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        OBEC ČASTÁ 

 

               Zápisnica z III. riadneho verejného zasadnutia  

             Obecného zastupiteľstva konaného  

             dňa 29. júna 2021 o 18:00 hod.  

           v budove Obecného úradu v Častej 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ 
 

Program: podľa pozvánky 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Poslanci - Ing. Peter Tatranský, PhD. – zástupca starostu,  Mgr. Jozef Jakuš, PhDr. Mgr. František 

Kašický, MBA, Ing. Michaela Hrdličková, Mgr. Ľubica Opálková, Ivan Ružek, Martin Turay a 

Jozef Dukát (príchod 18:25 hod.), hlavný kontrolór obce Ing. Vladimír Medlen, starosta obce Častá 
Mgr. Robert Lederleitner. Ospravedlnená: Mgr. Ľubica Cíferská. 
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 III. 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 hostí. 

 

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

Starosta obce Častá Robert Lederleitner za navrhovateľov uznesení navrhol: Martina Turaya a 

Jozefa Jakuša. Za overovateľov zápisnice: Františka Kašického a Petra Tatranského. Za 

zapisovateľku III. riadneho OZ v roku 2021 určil poslankyňu Michaelu Hrdličkovú. 

Následne poslanci hlasovaním návrh schválili.  

 

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.  

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

          nehlasoval: Martin Turay 

 

3. Schválenie programu rokovania 

Starosta obce Častá Robert Lederleitner  predložil program rokovania III. 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. Hlavný kontrolór obce Častá Vladimír Medlen 

požiadal o doplnenie bodu 18. Rôzne o bod 18.1. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021, Ľubica  

Opálková pripomenula potrebu prerokovania bodov z predchádzajúceho rokovania (Reštaurovanie 

sochy a podstavca Františka Xaverského, Vyčlenenie čiastky 16.000 EUR na kontajnerové stojiská 

a Žiadosť o odpustenie nájomného žiadateľky p. Kráľovej) a navrhla body zaradiť do bodu 18. 

Rôzne ako bod 18.2. Martin Turay požiadal o doplnenie bodu 18. Rôzne o bod 18.3. Odpredaj 

pozemku žiadateľovi p. Kubekovi a bod 18.4. Zmeny na poste predsedu v Komisii stavebnej, 

územného rozvoja, životného prostredia a dopravy a v Komisii kultúry, sociálnych otázok a 

verejného poriadku. 

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

Poslanci hlasovaním schválili program rokovania III. riadneho OZ v roku 2021. 
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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. 

 

Hlasovanie:  všetci prítomní – za (7), proti (0), zdržali sa hlasovania (0)  

 

4. Kontrola plnenia uznesení 

Starosta obce prečítal prítomným poslancom plnenie uznesení z predchádzajúcej schôdze obecného 

zastupiteľstva. Body č. 1. – 3. programu II.. zasadnutia OZ boli obligatórneho charakteru. Bod č. 4. 

- 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 bolo splnené. Bod č. 5. a 6. OZ schválilo názov novovzniknutej ulice „Karpatská“  a 

súčasne OZ schválilo VZN č. 2/2021 o učení názvu ulice „Karpatská“ k Všeobecne záväznému 

nariadeniu č.1/2011 o určení názvov ulíc v obci Častá - splnené, bod č. 7. OZ zobralo 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  - splnené. 

Bod č. 8. OZ nesúhlasilo s odpredajom obecného pozemku uvedeného v písomnej žiadosti 

žiadateľa - splnené, bod č. 9. OZ schválilo pridelenie nájomného bytu vo vlastníctve obce Častá 

žiadateľke Lýdii Myslíkovej, trvale bytom Fándlyho 51, 900 89 Častá - splnené, bod. č. 10. obecné 

zastupiteľstvo v Častej a) rozdelilo obecné dotácie v roku 2021 – splnené, uložilo predsedom 

spoločenských klubov predložiť kalendár športových a kultúrnych podujatí na celý rok 2021 - 

nesplnené, bod. č. 11. obecné zastupiteľstvo v Častej súhlasilo so spolufinancovaním realizácie 

dopravného riešenia križovatky ulíc Hlavná a Zámocká v Častej do predpokladanej výšky 25 000 

EUR pre obec Častá 2) schválilo vypracovanie aktualizácie projektovej dokumentácie – projektu 

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

Zámocká - priebežne sa plní. Bod č. 12. OZ schválilo 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 - priebežne sa plní, bod. č. 13. OZ súhlasilo s nákupom 

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

maximálnej výške 5000 EUR - priebežne sa plní, bod č. 14. OZ zobralo na vedomie oznámenie o 

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

verejnou vyhláškou ku kanalizácii - priebežne sa plní. Bod č. 15. obecné zastupiteľstvo v Častej 1) 

súhlasilo 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) poverilo Obecný úrad Častá 

spracovaním potrebných podkladov a podniknutím všetkých potrebných úkonov tak, aby bolo 

možné vyhlásenie verejného obstarávania najneskôr v mesiaci jún 2021 - priebežne sa plní a bod č. 

