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        OBEC ČASTÁ 

 

               Zápisnica z VIII. riadneho verejného zasadnutia  

             Obecného zastupiteľstva konaného  

             dňa 9. decembra 2021 o 18:00 hod.  

           v budove Obecného úradu v Častej 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ 
 

Program: podľa pozvánky 

Prítomní prezenčne: podľa prezenčnej listiny 

Starosta obce Častá Mgr. Robert Lederleitner, poslanci - Ing. Peter Tatranský, PhD. – zástupca 

starostu, Mgr. Jozef Jakuš, PhDr. Mgr. František Kašický, MBA, LL.M., Mgr. Ľubica Opálková, 

Jozef Dukát a Ivan Ružek. Prítomná bola aj účtovníčka obce Ing. Zuzana Polčičová.  

Prítomní online: Mgr. Ľubica Cíferská, Ing. Michaela Hrdličková, Martin Turay a hlavný kontrolór 

obce Ing. Vladimír Medlen. 

Ospravedlnení: neboli žiadni, všetci boli prítomní prezenčne alebo online prostredníctvom 

aplikácie MS Teams.  

   V celom ďalšom texte zápisnice budú poslanci, starosta, hlavný kontrolór obce, 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 VIII. riadneho verejného zasadnutia OZ Častá v roku 2021  
Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Častá Robert Lederleitner. Privítal všetkých prítomných 

poslancov a hl. kontrolóra obce, ktorí sa zúčastnili schôdze OZ prezenčne alebo online.   

 

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

Opálkovú. Za overovateľov zápisnice: Petra Tatranského a Františka Kašického. Za zapisovateľa 

VIII. riadneho verejného OZ v roku 2021 určil poslanca Jozefa Jakuša. 

Následne poslanci hlasovaním návrh schválili.  

 

Uznesenie č. 1-VIII/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: Ivan Ružek a Ľubica Opálková, 2) určuje overovateľov zápisnice v zložení: 

Peter Tatranský a František Kašický, 3) berie na vedomie určenie zapisovateľa zápisnice: Jozef 

Jakuš. 

 

Hlasovanie:  všetci prítomní – za (9), proti (0), zdržali sa hlasovania (0) 

 

3. Schválenie programu rokovania 

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

zasadnutia OZ v roku 2021 podľa pozvánky. Materiály na zasadnutie OZ boli všetkým poslancom 

zaslané v elektronickej podobe v stanovenej lehote. Starosta vyzval prítomných  na prípadné 

doplnenie programu rokovania alebo pripomienky k programu. Doplnenie programu alebo 

pripomienky k programu neboli a starosta obce Robert Lederleitner  následne navrhol o programe 

zasadnutia hlasovať. Poslanci hlasovaním schválili program rokovania VIII. riadneho verejného 

zasadnutia OZ v roku 2021.  

 

Uznesenie č. 2-VIII/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 

VIII. riadneho verejného zasadnutia OZ v roku 2021 podľa pozvánky.  
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Hlasovanie:  všetci prítomní – za (9), proti (0), zdržali sa hlasovania (0)  

 

4. Návrh VZN č. 8/2021 – zmena frekvencie vývozu komunálneho odpadu  

od 1. januára 2022  

V predpísanej lehote min. 15 dní pred konaním OZ bol na webovom sídle obce a na úradnej tabuli 

obce zverejnený návrh predmetného VZN na prípadné pripomienkovanie verejnosťou. Účelom 

zverejneného návrhu VZN je ušetriť verejné obecné financie, ktoré by klesli v prípade zníženého 

počtu vývozov za tuhý/zmesový komunálny odpad (TKO) v ročnom vyčíslení. V prípravnom 

konaní bola oslovená vývozná spoločnosť, s ktorou má obec Častá zmluvný vzťah na vývoz TKO, 

ktorá nám poskytla prepočet po znížení počtu vývozov – materiál bol prejednaný na pracovnom 

rokovaní obecného zastupiteľstva dňa 29. novembra 2021.  

   Počet vývozov TKO v návrhu VZN bol zverejnený na počte 18x v roku 2022 (v tzv. zimných 

mesiacoch = 6x ročne v mesačnom intervale, v tzv. letných mesiacoch = 12x v dvojtýždňových 

intervaloch). Okrem účelu ušetrenia verejných financií predmetom zverejneného návrhu VZN je 

najmä motivovať obyvateľov obce na zvýšenú mieru triedenia odpadu. K navrhovanej zmene 

frekvencie vývozu TKO bol usporiadaný aj internetový prieskum názorov obyvateľov Častej, ktorí 

mali možnosť vyjadriť sa napr. k počtu vývozov, miere separácie odpadov, naplnenosti smetných 

nádob v domácnostiach a pod.  

