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OBEC ČASTÁ 

 

Zápisnica z V. riadneho zasadnutia  

Obecného zastupiteľstva konaného  

dňa 7. septembra 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. Ľubica Opálková, Mgr. Ľubica Cíferská, Mgr. Jozef Jakuš, Ivan Ružek. 

Ospravedlnení: hlavný kontrolór obce Ing. Vladimír Medlen, Mgr. PhDr. František Kašický, MBA, 

Ing. Michaela Hrdličková, Jozef Dukát a Martin Turay. 

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 občanov. 

 

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

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

a Ľubicu Cíferskú. Za overovateľov zápisnice: Petra Tatranského a Ivana Ružeka. Za zapisovateľa 

V. riadneho OZ v roku 2021 určil poslanca Jozefa Jakuša. Následne poslanci hlasovaním návrh 

schválili.  

 

Uznesenie č. 1-V/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 Cíferská a  Ľubica Opálková, 2) určuje overovateľov zápisnice 

v zložení: Peter Tatranský a Ivan Ružek, 3) berie na vedomie určenie zapisovateľa zápisnice: Jozef 

Jakuš. 

 

Hlasovanie:  všetci prítomní – za (5), proti (0), zdržali sa hlasovania (0) 

 

3. Schválenie programu rokovania 

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

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

doplnenie programu rokovania alebo pripomienky k programu. Starosta Robert Lederleitner 

navrhol doplniť program o bod Verejné vypočutie občanov. Poslanec Peter Tatranský navrhol 

doplniť program o bod Rôzne. Starosta obce Robert Lederleitner  následne navrhol o pozmenenom 

a doplnenom programe zasadnutia OZ hlasovať. Prítomní poslanci hlasovaním schválili upravený 

a doplnený program rokovania V. riadneho OZ v roku 2021. 

 

Uznesenie č. 2-V/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 

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

 

Hlasovanie:  všetci prítomní – za (5), proti (0), zdržali sa hlasovania (0)  
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4. Križovatka ulíc Hlavná a Zámocká – schválenie zmluvy s Bratislavským 

samosprávnym krajom (BSK) 

Starosta obce Robert Lederleitner predniesol prítomným poslanom obecného zastupiteľstva 

v Častej dôvody vybudovania nového dopravného riešenia križovatky ulíc Hlavná a Zámocká 

v obci Častá a oboznámil prítomných poslancov OZ v Častej so znením textu schvaľovanej zmluvy.  

Starosta uviedol, že touto problematikou sa OZ už zapodievalo na predchádzajúcich zasadnutiach 

obecného zastupiteľstva v priebehu prvého polroka r. 2021. Všetkým poslancom boli zaslané 

písomné materiály k uvedenému bodu programu formou e-mailu v predpísanej zákonnej lehote, 

vrátane zmluvy s BSK na spoločné vybudovanie uvedeného diela – križovatky. Znenie zmluvy bolo 

poslancom OZ v Častej zaslané to, ktoré nám bolo doručené od BSK ako posledná úprava. Poslanci 

v diskusii k tomuto bodu programu žiadne zmeny v texte zmluvy nevykonali, t.j. zmluva bola 

schválená v znení navrhovanom Bratislavským samosprávnym krajom. Súčasťou písomných 

materiálov zasielaných všetkým poslancom OZ v Častej boli aj písomné vyjadrenia od dotknutých 

štátnych alebo iných orgánov, ktoré všetky boli kladné alebo bez námietok. Po krátkej diskusii 

poslaneckého zboru v Častej dal starosta o návrhu uznesenia hlasovať.   

 

Uznesenie č. 3-V/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 Zmluvu o združení činností a vzájomnej spolupráci pri realizácii stavby križovatky 

v obci Častá – ulice Hlavná a Zámocká medzi zmluvnými stranami Bratislavský samosprávny kraj 

a Obec Častá, 

2) poveruje starostu obce podpisom zmluvy. 

Hlasovanie:  všetci prítomní – za (5), proti (0), zdržali sa hlasovania (0)  

5. Rôzne 

      Poslanec Peter Tatranský požiadal o slovo a informoval prítomných poslancov o vývoji projektu 

nadstavby ZŠ Častá. Takisto informoval, že dňa 17.9.2021 by malo prebehnúť vyhodnotenie 

verejného obstarávania (VO) dodávateľa stavby. Starosta informoval, že obecný úrad spracoval 

následnú monitorovaciu správu ku kompostérom. Poďakoval celému prípravnému tímu, ktorý 

pracoval na podaní žiadosti o NFP – rozšírenie kapacít ZŠ Častá.     

            

6. Verejné vypočutie občanov 

Vystúpili občania Alojz Lederleitner – ku kanalizácii v súkromných záhradách, Milan Šafarik –     

k vybudovaniu dažďových rigolov na Hlavnej ul. pred RD žiadateľov a Helena Dubovská – ku 

križovatke ul. Hlavná a Fándlyho, k územnému plánu, k zbernému dvoru a ku návšteve pápeža na 

Slovensku. 

 

7. Záver 

Starosta ukončil rokovanie V.  riadneho verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v roku 2021 

a poďakoval všetkým prítomným za účasť. Celý zvukový záznam z tohto  rokovania Obecného 

zastupiteľstva v Častej  je uverejnený na webovom sídle obce www.casta.sk 
 

 

Zápisnicu vyhotovil:  Mgr. Robert Lederleitner 
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Overovatelia zápisnice: 

 

 

 

 
____________________________________________            _____________________________________________ 
             Ing. Peter Tatranský, PhD. v. r.                                             Ivan Ružek  v. r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Mgr. Robert Lederleitner  v. r. 

starosta Obce Častá  

 

                                                    