16. OZ poverilo starostu rokovaním o uzatvorení zmluvy o budúcej zmluve na nájom priestorov pre 

zabezpečenie stravovania detí ZŠ počas realizácie nadstavby ZŠ – priebežne sa plní.  

 

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.  
 

Hlasovanie:  všetci prítomní – za (8), proti (0), zdržali sa hlasovania (0)  
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5. Verejné vypočutie občanov 

Občan p. Marián Held 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 zhotoviteľa. Starosta ubezpečil hosťa, že každá žiadosť 

od občanov je zaevidovaná a bude posudzovaná zhotoviteľom a všetkými dotknutými orgánmi (cca 

30 štátnych a verejných inštitúcií).  

Občan p. Ondrej Schwarz sa dotazoval, ako dlho ešte potrvá, kým bude môcť začať stavať rodinný 

dom v stavebnej lokalite 24/o. Starosta Robert Lederleitner upozornil, že vzhľadom na 

komplikovanosť celej záležitosti to môže trvať aj 2 roky. František Kašický ubezpečil hostí, že 

záujmom obce Častá je riešiť zmeny územného plánu  a zo strany obce nie je dôvod na blokovanie 

celej veci. Tento komplikovaný proces prebieha a počas prác na akutalizácii územného plánu budú 

môcť občania podávať pripomienky. 

 

      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.   

  

      Hlasovanie:  všetci prítomní – za (8), proti (0), zdržali sa hlasovania (0)  

            

6. Návrh na riešenie výkupu zálohovaných plastových fliaš a plechoviek 

Zástupca súkromnej spoločnosti p. Longay - zástupca spoločnosti Ko.Ma.Co-sk, s.r.o. upovedomil 

OZ o povinnosti maloobchodných predajní s rozlohou väčšou ako 300 m2 vykupovať jednorázové 

obaly na nápoje v zmysle Zákona č. 302/2019 Z.z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 01.01.2022. Spoločnosť Ko.Ma.Co-sk, 

s.r.o chce pre splnenie povinnosti využiť automat, ktorý nesmie byť umiestnený na predajnej 

ploche. Preto pre umiestenie hľadali vhodný priestor, ktorým by mal byť bývalý vchod do potravín 

CBA smerom do ulice. Automat tiež bude musieť byť zastrešený, aby lepšie odolával 

poveternostným podmienkam. Kúpa a prevádzka automatu bude spoločnosť Ko.Ma.Co-sk, s.r.o stáť 

cca 50 tis. € (25 tis. € kúpa automatu, 25 tis. € servis na 10 rokov). Peter Tatranský sa zaujímal na 

zvoz vyzbieraných obalov, konktrétne kde bude parkovať auto, ktoré príde pre obaly. Zástupca 

spoločnosti  Ko.Ma.Co-sk, s.r.o zatiaľ nevedel na otázku s presnosťou odpovedať, informoval však, 

že zvoz vyzbieraných obalov sa bude vykonávať 1-2 krát do týždňa. Presná plocha, ktorú si 

spoločnosť potrebuje na umiestnenie automatu od obce prenajať je 1,7 m x 5,15 m pri cene 2,24 

€/m2/ročne. 

 

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. 

 

Hlasovanie:  všetci prítomní – za (8), proti (0), zdržali sa hlasovania (0) 

 

7. Vypočutie investora č. 1 

Pán Dano - vlastník pozemkov o výmere cca 35 ha v lokalite od liahne spoločnosti Mach hydina 

Budmerice, s.r.o. až po bývalé Družstvo predstavil projekt vybudovania obytno-vinohradníckej 

zóny pre túto lokalitu. p. Spáčil ozrejmil, že časť pozemkov popri ceste k hydinárni je v zmysle 

