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Výpis z uznesení III. zasadnutia OZ v roku 2021 

 

Uznesenie č. 1-III/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: Martin Turay a Jozef Jakuš, 2) určuje overovateľov zápisnice v 

zložení:  František Kašický a Peter Tatranský, 3) berie na vedomie určenie zapisovateľky 

zápisnice: Michaela Hrdličková  

 

Uznesenie č. 2-III/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 III. riadneho verejného zasadnutia OZ v roku 2021 v doplnenom znení 

 

Uznesenie č. 3-III/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 29. apríla 2021 

 

      Uznesenie č. 4-III/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 verejné vypočutie občanov 

 
Uznesenie č. 5-III/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 vybudovaním výkupného miesta zálohovaných plastových fliaš a plechoviek na 

náklady investora a s umiestnením časti výkupného miesta na časti obecného pozemku parc. 

č. 672/15, k. ú. Častá, o výmere 9,35 m2, spoplatnené v zmysle platného VZN 

2) poveruje starostu obce Častá s podpísaním nájomnej zmluvy na časť obecného pozemku 

parc. č. 672/15, k. ú. Častá o výmere 9,35 m2 so spoločnosťou  Ko.Ma.Co-sk, s.r.o. 

 

Uznesenie č. 6-III/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 vypočutie investora č. 1 – p. Dano 

 

Uznesenie č. 7-III/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 obecnú 

dotáciu pre Jednotu dôchodcov Slovenska – organizačná zložka v Častej na r. 2021 v sume: 

800,00 EUR a pre Talentárium na r. 2021 v sume: 3.000,00 EUR 

 

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

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

1) konštatuje že hlavný kontrolór predložil Obecnému zastupiteľstvu v Častej v súlade s § 

18f ods. 1) písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení nesk. predpisov 

stanovisko k záverečnému účtu obce Častá za rok 2020 pred jeho prerokovaním a schválením 

v obecnom zastupiteľstve  

2) berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2020 

 

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

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

obecnom zriadení) a v zmysle ustanovenia § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov: 
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1) schvaľuje celoročné hospodárenie bez výhrad  

2) schvaľuje vyhodnotenie programového rozpočtu  

3) schvaľuje v zmysle ustanovení § 16 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. 

predpisov prebytok rozpočtu v sume 209.942,41 EUR zistený podľa ustanovení § 16 ods. 6 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov odviesť do rezervného fondu  

 

Uznesenie č. 10-III/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 VZN 

č. 3/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 o podmienkach 

prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce Častá 

 

Uznesenie č. 11-III/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 VZN 

č. 4/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Častá č. 4/2003 v neskoršom znení VZN       

číslo 1/2016 Zásady hospodárenia s majetkom Obce Častá  

 

Uznesenie č. 12-III/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 VZN 

č. 5/2021 o určení názvu ulice “Mesačná"  

  

Uznesenie č. 13-III/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 VZN 

č. 6/2021 o určení názvu ulice “Pastierska"  

 

Uznesenie č. 14-III/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  

1) predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „NADSTAVBA A 

REKONŠTRUKCIA ZŠ ČASTÁ A JEJ VYBRANÝCH STAVEBNÝCH 

OBJEKTOV S CIEĽOM ROZŠÍRENIA PRIESTOROVÝCH KAPACÍT 

ŠKOLY“ realizovaného v rámci výzvy „IROP-PO7-SC74-2021-73“, ktorého ciele sú 

v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce Častá  

2) vyhlásenie VO v lehote do uzávierky prvého kola t.j. do 29.7.2021, podanie ŽoNFP a 

príslušných príloh a po schválení žiadosti a podpise zmluvy zabezpečenie realizácie 

projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci  

3) zabezpečenie finančných prostriedkov na realizáciu projektu v objeme 

spolufinancovania v zmysle predmetnej príručky k výzve kde sa očakáva výška 

vlastných zdrojov pre spolufinancovanie v objeme 5% z objemu celkových 

oprávnených výdavkov projektu. Predpokladaná výška rozpočtu je stanovená na 

základe spracovanej projektovej dokumentácie (výkaz a výmer) a je v objeme 

2.545.542,60 EUR s DPH. Celkové vo výzve oprávnené výdavky pre projekt určí až 

A) výsledok verejného obstarávania a B) kontrola ŽoNFP a C) ex-ante kontrola VO  

4) Preto odporúčame schváliť spolufinancovanie aj s rezervou a to vo výške 177.277,13 

EUR (spoluúčasť v objeme 5% je 127.277,13 EUR a rezerva na projekt v objeme 

50.000 EUR)  

5) zabezpečenie financovania prípadných iných a v zmysle výzvy neoprávnených 

výdavkov bude riešené z rozpočtu obce Častá  
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Uznesenie č. 15-III/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 

informácie starostu obce o priebehu realizácie spoločného projektu Bratislavského 

samosprávneho kraja a Obce Častá - projekt dopravného značenia na obnovu a zmenu 

organizácie dopravy v Častej, križovatka ulíc Hlavná a Zámocká  

 

Uznesenie č. 16-III/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 

Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021  

 

Uznesenie č. 17-III/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 

reštaurovaním podstavca a sochy sv. Františka Xaverského podľa predloženej cenovej ponuky 

za celkovú sumu 2.515 EUR  

 

Uznesenie č. 18-III/OZ/2021 – 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 vzdanie sa funkcie predsedu Komisie stavebnej, územného rozvoja,      

     životného prostredia a dopravy pri OZ Častá p. Martina Turaya  

2) volí  za predsedu Komisie stavebnej, územného rozvoja, životného prostredia a dopravy pri    

     OZ Častá p. Tomáša Dominika  

 

Uznesenie č. 19-III/OZ/2021 – 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 vzdanie sa funkcie predsedu Komisie kultúry, sociálnych otázok a     

     verejného poriadku pri OZ Častá p. Michaely Hrdličkovej  

2) volí  za predsedu Komisie kultúry, sociálnych otázok a verejného poriadku pri OZ Častá     

     p. Helenu Neshodovú  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


