
 

Výpis z uznesení VII. zasadnutia OZ v roku 2021 

 

 

Uznesenie č. 1-VII/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: František Kašický a Ľubica Opálková, 2) určuje overovateľov 

zápisnice v zložení: Martin Turay a Jozef Dukát, 3) berie na vedomie určenie zapisovateľa 

zápisnice: Jozef Jakuš. 

Uznesenie č. 2-VII/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 VII. riadneho verejného zasadnutia OZ v roku 2021 v pozmenenom poradí 

bodov. 

Uznesenie č. 3-VII/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. 

Uznesenie č. 4-VII/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 predchádzajúcich zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Častej, 

ktoré sa uskutočnili dňa 29. júna 2021, dňa 5. augusta 2021, dňa 7. septembra 2021 a dňa 23. 

septembra 2021. 

Uznesenie č. 5-VII/OZ/2021 – Obecné zastupiteľstvo v Častej  v zmysle ustanovenia § 11 

ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:  súhlasí  

1) na základe vypracovaného geometrického plánu, ktorý dal vypracovať žiadateľ p. 

Tomáš Kubek na vlastné náklady, ktorý slúži ako podklad pre odpredaj pozemkov, 

resp. časti pozemkov medzi predávajúcim Obcou Častá a kupujúcim p. Tomášom 

Kubekom - súhlasí s odpredajom pozemkov, ktoré sú evidované na liste vlastníctva č. 

1839, Okresný úrad Pezinok – katastrálny odbor, okres Pezinok, obec Častá, 

katastrálne územie Častá: 

parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape –  

➢ parcelné č. 2857/6 o výmere   238 m2, druh pozemku: ostatná plocha, 

➢ parcelné č. 2856/12 o výmere   12 m2, druh pozemku: ostatná plocha. 

Kúpna cena je stanovená na základe dohody zmluvných strán sumou 15,00 EUR/m2, 

to znamená za dohodnutú kúpnu cenu vo výške 3.750 EUR (slovom: 

tritisícsedemstopäťdesiat EUR), 

2) na základe vypracovaného geometrického plánu, ktorý dal vypracovať žiadateľ p. 

Tomáš Kubek na vlastné náklady, ktorý slúži ako podklad pre nákup pozemkov, resp. 

časti pozemkov medzi predávajúcim p. Tomášom Kubekom a kupujúcim Obcou Častá 

- súhlasí s kúpou pozemku, ktorý je evidovaný na liste vlastníctva č. 1423,  Okresný 

úrad Pezinok – katastrálny odbor, okres Pezinok, obec Častá, katastrálne územie 

Častá: 

parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape - 

➢ parcelné č. 670/38 o výmere  36 m2, druh pozemku: záhrada. 

Kúpna cena je stanovená na základe dohody zmluvných strán sumou 15,00 EUR/m2, 

to znamená za dohodnutú kúpnu cenu vo výške 540 EUR (slovom: päťstoštyridsať 

EUR). 

 



 

Uznesenie č. 6-VII/OZ/2021 - Obecné zastupiteľstvo v Častej  v zmysle ustanovenia § 11 

ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:   súhlasí   

s vypracovaním geometrického plánu na rozdelenie pozemku parc. č. 2804/8 katastrálneho 

územia obce Častá, ktorého investorom bude žiadateľka a ktorý bude slúžiť ako podklad pre 

budúci odpredaj časti uvedeného pozemku. 

 

Uznesenie č. 7-VII/OZ/2021 - Obecné zastupiteľstvo v Častej na základe ustanovenia § 20a  

ods. 3 v spojení s § 20a ods. 4 a v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb.  

o obecnom zriadení v znení neskorších:   schvaľuje 
1) účasť obce Častá v Spoločnom obecnom úrade na úseku školstva a schvaľuje Zmluvu 

o zriadení spoločného obecného úradu v oblasti školstva, mládeže a telesnej kultúry v 

predloženom znení medzi mestom Pezinok a obcami Báhoň, Budmerice, Častá, 

Doľany, Dubová, Jablonec, Limbach, Slovenský Grob, Šenkvice, Viničné, Vinosady, 

Vištuk,  

2) ukončenie Zmluvy o zriadení spoločného školského úradu zo dňa 3.2.2005 v znení 

neskorších prijatých dodatkov 1 až 4 a to formou výpovede alebo uzatvorenia dohody 

o ukončení, podľa rozhodnutia starostu obce Častá. 

 

Uznesenie č. 8-VII/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   

správu  o výsledkoch  a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  Základnej školy 

s materskou školou Častá za školský rok 2020/2021 bez výhrad.  

 

Uznesenie č. 9-VII/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 

vybudovanie vybratých stojísk v počte dva kusy pod kontajnermi (smetnými nádobami 

objemu 1 100  litrov) v sume max. do 8 000 EUR vr. DPH z kapitálových výdavkov.  

 

Uznesenie č. 10-VII/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 

odpustenie nájomného pani Edite Kráľovej za tri mesiace v dobe od 1. decembra 2020 do 28. 

februára 2021 a splatenie nájomného za zvyšné dva mesiace, t.j. za marec a apríl 2021 

s termínom splatnosti do 31. decembra 2021.  

 

Uznesenie č. 11-VII/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) zástupcovi starostu pánovi Petrovi Tatranskému finančnú odmenu za dlhoročnú prácu 

poslanca v prospech obecného zastupiteľstva v Častej, v prospech základnej školy 

s materskou školou, tiež za kvalifikovanú odbornú pomoc pri podávaní žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok pre rozširovanie kapacít základnej školy v Častej 

a tiež za pomoc pri riešení a podávaní aj iných rozvojových projektov v obci, 

2) výšku finančnej odmeny 833 EUR v hrubej mzde. 

 

 

 

 

 

 

 

 