územného plánu určená pre výstavbu skladov a budov pre ľahký priemysel, ostatná časť je vedená 

ako poľnohospodárska pôda, p. Vaňová (architektka projektu) predstavila zámer a obsah daného 
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projetku, pričom by v zóne vzniklo cca 100 rodinných domov so záhradami (pozemky k 

jednotlivým budovám by boli o výmere minimálne 2000 m2 až do 7000 m2). Okrem rodinných 

domov projekt počíta s cyklotrasou pozdĺž celej zóny, penziónmi, budovami občianskej 

vybavenosti, rozhľadňou či jazerom slúžiacim tiež na zavlažovanie. Peter Tatranský prejavil obavy 

nad riešením ČOV, problémom s množstvom výhľadových zón pre výstavbu v územnom pláne obce 

Častá či kapacity existujúcej ZŠ s MŠ (100 rodinných domov = cca 200 nových detí). Pán Spáčil 

uviedol, že na riešenie ČOV zvažovali 4 rôzne varianty, nemajú to však ešte doriešené. Pán Dano sa 

vyjadril k problematike kapacity ZŠ s MŠ, že o tom neuvažovali a ponúkol spoluprácu pri 

rozširovaní kapacity súčasnej ZŠ s MŠ – avšak pri takomto množstve detí by rozširovanie už nebolo 

schodné, keďže obec Častá je spádovou obcou pre okolité dediny čo sa týka navštevovania ZŠ. 

Preto ponúkol, že by bolo možné jednu z budov občianskej vybavenosti využiť na zriadenie ZŠ s 

MŠ, avšak za podmienky, že by ju obec vzala do správy. František Kašický uviedol, že by projekt 

mal byť prerokovaný vo všetkých komisiách a tiež by malo byť zvolané verejné vypočutie občanov. 

Vladimír Medlen upozornil na problém pri zabezpečení dostatočného množstva pitnej vody nakoľko 

výdatnosť prameňov pre naše územnie klesá. BVS vraj prisľúbila, že túto zónu je možné bez 

problémov napojiť na pitnú vodu. Pán Spáčil sa vyjadril, že by chceli byť prítomní na komisiách 

aby vedeli reagovať a zapracovávať pripomienky. 

                

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.  
 
Hlasovanie:  všetci prítomní – za (8), proti (0), zdržali sa hlasovania (0) 

 

8. Vypočutie investora č. 2 

Investor č. 2 sa na zasadnutie obecného zastupiteľstva nedostavil. 

 

9. Schválenie obecnej dotácie pre Jednotu dôchodcov Slovenska – organizačná 

zložka v Častej a pre Talentárium na r. 2021 

 

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. 

 

Hlasovanie:  všetci prítomní – za (8), proti (0), zdržali sa hlasovania (0) 

 

10. Správa hlavného kontrolóra obce Častá k Záverečnému účtu obce Častá za 

            rok 2020 

Vladimír Medlen, hlavný kontrolór obce Častá, predniesol Správu hlavného kontrolóra obce Častá k 

Záverečnému účtu obce Častá za rok 2020 a skonštatoval, že záverečný účet má všetky náležitosti. 

Odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť záverečný účet obce Častá ra rok 2020. Ľubica 

Opálková dopĺňa, že finančná komisia taktiež odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť 

záverečný účet ra rok 2020 bez výhrad. 

 

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.  
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Hlasovanie:  všetci prítomní – za (8), proti (0), zdržali sa hlasovania (0) 

 

11. Prerokovanie Záverečného účtu obce Častá za rok 2020 

Zuzana Polčičová, ekonómka obce Častá, v krátkosti predstavila najdôležitejšie body obsiahleho 

dokumentu – Záverečný účet obce Častá za rok 2020. Ozrejmila, že rozpočet obce na rok 2020 bol 

zostavený ako vyrovnaný a tiež venovala pozornosť výsledku hospodárenia za rok 2020, ktorý bol 

vo výške 209.942,41 EUR a bol pre rok 2021 prevedený do rezervného fondu. V rezervnom fonde 

má obec v súčasnosti cca. 484.000,00 EUR.  

 

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: 

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. 

 

Hlasovanie:  všetci prítomní – za (8), proti (0), zdržali sa hlasovania (0) 

 

12. Návrh VZN č. 3/2021 

Návrh vznikol na rokovaní komisie kultúry, sociálnych otázok a verejného poriadku. Ide o 

doplnenie VZN č. 3/2020 o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce Častá 

o podmienku pre žiadateľov a to podmienku trvalého pobytu na území obce Častá po dobu 

minimálne 5 rokov v čase podania žiadosti o obecný nájomný byt. Počas zákonnej doby na 

zverejnenie návrhu VZN neprišli od občanov žiadne pripomienky. 