   Návrh VZN č. 8/2021 navrhol zníženie počtu vývozov komunálneho odpadu v roku 2022 v obci 

Častá zo súčasných 26 vývozov ročne na 18 vývozov ročne a to v 6-tich zimných mesiacoch 1x za 

mesiac a v 6-tich letných mesiacoch 2x za mesiac.  

Dôvodom bolo, že: 

1. zmluvné spoločnosti avizovali obci Častá zvýšenie cien na rok 2022: 

  vývozná spoločnosť Marius Pedersen, a.s. – zvýšenie o 2,5 % 

  skládka odpadov, a.s. Dubová - zvýšenie o 10 %       

2. v roku 2021 sa obci Častá zníži úroveň vytriedenia odpadov zo súčasných  

            51,42 % na cca. 42,59 %, čo znamená zvýšenie poplatku za uloženie odpadu na skládke    

            z terajších 15 EUR/1 tonu na 18 EUR/1 tonu podľa Nariadenia vlády SR č. 330/2018 Z. z. 

K zverejnenému návrhu VZN prišla pred rokovaním OZ jedna písomná pripomienka od poslanca P. 

Tatranského, v ktorej navrhoval v roku 2022 iba mesačné vývozy. Po diskusii poslancov svoju 

písomnú pripomienku stiahol. Poslanec F. Kašický vyjadril svoj názor, že občania dostanú zníženým 

počtom vývozov aj zníženie poskytovanej služby pri odvoze zmesového odpadu z domácností.  

V debate poslancov bol prerokovaný aj vývozný kalendár na r. 2022, v ktorom vývozná spoločnosť 

upravila počet vývozov na 19x ročne. Starosta Robert Lederleitner po ďalšej diskusii prítomných 

osôb následne dal hlasovať o návrhu predmetného VZN.  

 

Uznesenie č. 3-VIII/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 VZN č. 8/2021  

o odpadoch.  

 

Hlasovanie:  všetci prítomní – za (7)   

                                                 proti (0) 

                                                 zdržali sa hlasovania (2) František Kašický, Jozef Jakuš 

 

Starosta po hlasovaní konštatoval, že VZN č. 8/2021 o odpadoch bolo prijaté trojpätinovou 

väčšinou prítomných/zúčastnených poslancov obecného zastupiteľstva. 

 

5. Návrh VZN č. 7/2021 – úprava poplatku za komunálny odpad v obci   

            od 1. januára 2022  

V predpísanej lehote min. 15 dní pred konaním OZ bol na webovom sídle obce a na úradnej tabuli 

obce zverejnený návrh predmetného VZN na prípadné pripomienkovanie verejnosťou.  
 



 

3 

Návrh VZN č. 7/2021 navrhoval  zvýšenie poplatku za vývoz odpadov v roku 2022 zo súčasných:   

a) občania s trvalým pobytom v obci z 33,94 EUR na 35,77 EUR/1osoba/1rok, 

b) občania, ktorí vlastnia a užívajú  nehnuteľnosť príležitostne alebo víkendovo z 39,78 EUR 

na 42,12 EUR/1rok, 

c) právnické osoby zo 106,08 EUR na 112,32 EUR/1rok. 

Zníženie počtu vývozov predpokladá aj zníženie množstva komunálneho odpadu a zvýšenie úrovne 

vytriedenia odpadov v obci Častá. K uvedenému bodu sa uskutočnila rozprava zúčastnených 

poslancov. Poslanec M. Turay predniesol pozmeňujúci návrh, ktorým navrhoval upraviť poplatok 

uvedený v bode a) na 34,50 EUR/1 osoba/1 rok a pomerovo k tejto sume upraviť aj poplatky 

uvedené v bodoch b) c) predchádzajúceho odseku. O tomto pozmeňovacom návrhu dal následne 

starosta hlasovať.  

 

Hlasovanie:  všetci prítomní – za (1)       Martin Turay  

                                                 proti (6)   Ivan Ružek, Ľubica Cíferská, Ľubica Opálková, Michaela   

                                                                 Hrdličková, Jozef Jakuš, Jozef Dukát 

                                                 zdržali sa hlasovania (2) František Kašický, Peter Tatranský 

 

Starosta po hlasovaní konštatoval, že pozmeňujúci návrh nebol prijatý. Následne po diskusii dal 

hlasovať o zverejnenom návrhu VZN č. 7/2021. 

