kapitálových 

výdavkoch je  na tento rok na túto investíciu vyčlenených 55 000 EUR. 

 

Peter Tatranský upozornil na potrebu prípravy podkladov na spracovanie cenovej ponuky na 

projektovú dokumentáciu rozšírenia kapacít MŠ. Treba zvolať stretnutie s vedením školy kvôli 

zadaniu potrebných špecifikácií. 

 

      20. Záver 

Starosta ukončil rokovanie  II. riadneho verejného zasadnutia OZ v roku 2021 a poďakoval všetkým 

prítomným za účasť. Zvukový záznam z tohto  rokovania Obecného zastupiteľstva v Častej  je 

uverejnený na webovom sídle obce www.casta.sk 

 

Zápisnicu vyhotovil:   Ing. Michaela Hrdličková 

                                     

 

 

 

 

 

http://www.casta.sk/
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Overovatelia zápisnice: 

 

 

 

 
____________________________________________            _____________________________________________ 
                 Mgr. Ľubica Cíferská, v. r.                                                        Ivan Ružek, v. r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Mgr. Robert Lederleitner, v. r. 

starosta Obce Častá  

 

                                                    