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.  

Hlasovanie:  všetci prítomní – za (8), proti (0), zdržali sa hlasovania (0) 

 

13. Návrh VZN č. 4/2021 

Ide o zmenu v Zásadách hospodárenia s majetkom obce Častá, konkrétne potreba zvýšenia 

pokladničnej hotovosti na 1.500 EUR, ktorá vznikla z dôvodu, že zamestnanci obecného úradu 

niekedy museli ísť veľmi často do banky s hotovosťou, nakoľko nemohli disponovať s obnosom 

hotovosti, ktorý sa v pokladni tvoril vzhľadom na platby od občanov za poplatok za komunálny 

odpad, či daň z nehnuteľnosti. Každý vklad do banky je spoplatnený, preto nie je hospodárne často 

vklady do bánk vykonávať. Počas zákonnej doby na zverejnenie návrhu VZN neprišli od občanov 

žiadne pripomienky. 

 

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 č. 1/2016 Zásady 

hospodárenia s majetkom Obce Častá. 

 

Hlasovanie:  všetci prítomní – za (8), proti (0), zdržali sa hlasovania (0) 
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14.  Návrh VZN č. 5/2021 

Návrh VZN vznikol z potreby pomenovať novovznikutú ulicu medzi Slnečnou a Veternou ulicou, 

nakoľko na ulici už bývajú občania a potrebujú si prihlásiť trvalý pobyt. Návrh vzišiel z rokovania 

komisie kultúry, sociálnych otázok a verejného poriadku zo dňa 24.05.2021. Počas zákonnej doby 

na zverejnenie návrhu VZN neprišli od občanov žiadne pripomienky. 

 

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". 

 

Hlasovanie:  všetci prítomní – za (8), proti (0), zdržali sa hlasovania (0) 

 

15. Návrh VZN č. 6/2021 

Návrh VZN vznikol z potreby pomenovať novovznikutú ulicu od Sokolskej po Družtevnú ulicu, 

nakoľko na ulici už bývajú občania a potrebujú si prihlásiť trvalý pobyt. Návrh vzišiel z rokovania 

komisie kultúry, sociálnych otázok a verejného poriadku zo dňa 24.05.2021. Počas zákonnej doby 

na zverejnenie návrhu VZN neprišli od občanov žiadne pripomienky. 

  

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". 
 

Hlasovanie:   všetci prítomní – za (7), proti (0), zdržali sa hlasovania (1) Jozef Dukát 
 

16. Prerokovanie spoluúčasti financovania rozšírenia kapacít Základnej školy Častá 

Peter Tatranský informoval, že dňa 29.6.2021 vyšla výzva o nenávratný finančný príspevok na 

rozšírenie kapacít ZŠ z BSK. Obec musela aktualizovať výkaz – výmer nakoľko stavebné materiály 

vplyvom "koronakrízy" veľmi zdraželi. Po aktualizácii tohto dokumentu sa cena za nadstavbu ZŠ 

navýšila o 256.000 EUR. Dňa 30.6.2021 sa má konať o 13:30 hod. ďalšie stretnutie. Uzávierka 

1.kola je naplánovaná na 29.7.2021. Spoluúčasť obce bude 5% t.j. 127.277,13 EUR, pričom je tiež 

potrebné schváliť rezervu na projekt vo výške 50.000 EUR. Následne Peter Tatranský predniesol 

návrh uznesenia, ktorý vypracoval v zmysle príručky pre žiadateľa o NFP. 

 

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), 
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5) zabezpečenie financovania prípadných iných a v zmysle výzvy neoprávnených výdavkov 

bude riešené z rozpočtu obce Častá. 

 

Hlasovanie:  všetci prítomní – za (8), proti (0), zdržali sa hlasovania (0) 

 

 17. Dopravné riešenie križovatky ulíc Hlavná – Zámocká v Častej 

Starosta Robert Lederleitner informoval, že projektová dokumentácia k riešeniu križovatky Hlavná 

– Zámocká bola v máji 2021 aktualizovaná. Riešenie bude financované z časti z BSK a z časti 

obcou Častá (z rezervného fondu). Spolufinancovanie je už schválené do výšky 25.000 EUR - 

nadhodnotené. Zatiaľ však nemáme finálny rozpočet. 

 

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. 