 

Hlasovanie:  všetci prítomní – za (0)        

                                                 proti (5)   Jozef Jakuš, Ľubica Opálková, Michaela Hrdličková,   

                                                                 Ľubica Cíferská, Jozef Dukát  

                                                 zdržali sa hlasovania (4) František Kašický, Peter Tatranský, Martin   

                                                                 Turay, Ivan Ružek  

 

Starosta po hlasovaní konštatoval, že VZN č. 7/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady nebolo prijaté trojpätinovou väčšinou prítomných/zúčastnených 

poslancov obecného zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č. 4-VIII/OZ/2021 – Obecné zastupiteľstvo v Častej  v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  neschvaľuje  VZN  

č. 7/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

           

6. Verejné vypočutie občanov  

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Častej sa konalo v čase vyhláseného zákazu vychádzania a 

vyhláseného núdzového stavu, ktorý vyhlásila vláda Slovenskej republiky. Zasadnutie obecného 

zastupiteľstva sa preto uskutočnilo za dodržania všetkých protiepidemiologických opatrení, 

všeobecných právnych predpisov platných v SR v čase konania zasadnutia OZ, vrátane všetkých 

opatrení vyplývajúcich z platnej verzie Covid-automatu a z neho vyplývajúcich nariadení. 

Zasadnutia OZ sa nezúčastnili žiadni občania. O pripravenom návrhu uznesenia sa preto 

nehlasovalo. Starosta konštatoval, že v programe OZ sa bude pokračovať ďalším bodom.  

 

Hlasovanie:  nehlasovalo sa 

 

7. Kontrola plnenia uznesení  

K bodom rokovania VII. zasadnutia OZ v roku 2021: Uznesenia č. 1, 2  – boli obligatórneho 

charakteru – voľba/určenie orgánov zasadnutia OZ, schválenie programu – splnené; Uznesenie č. 3 

– OZ zobralo na vedomie verejné vypočutie občanov – splnené; Uznesenie č. 4 – bolo 

obligatórneho charakteru – OZ zobralo 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 – splnené. 
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Uznesenie č. 5 – OZ súhlasilo:  

1) 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 m
2
, druh pozemku: ostatná plocha, 

 parcelné č. 2856/12 o výmere   12 m
2
, druh pozemku: ostatná plocha. 

          Kúpna cena bola stanovená na základe dohody zmluvných strán sumou 15,00    

          EUR/m
2
, to znamená za dohodnutú kúpnu cenu vo výške 3.750 EUR, 

2) 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 m
2
, druh pozemku: záhrada. 

          Kúpna cena bola stanovená na základe dohody zmluvných strán sumou 15,00   

          EUR/m
2
, to znamená za dohodnutú kúpnu cenu vo výške 540 EUR - priebežne sa plní.  

 

Uznesenie č. 6 – OZ súhlasilo s vypracovaním geometrického plánu na rozdelenie pozemku parc. č. 

2804/8 katastrálneho územia obce Častá, ktorého investorom bude žiadateľka p. Zuzana Rešetová 

a ktorý bude slúžiť ako podklad pre budúci odpredaj časti uvedeného pozemku - priebežne sa plní. 

 

Uznesenie č. 7 – OZ schválilo: 

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 – splnené. 

 

Uznesenie č. 8 – OZ schválilo správu  o výsledkoch  a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

Základnej školy s materskou školou Častá za školský rok 2020/2021 bez výhrad – splnené; 

Uznesenie č. 9 – obecné zastupiteľstvo v Častej schválilo 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 - priebežne sa plní; Uznesenie č. 10 – obecné zastupiteľstvo 

v Častej schválilo 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 - priebežne sa plní. 

 

Uznesenie č. 11 – OZ schválilo: 

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 – splnené. 

 

Uznesenie č. 5-VIII/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 predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častej, ktoré sa 

uskutočnilo dňa 11. novembra 2021 s pripomienkou na zmenu textu v uznesení č. 5, ktorú navrhol 

poslanec Martin Turay, kde sa pri plnení upravil text na „priebežne sa plní“.  
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Hlasovanie:  všetci prítomní – za (9), proti (0), zdržali sa hlasovania (0)  

 

8. Prerokovanie úpravy rozpočtu obce č. 2/2021 

Účtovníčka obce Polčičová Zuzana pripravila úpravu rozpočtu obce č. 2/2021, ktorá bola 

prerokovaná v poslaneckom zbore obce Častá. Obecné zastupiteľstvo si vypočulo dôvodovú správu, 

ktorú predniesla Z. Polčičová a prerokovalo znenie úpravy rozpočtu. Po diskusii poslanci hlasovali 

o prednesenom návrhu uznesenia.  

 

Uznesenie č. 6-VIII/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 úpravu 

rozpočtu obce č. 2/2021.   

