
Výpis z uznesení VI. zasadnutia OZ v roku 2021 

 

Uznesenie č. 1-VI/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 Ivan Ružek, 2) určuje overovateľov zápisnice 

v zložení: František Kašický a Ľubica Cíferská, 3) berie na vedomie určenie zapisovateľa 

zápisnice: Jozef Jakuš. 

 

Uznesenie č. 2-VI/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 VI. riadneho verejného zasadnutia OZ v roku 2021 podľa pozvánky. 

 

Uznesenie č. 3-VI/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 129 139,07 EUR, 

4) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. 

 

Uznesenie č. 4-VI/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 

informáciu pre poslancov o priebehu verejného obstarávania na rozširovanie kapacít 

Základnej školy Častá. 

 

Uznesenie č. 5-VI/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) nákup nových prvkov na detské ihrisko pri futbalovom ihrisku v hodnote do 20 000 

EUR s DPH, 

2) úpravu rozpočtu obce č. 1/2021 v súvislosti s bodom č. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


