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OBEC ČASTÁ 

 

Zápisnica z VI. riadneho zasadnutia  

Obecného zastupiteľstva konaného  

dňa 23. 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, Mgr. PhDr. 

František Kašický, MBA, Jozef Dukát, Martin Turay, hlavný kontrolór obce Ing. Vladimír Medlen, 

účtovníčka obce Ing. Zuzana Polčičová. 

Ospravedlnení: Ing. Michaela Hrdličková.  

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, 

hlavného kontrolóra obce a účtovníčku obce. Občianska verejnosť nebola prítomná.  

 

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

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

a Ivana Ružeka. Za overovateľov zápisnice: Františka Kašického a Ľubicu Cíferskú. Za 

zapisovateľa VI. riadneho OZ v roku 2021 určil poslanca Jozefa Jakuša. Následne poslanci 

hlasovaním návrh schválili.  

 

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. 

 

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

 

3. Schválenie programu rokovania 

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

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

doplnenie programu rokovania alebo pripomienky k programu. Starosta obce Robert Lederleitner  

následne navrhol o programe zasadnutia OZ hlasovať. Prítomní poslanci hlasovaním schválili 

program rokovania VI. riadneho OZ v roku 2021 podľa pozvánky. 

 

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. 

 

Hlasovanie:  všetci prítomní – za (8), proti (0), zdržali sa hlasovania (0)  
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4. Prerokovanie spoluúčasti financovania rozšírenia kapacít Základnej školy Častá  

Starosta obce Robert Lederleitner predniesol prítomným poslanom obecného zastupiteľstva 

v Častej dôvodovú správu (spoločnú pre všetky body rokovania OZ). Na stavbu má obec zlúčené 

územné a stavebné konanie a stavebný úrad pridelený v Doľanoch. Od 20. mája 2020 je vydané 

„Oznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní“ od Obecného 

úradu Doľany. Obec Častá má vydané právoplatné stavebné povolenie. Výzva na rozširovanie 

kapacít pre ZŠ v Bratislavskom kraji vyšla v júni 2021. V júli 2021 bola podaná oficiálna žiadosť 

o dotáciu – nenávratný finančný príspevok (NFP). Zástupca starostu intenzívne komunikoval so 

zástupcami Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), konkrétne s p. Furikom, starosta 

a účtovníčka obce komunikovali priebeh prípravy s pani Ulrichovou. Prebehli viaceré stretnutia 

prípravného tímu, vr. projektantov PD, ktoré reagovali na vyhlásenú výzvu na rozširovanie kapacít 

ZŠ v Bratislavskom kraji, resp. na úpravy v cenách rozpočtových položiek. Spoluúčasť pri 

financovaní rozširovania kapacít ZŠ Častá bude vo výške 5 %, ktorú obecné zastupiteľstvo znovu 

prerokovalo a schválilo z dôvodu prepočítania výšky spoluúčasti obce. 

 

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. 

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

 

5. Informácia pre poslancov o priebehu verejného obstarávania na rozširovanie kapacít 

ZŠ Častá  

Starosta obce Robert Lederleitner predniesol prítomným poslanom obecného zastupiteľstva 

v Častej dôvodovú správu (spoločnú pre všetky body rokovania OZ). Keďže neprišla žiadna 

ponuka, vyhlasovateľ navrhuje nasledovný postup: 

1) upraviť podmienky účasti pre uchádzačov a to nasledovným spôsobom: keď sa nebude 

vyžadovať zábezpeka pre účasť vo verejnej súťaži na žiadny z troch logických celkov 

(„Stavebné práce“; „Kuchynské vybavenie“; „Interiérové vybavenie"), 

2) súťažné podmienky sa prepracujú a súťaž sa nanovo vyhlási. Predpokladaný   

           termín pre zverejnenie je cca. 10 dní, po odsúhlasení horeuvedenej zmeny obcou (4-5 dní     

           prepracovanie dokumentácie, 1-2 dni spracovanie zverejnenia a podkladov do vestníka, 2 dni   

           je lehota na kontrolu UVO a zverejnenie súťaže), 

3) predpokladaný termín zverejnenia je 11.10. a následne bude bežať 30 dní na    

           predloženie ponúk. V tomto čase t.j. po zverejnení odporúčam aktívne osloviť stavebné   

           firmy v okolí so žiadosťou o zapojenie sa do verejnej súťaže. Potrebujeme získať aspoň 2-3   

           ponuky, aby v rámci ex/ante kontroly bol proces v poriadku, 

     4)   predpokladaný nový termín pre vyhodnotenie ponúk odhadujeme na 11.11.2021. 

 

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. 

Hlasovanie:  všetci prítomní – za (8), proti (0), zdržali sa hlasovania (0)      
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6. Schválenie nákupu novej preliezky na detské ihrisko pri futbalovom ihrisku 

Starosta obce Robert Lederleitner predniesol prítomným poslanom obecného zastupiteľstva 

v Častej dôvodovú správu (spoločnú pre všetky body rokovania OZ). Starosta obce požiadal 

prítomnú účtovníčku obce p. Polčičovú, aby oboznámila prítomných poslancov OZ so zámerom 

nákupu nových prvkov na detské ihrisko pri futbalovom ihrisku v hodnote do 20 000 EUR s DPH. 

Z tohto dôvodu bolo potrebné vykonať úpravu rozpočtu. Poslanci po diskusii schválili nákup 

nových prvkov na detské ihrisko pri futbalovom ihrisku, z toho dôvodu bolo potrebné aj schváliť 

úpravu rozpočtu. Z položky Budovanie miestnych komunikácií sa zobralo 20 000 EUR a presunuli 

sa na novú položku Preliezka na detské ihrisko. Vzhľadom na to, že tento rok už nebudeme budovať 

miestne komunikácie, peniaze, ktoré sú na to určené, by išli do rezervného fondu. Do rozpočtu obce 

na budúci rok 2022 opäť naplánujeme budovanie miestnych komunikácií v hodnote 55 000 EUR. 

 

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. 

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

7. Záver 

Starosta ukončil rokovanie VI.  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 

                                     

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

 

 
____________________________________________            _____________________________________________ 
   Mgr. PhDr. František Kašický, MBA v. r.                               Mgr. Ľubica Cíferská v. r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Mgr. Robert Lederleitner v. r. 

starosta Obce Častá  

http://www.casta.sk/