 

Hlasovanie:  všetci prítomní – za (9), proti (0), zdržali sa hlasovania (0)  

 

9. Návrh rozpočtu obce Častá na roky 2022, 2023, 2024  

Materiál na preštudovanie poslancom OZ bol zaslaný v predpísanej lehote a bol taktiež zverejnený 

na webovom sídle obce a na úradnej tabuli obce Častá v predpísanej časovej lehote. Návrh rozpočtu 

obce Častá bol vypracovaný v zmysle zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. V zmysle § 9 tohto zákona bol rozpočet obce 

zostavený na tri po sebe nasledujúce roky. Zároveň bol v rozpočte zohľadnený § 4 ods. 6 zákona  

č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Návrh rozpočtu na rok 2022 je 

záväzný, príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2023 a 2024 sú informatívne. Rozpočet obce Častá 

bol zostavený v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, výdavky v členení podľa 

schválených programov a podprogramov. Bežné príjmy boli rozpočtované vo výške očakávaného 

plnenia skutočnosti na základe prijatých všeobecne záväzných nariadení, uzatvorených zmlúv, 

transferov zo ŠR a grantov. Príjmy boli rozdelené na granty a transfery zo štátu, daňové príjmy, 

nedaňové príjmy a vlastné príjmy rozpočtových organizácií – Základná škola s materskou školou 

Častá.  

   Bežné výdavky obce rozpočtované boli naplánované na zabezpečenie základných samosprávnych 

kompetencií v oblasti výkonu miestnej verejnej správy podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení, taktiež prenesený výkon štátnej správy – na úseku pozemných komunikácií, 

všeobecnej vnútornej správy – vedenia matriky, registra obyvateľov, sociálnej pomoci, územného 

plánovania a stavebného poriadku, starostlivosti o životné prostredie, štátneho a neštátneho 

školstva. V tejto sume boli zahrnuté aj dotácie vo verejnom záujme, ktoré obec poskytuje zo svojho 

rozpočtu športovým a kultúrnym klubom. Kapitálové výdavky rozpočtované v priebehu roka 2022 

posudzovalo obecné zastupiteľstvo. Základnou prioritou je stále rozširovanie kapacít Základnej 

školy za prispenia finančných prostriedkov prostredníctvom BSK. Hlavný kontrolór obce pripravil 

písomné Stanovisko k návrhu rozpočtu Obce Častá na rok 2022 a obdobie rokov 2023 – 2024. 

Odporúčal navrhnutý rozpočet obce Častá schváliť. Po diskusii v poslaneckom zbore dal starosta 

o návrhoch uznesení súvisiacich s rozpočtom obce hlasovať.  

 

Uznesenie č. 7-VIII/OZ/2021 – Obecné zastupiteľstvo v Častej v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 

v spojitosti s ustanovením § 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov:  

1) konštatuje, že hlavný kontrolór obce predložil Obecnému zastupiteľstvu v Častej   

            v súlade s § 18f  ods. 1, písm. c)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom       

            znení stanovisko k návrhu rozpočtu Obce Častá na rok 2022  a  na obdobie rokov 2023 a    

            2024 pred jeho prerokovaním a schválením v obecnom zastupiteľstve obce Častá, 

      2)   berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu programového rozpočtu 

            na rok 2022, ktorý odporúča Obecnému  zastupiteľstvu v Častej na rok 2022 schváliť.  

 

Hlasovanie:  všetci prítomní – za (9), proti (0), zdržali sa hlasovania (0) 
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Uznesenie č. 8-VIII/OZ/2021 – Obecné zastupiteľstvo v Častej v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 

v spojitosti s ustanovením § 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov:  

1)  berie na vedomie: 

a) stanovisko hlavného kontrolóra obce Častá k návrhu rozpočtu obce Častá    

                   na rok 2022 a obdobie r. 2023 – 2024 

              b)  rozpočet obce Častá na r. 2022 – 2024 

              c)  dôvodovú správu k návrhu rozpočtu obce Častá na r. 2022 – 2024 

       2) schvaľuje rozpočet obce Častá na rok 2022 v členení: 
              a)  bežné príjmy obce                                           1.898.330 EUR   

       bežné výdavky obce                                                            1.763.130 EUR 

       kapitálové príjmy                                                 0 EUR 

       kapitálové výdavky                                                 87.420 EUR 

       príjmové finančné operácie                                                                0 EUR 

       výdavkové finančné operácie                                                 47.780 EUR 

                   plánovaný prebytok rozpočtového hospodárenia                               0 EUR 

             b)  schvaľuje programový rozpočet výdavkov na rok 2022 

 