 

Hlasovanie:  všetci prítomní – za (8), proti (0), zdržali sa hlasovania (0) 

 

 18. Rôzne 

 
18.1. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021 

Vladimír Medlen informoval, že Plán kontrolnej činnosti na 2.polrok 2021 bol zverejnený dňa 

10.6.2021 a pozostáva najmä z prípravy programového rozpočtu na rok 2022, finančnej kontroly 

inventarizácie majetku ZŠ s MŠ a kontroly dotácií. 

 

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. 

 

Hlasovanie:  všetci prítomní – za (8), proti (0), zdržali sa hlasovania (0) 

 

18.2. 

a) Reštaurovanie sochy a podstavca sv. Františka Xaverského  

Finančná komisia odporúča OZ schváliť reštaurovanie sochy a podstavca sv. Františka Xaverského 

podľa predloženej cenovej ponuky za celkovú sumu 2.515 EUR. 
 

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. 

 

Hlasovanie:  všetci prítomní – za (8), proti (0), zdržali sa hlasovania (0) 

 

b) Vyčlenenie finančných prostriedkov na kontajnerové stojiská 

Finančná komisia neodporúča OZ schváliť vyčlenenie 16.000 EUR na kontajnerové stojiská. 

Navrhované projekty členovia finančnej komisie pokladajú za príliš nákladné. Pre začiatok komisia 

navrhuje menej nákladné riešenie, ktoré by spočívalo v spevnení plôch, bez oplotenia. OZ sa 

zhodlo, že by sa z aktuálneho rozpočtu dali vystavať 2 spevnené plochy pod kontajnery a to pri ulici 

Mraznická a pri potravinách pani Butkovej – ulica Sokolská. 
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c) Žiadosť o odpustenie nájomného – p. Edita Kráľová 

Celková výška pohľadávky za nájomné od decembra 2020 do apríla 2021 vrátane, je vo výške 

666,65 EUR. Pani Edita Kráľová síce žiadala o dotácie štát, avšak výška poskytnutých dotácii 

nepokryla náklady spojené s existenciou jej podnikania. Zásady hospodárenia dovoľujú jednému 

žiadateľovi odpustiť pohľadávku iba raz ročne. Finančná komisia odporúča žiadosť schváliť avšak s 

upozornením, že pokiaľ sa situácia zopakuje, opäť už žiadateľka v tomto roku žiadať nemôže. Peter 

Tatranský upozornil na možnosť obce požiadať o dotáciu na nájomné. OZ navrhuje, aby najprv 

obec v spolupráci s pani Editou Kráľovou požiadali o túto dotáciu prostredníctvom portálu 

Slovensko.sk. Ak dotácia nepokryje celé dlžné nájomné, prípadne nebude schválená, vypracovať 

pre pani Editu Kráľovú splátkový kalendár na 2 roky. 

 

18.3. Žiadosť o odkúpenie a výmenu pozemku pre žiadateľa Tomáša Kubeka 

Návrh predniesol Martin Turay. Žiadateľ Tomáš Kubek má záujem odkúpiť pozemky vo vlastníctve 

obce Častá, a to parc.č. 2857/6 o výmere 238 m2 a časť pozemku 2856/12 o výmere 12 m2. Taktiež 

má záujem o výmenu pozemku pod miestnou komunikáciou o výmere 34 m2. Stavebná komisia 

preverila šírku pozemku po odpredaní vyššie uvedených pozemkov pre prípadné rozširovanie cesty 

do budúcna. Šírka pozemku by bola po odpredaní pozemkov 9 m, čo je postačujúce. OZ tiež súhlasí 

s návrhom predloženého geometrického plánu. Potrebné bude vypracovať návrh kúpnej zmluvy a 

táto by mala byť predmetom rokovania finančnej komisie. Je potrebné zistiť, aké uznesenie je 

prijateľné pre kataster, aby zápis prebehol bez komplikácií. Tiež by bolo vhodné vyzvať na 

odkúpenie časti pozemku parc. č. 2856/12 ostatných vlastníkov priľahlých pozemkov k pozemku 

parc. č. 2856/12.    

 

18.4. Zmeny na poste predsedov v Komisii stavebnej, územného rozvoja, životného prostredia 

a dopravy a v Komisii kultúry, sociálnych otázok a verejného poriadku 

 

a) Zmena na poste predsedu v Komisii stavebnej, územného rozvoja, životného prostredia a     

    dopravy 

Predseda komisie Martin Turay sa chce vzdať funkcie predsedu Stavebnej komisie z osobných 

dôvodov, a na post navrhuje súčasného člena komisie Tomáša Dominika. Vladimír Medlen nevidí 

problém v tom, že by predsedom komisie bol "neposlanec". 

