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OBEC ČASTÁ 

 

Zápisnica z IV. riadneho zasadnutia  

Obecného zastupiteľstva konaného  

dňa 5. augusta 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. František Kašický, MBA, Ing. Michaela Hrdličková, Mgr. Ľubica Opálková, 

Mgr. Ľubica Cíferská, Jozef Dukát a Martin Turay.  

Ospravedlnení: Mgr. Jozef Jakuš, Ivan Ružek, 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  
Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Častá Robert Lederleitner.  Privítal prítomných poslancov 

a prítomných hostí. 

 

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
Starosta obce Častá Robert Lederleitner za navrhovateľov uznesení navrhol: Petra Tatranského 

a Františka Kašického. Za overovateľov zápisnice: Ľubicu Cíferskú a  Ľubicu Opálkovú. Za 

zapisovateľku IV. riadneho OZ v roku 2021 určil poslankyňu Michaelu Hrdličkovú. Následne 

poslanci hlasovaním návrh schválili.  

 

Uznesenie č. 1-IV/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: Peter Tatranský a František Kašický, 2) určuje overovateľov zápisnice v 

zložení: Ľubica Cíferská a Ľubica Opálková, 3) berie na vedomie určenie zapisovateľky zápisnice: 

Michaela Hrdličková.  

 

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

 

3. Schválenie programu rokovania 

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

zasadnutia OZ v roku 2021 podľa písomnej pozvánky. Starosta vyzval prítomných  na prípadné 

doplnenie programu rokovania alebo pripomienky k programu. Poslanec Martin Turay navrhol 

doplniť program o  bod č. 5) Verejné vypočutie občanov a bod č. 6) Rôzne. Starosta obce Robert 

Lederleitner  následne navrhol o pozmenenom a doplnenom programe zasadnutia hlasovať. 

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

 

Uznesenie č. 2-IV/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 

IV. riadneho verejného zasadnutia OZ v roku 2021 v upravenom znení. 

 

Hlasovanie:  všetci prítomní – za (7), proti (0), zdržali sa hlasovania (0)  
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4. Prerokovanie spoluúčasti financovania rozšírenia kapacít Základnej školy Častá  

Zástupca starostu obce Peter Tatranský informoval o rokovaní na Bratislavskom samosprávnom 

kraji (BSK), kde sme boli upozornení, že treba zmeniť znenie pôvodne prijatého uznesenia. Nový 

návrh uznesenia je preformulovaný v zmysle príručky žiadateľa o NFP. Pán Medlen neodporúča 

pôvodné uznesenie zrušiť. Poslanec Kašický súhlasí, aby ostali v platnosti obe uznesenia. Starosta 

obce Robert Lederleitner poďakoval všetkým zainteresovaným, najmä poslancovi P. Tatranskému, 

pani Zuzane Polčičovej z Obecného úradu Častá, pani riaditeľke Základnej školy v Častej Adriane 

Cíferskej, ako aj celému realizačnému tímu za vynaložené úsilie pri podávaní Žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok k rozširovaniu kapacít ZŠ Častá.    

 

Uznesenie č. 3-IV/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: 

1) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie 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, 

2) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

3) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške 130 580,38 €, 

4) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. 

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

5. Verejné vypočutie občanov 

      Na návrh poslanca M. Turaya bol doplnený tento bod a bod nasledujúci. Pani Dubovská Helena 

oznámila, že má písomný materiál, ktorý podá do podateľne obecného úradu. Pýtala sa, kedy bude 

nasledujúce zasadnutie OZ. Starosta odpovedal, že najbližšie zasadnutie OZ je naplánované 

v septembri 2021. Ďalej sa pýtala, kto je investor č. 2 z predchádzajúceho zasadnutia OZ v júni 

2021. Starosta odpovedal, že zástupcovia investora č. 2 sa na verejné zasadnutie OZ, ktoré sa 

konalo v júni 2021 nedostavili, aj keď deklarovali, že prídu. Preto v programe júnového OZ tento 

bod bol vypustený. Ďalej sa pýtala na pokračovanie v budovaní obecnej kanalizácie. Starosta ju ako 

aj všetkých prítomných poslancov informoval, že Obec Častá tretí rok po sebe posielala kompletnú 

písomnú žiadosť na Environmentálny fond, naposledy zaslanú dňa 15. decembra 2020. Podľa 

dostupných informácií bola posledná žiadosť, ako aj predchádzajúce dve zamietnuté.  

            

6. Rôzne 

Poslanec M. Turay navrhoval, aby sa uskutočnilo pracovné rokovanie OZ ku kanalizácii, pretože 

k tejto téme sa pripravuje výzva. Starosta informoval poslanecký zbor a prítomných občanov, že ak 

by prišli peniaze z Environmentálneho fondu SR, okamžite by sa mohlo stavať, pretože starosta 

obce Častá zabezpečil vykonanie verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác, ktoré 

vyhrala firma Combin Banská Štiavnica. Zmluva s touto firmou bola následne zverejnená na 

webovom sídle obce s podmienkou, že ak peniaze z Environmentálneho fondu SR nebudú 

schválené, k realizácii pokračovania obecnej kanalizácie nedôjde. Starosta ďalej uviedol, že obec 

má ku kanalizácii právoplatné stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu (PD). Pani Helena 

Dubovská sa informovala, či by sa projekt pokračovania obecnej kanalizácie mohol financovať 

z Rezervného fondu (RF). Starosta jej odpovedal, že z RF sa bude v blízkej dobe financovať 

rozšírenie kapacít ZŠ Častá. Poslanec F. Kašický informoval prítomných, že 4. septembra 2021 sa 

bude konať kynologická súťaž a v sobotu 7. augusta 2021 sa uskutoční Častovský cyklookruh. 

Poslanec P. Tatranský sa na podnet pani J. Zacharovej informoval vo veci dohody o odškodnení pri 

budovaní kanalizácie v záhradách dotknutých občanov – vec sa neposunula. Poslankyňa Ľubica 

Opálková sa informovala o odpustení nájmu pre pani Editu Kráľovú. Starosta odpovedal, že 

koncom mesiaca júla 2021 vybavil elektronické podpisovanie dokumentov a obecný úrad bude 

podávať žiadosť na príslušný štátny orgán.  



 
3 

Pani H. Dubovská sa pýtala, či boli podávané výzvy na obsadenie detskej ambulancie od odchodu 

MUDr. Salaiovej z Častej. Starosta uviedol, že obec Častá dávala priebežne výzvy na obsadenie 

miesta lekárky v detskej ambulancii formou dopytovania na BSK, do kompetencie ktorého oblasť 

lekárstva patrí. Taktiež obec uverejnila inzerát v regionálnej tlači, na ktorý nikto nereagoval.          

 

7. Záver 

Starosta ukončil rokovanie IV.  riadneho verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva 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:  Mgr. Robert Lederleitner 

                                     

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

 

 
____________________________________________            _____________________________________________ 
                Mgr. Ľubica Cíferská, v. r.                                        Mgr. Ľubica Opálková, v. r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Mgr. Robert Lederleitner, v. r. 

starosta Obce Častá  

 

                                                    

http://www.casta.sk/