Hlasovanie:  všetci prítomní – za (9), proti (0), zdržali sa hlasovania (0)  

 

10. Rôzne   

Poslanci OZ sa prihlásili do rozpravy k tomuto bodu. Poslankyňa Ľubica Opálková sa pýtala na stav 

príprav vydania obecného kalendára na r. 2022 – starosta Robert Lederleitner odpovedal, že 

kalendár je v tlači. Poslanec Peter Tatranský podal informácie k projektu na rozšírenie kapacity 

materskej školy (MŠ) – starosta doplnil informáciu, že zmluva s projektovou kanceláriou, ktorá 

vyhrala verejné obstarávanie, je už podpísaná. Ďalej P. Tatranský informoval o stretnutí s p. farárom 

Častej, kde bola na obecnom úrade prerokovaná problematika prenájmu časti farského domu 

z dôvodu vytvorenia troch tried v čase rekonštrukcie základnej školy (ZŠ), k prenájmu farských 

pozemkov na dvore pri MŠ pre uvažovanú prístavbu/rozšírenie kapacít MŠ a právo prechodu cez 

farský pozemok/pozemky do areálu ZŠ. Ďalej informoval prítomných poslancov o vyhlásenom 

verejnom obstarávaní (VO) na zhotoviteľa na rozšírenie kapacít ZŠ. Ďalej OZ prerokovalo novú 

žiadosť p. Edity Kráľovej o odpustenie nájomného v budove zdravotníckeho strediska – starosta 

informoval o tel. rozhovore so žiadateľkou, ktorá pristala na zaplatenie 50 EUR do 31. decembra 

2021 a následne v dohodnutom splátkovom kalendári v priebehu r. 2022 na zaplatení zvyšku peňazí. 

Poslanec P. Tatranský informoval o prácach na vytvorení informačných turistických  tabúľ 

v rôznych jazykových mutáciách, ktoré po aktualizácii by mali byť osadené na výveskách úradnej 

tabule pri čerpacej stanici zo strany regionálnej cesty (zo strany od autobusovej zastávky),  o oprave 

lavičiek v obci počas zimnej sezóny 2021/2022. Poslanec Ivan Ružek informoval prítomných 

o zámere dobudovať infraštruktúru na futbalovom ihrisku, konkrétne osvetlenia hracej plochy za 

splnenia podmienok Slovenského futbalového zväzu (SFZ) pri predpokladanej spoluúčasti 25 % 

z ceny projektu – starosta prisľúbil pomoc a podporu v rámci možností obecného úradu. Ďalej  

informoval o pripravovaných oslavách 90. výročia vzniku organizovaného futbalu v našej obci, 

ktoré by sa mali uskutočniť v predpokladanom termíne 23. júla 2022. Poslanec František Kašický 

podporil pripravovanú žiadosť futbalového oddielu Slovan Častá. Spoluúčasť obce by mala byť 

z rezervného fondu, schvaľovať ju bude OZ v termíne do 31. augusta 2022. Poďakoval za pomoc 

pri vybudovaní osvetlenia areálu Kynologického klubu formou elektrocentrály. Ďalej informoval 

o Pláne obnovy z európskych peňazí, kde pri rokovaniach so ZMOS-om budú peniaze určené pre 

mestá a obce Slovenska pre dopytovo orientované projekty. Poslanec Peter Tatranský na záver ešte 

informoval prítomných, že Bratislavský samosprávny kraj (BSK) vyhlásil dotačnú schému tzv. 

BRDS (Bratislavská regionálna dotačná schéma) pre štyri záujmové okruhy – je zverejnená na 

webovom sídle BSK. Požiadal o zverejnenie aj na webovom sídle obce – pre informovanosť 

záujmových združení a spolkov, občianskych združení ako aj pre fyzické osoby z našej obce.                                                     
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11. Záver 

Starosta ukončil rokovanie VIII. riadneho verejného zasadnutia OZ v roku 2021 a poďakoval 

všetkým prítomným za účasť a poprial príjemné prežitie Vianočných sviatkov. Zvukový záznam  

z celého rokovania Obecného zastupiteľstva v Častej je uverejnený na webovom sídle obce 

www.casta.sk 
 

 

Zápisnicu vyhotovil:   Mgr. Robert Lederleitner 

                                     starosta obce Častá  

                                     december 2021  

                                     

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

 
__________________________________________          ________________________________________________                             
            Ing. Peter Tatranský, PhD. v. r.                  PhDr. Mgr. František Kašický, MBA, LL.M. v. r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Mgr. Robert Lederleitner v. r. 

starosta Obce Častá  

http://www.casta.sk/