 

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. 

 

Hlasovanie:  všetci prítomní – za (8), proti (0), zdržali sa hlasovania (0) 

 

b) Zmena na poste predsedu v Komisii kultúry, sociálnych otázok a verejného poriadku 

Predsedníčka komisie Michaela Hrdličková sa chce vzdať funkcie predsedu Kultúrnej komisie z 

osobných dôvodov a na post navrhuje súčasnú členku komisie pani Helenu Neshodovú. Starosta 

Robert Lederleitner pani Helene Neshodovej telefonoval pre overenie ochoty členky funkciu 

predsedu komisie prevziať.  

 

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 p. Helenu Neshodovú. 
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Hlasovanie:  všetci prítomní – za (8), proti (0), zdržali sa hlasovania (0) 

 

V pokračovaní bodu 18. Rôzne pán František Kašický pozval všetkých prítomných na kynologickú 

súťaž, ktorá sa bude konať 4.9.2021. Ľubica Opálková sa informovala ohľadne procesu zriadenia 

zberného dvora. Peter Tatranský poslankyňu ubezpečil, že proces prebieha a zároveň informoval o 

možnosti zriadiť na zbernom dvore tzv. RE-USE miesto pre nepotrebné funkčné elektrospotrebiče, 

ktoré by občania mohli na zberný dvor priniesť, a zároveň si iní občania môžu tieto funkčné ale pre 

niekoho nepotrebné spotrebiče odkúpiť za symbolickú sumu, pričom výťažok by bol použitý na 

verejný účel. Ľubica Opálková tiež spomenula diskusiu na sociálnej sieti Facebook ohľadne stavu 

bývalého kúpaliska. OZ si uvedomuje potrebu úpravy a využitia areálu na športové či oddychové 

aktivity. Jozef Dukát upozornil, že je opäť potrebné z kúpaliska odčerpať vodu. Peter Tatranský 

pripomenul, že pán Cyril Drozda vytvára krásne fotografie obce Častá, a navrhuje aby kultúrna 

komisia v spolupráci s pánom Cyrilom Drozdom vytvorila kalendár na rok 2022. Otvorila sa tiež 

téma polepu na zastávku na námestí v Častej. Polep by okrem iného spevnil sklo aby nedochádzalo 

k jeho častému rozbitiu. Na obecnom úrade by mali byť na CD k dispozícii umelecké mapy, ktoré 

mali byť v minulosti umiestnené pri benzínovej pumpe, treba ich dohľadať. Spoločnosť, ktorá 

dodáva teplo v ZŠ s MŠ by na základe koncesnej zmluvy vedela vymeniť verejné osvetlenie v obci, 

treba s nimi rokovať. Dňa 28.6.2021 vyšla výzva na rozšírenie kapacít MŠ, avšak bez možnosti 

zapojenia sa samospráv z Bratislavského kraja.  Jozef Dukát sa informoval na flekovanie cesty na 

ulici Záhradnícka, cca. 260 m2 za cca. 8.000 EUR. Zaujímalo ho, koľko by stálo vyfrézovanie a 

nový asfaltový koberec na celú ulicu.  Peter Tatranský požiadal obec o vyžiadanie cenovej ponuky 

na celú Záhradnícku a tiež Fándlyho ulicu, aby sme vedeli o akej celkovej investícií je reč.  Ľubica 

Opálková informovala, že medzi Ružovou ulicou a Karpatskou ulicou nesvieti verejné osvetlenie. 

Starosta Robert Lederleitner objasnil, že problém spočíva v kábli v zemi, pričom o probléme musia 

bezodkladne diskutovať obecný elektrikár s elektrikárom investora a zjednať nápravu.  

 

 19. Záver 

Starosta ukončil rokovanie  III. riadneho verejného zasadnutia OZ v roku 2021. Zvukový záznam z 

tohto  rokovania Obecného zastupiteľstva v Častej  je uverejnený na webovom sídle obce 

www.casta.sk 

 

Zápisnicu vyhotovil:   Ing. Michaela Hrdličková 

                                     

Overovatelia zápisnice: 

 

 
____________________________________________            _____________________________________________ 
      PhDr. Mgr. František Kašický, MBA                                   Ing. Peter Tatranský, PhD. 
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Mgr. Robert Lederleitner 

starosta Obce Častá  
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