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        OBEC ČASTÁ 

 

               Zápisnica z I. riadneho verejného zasadnutia  

             Obecného zastupiteľstva konaného  

             dňa 31. marca 2022 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 

a Martin Turay. Prítomná bola aj účtovníčka obce Ing. Zuzana Polčičová.  

Prítomní online: nikto 

Ospravedlnení: Jozef Dukát, Ivan Ružek, Mgr. Ľubica Cíferská, Ing. Michaela Hrdličková a Ing. 

Vladimír Medlen – hlavný kontrolór obce. 

   V celom ďalšom texte z 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 I. riadneho verejného zasadnutia OZ Častá v roku 2022  
Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Častá Robert Lederleitner. Privítal všetkých prítomných 

poslancov a prítomných občanov, ktorí sa zúčastnili schôdze OZ. Začiatok schôdze bol otvorený 

s oneskorením z dôvodu, že sa čakalo na uznášaniaschopnosť obecného zastupiteľstva.    

 

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

a Martina Turaya. Za overovateľov zápisnice: Petra Tatranského a Ľubicu Opálkovú. Za 

zapisovateľa I. riadneho verejného OZ v roku 2022 určil poslanca Jozefa Jakuša. 

Následne poslanci hlasovaním návrh schválili.  

 

Uznesenie č. 1-I/OZ/2022 – 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 Martin Turay, 2) určuje overovateľov zápisnice v zložení: 

Peter Tatranský a Ľubica Opálková, 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 I. riadneho verejného 

zasadnutia OZ v roku 2022 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. Starosta následne sám navrhol 

zverejnený  programu upraviť a prečítal postupnosť bodov upraveného programu. Následne navrhol 

o takto upravenom programe zasadnutia hlasovať. Poslanci hlasovaním schválili program rokovania 

I. riadneho verejného zasadnutia OZ v roku 2022.  

 

Uznesenie č. 2-I/OZ/2022 – 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 

I. riadneho verejného zasadnutia OZ v roku 2022 v upravenom znení.   
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Hlasovanie:  všetci prítomní – za (5), proti (0), zdržali sa hlasovania (0)  

 

4. Kontrola plnenia uznesení  

Starosta obce konštatoval, že písomný dokument o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho 

zasadnutia OZ Častá, ktoré sa konalo 9. decembra 2021 bol všetkým poslancom zaslaný 

elektronickou poštou a následne prečítal prítomným poslancom plnenie uznesení z predchádzajúcej 

schôdze obecného zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č. 3-I/OZ/2022 – 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 

9. decembra 2021.    

 

Hlasovanie:  všetci prítomní – za (5)   

                                                 proti (0) 

                                                 zdržali sa hlasovania (0) 

 

5. Verejné vypočutie prítomných občanov 

Starosta udelil slovo prítomným občanom. Ako prvá sa o slovo prihlásila p. Janette Uváčková, 

zástupkyňa riaditeľky ZŠ s MŠ Častá pre Materskú školu. Vysvetlila prítomným situáciu 

s možnosťami návštevnosti detí v MŠ Častá a zvlášť pre deti s predprimárnym vzdelávaním 

a konštatovala nedostatočné priestory pre MŠ. Požiadala OZ Častá o stanovisko v súvislosti 

s pripravovanými zápismi detí do MŠ a zvlášť do predprimárneho vzdelávania. Tlmočila stanovisko 

vedenia ZŠ s MŠ Častá, aby priestory terajšej obecnej knižnice boli presťahované na iné miesto 

a tieto uvoľnené priestory mohli byť využívané dočasne pre potreby MŠ Častá (do času 

vybudovania prístavby MŠ na terajšom šk. dvore).  

O slovo sa ďalej prihlásil p. Marián Porkert z Fándlyho ul., ktorý predniesol požiadavky občanov 

bývajúcich na uvedenej ul. - pozametanie miestnej komunikácie po zimnom období, zníženie 

rýchlosti pre autá zo 40 km/hod. na 30 km/hod., osadenie cestných spomaľovačov, vybudovanie 

nového asfaltového povrchu na Fándlyho ul. a preloženie autobusovej zastávky na začiatku ul. na 

iné miesto. O slovo sa ďalej prihlásil p. Milan Šafarik z Hlavnej ul., ktorý poslancom OZ 

a starostovi tlmočil svoju nespokojnosť s riešením odvádzania dažďovej vody z regionálnej cesty. 

Niekoľkokrát vo svojom prejave spomenul poslanca p. Františka Kašického, ktorý po príhovore 

spomenutého občana reagoval, že on na svojom pozemku si odvádzanie dažďových vôd 

vyreguloval niekoľkonásobnými vsakovacími rigolmi. Starosta sa p. Šafarika pýtal, či si už 

vybudoval prehradenie prístupovej cesty od vozovky regionálnej cesty k bráne svojho RD, načo 

uvedený občan odpovedal, že áno. Starosta konštatoval, že jemu táto skutočnosť nie je známa 

a požiadal, aby občania, ktorí žiadajú o vybudovanie dažďových vpustí pozdĺž regionálnej cesty 

začali od seba a vybudovali si prehradenia formou odvodňovacích žľabov v zrušených priekopách. 

Občan sa pýtal, kam zrušené priekopy po obnove budú odvedené. Starosta a poslanec F. Kašický 

konštatovali, že sa využijú prirodzené spádové možnosti. Poslanec F. Kašický tiež povedal, že táto 

problematika bude komplexne vyriešená pri budovaní pokračovania splaškovej kanalizácie na 

Hlavnej ul. smerom k Potravinám Vavrinčíková. Obec podala žiadosť na pokračovanie budovania 

splaškovej kanalizácie na Hlavnej ul. naposledy v októbri 2021 na Environmentálny fond SR – 

žiadosť je v štádiu posudzovania. Posledná prítomná občianka na rokovaní OZ bola p. Zuzana 

Rešetová (rod. Pribulová), ktorú OZ požiadalo, aby svoje slová uviedla v bode, v ktorom sa bude 

prerokovávať jej žiadosť - vyhovela. Poslanec P. Tatranský pri vystúpení p. Milana Šafarika 

požiadal starostu, aby jeho rozprava bola ukončená z dôvodu, že občan prekročil povolený časový 

limit na vypočutie v rámci tohto bodu v zmysle platného rokovacieho poriadku – starosta po krátkej 

dobe uvedenému vyhovel.  

Po vypočutí všetkých prítomných občanov, OZ vypovedané prerokovalo a bola k tomu diskusia 

poslaneckého zboru (uvedené na zvukovej nahrávke).      
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Uznesenie č. 4-I/OZ/2022 – Obecné zastupiteľstvo v Častej  v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 

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

1) súhlasí s vybudovaním náhradných dočasných priestorov pre potreby MŠ od šk. roku 

2022/2023 v priestoroch súčasnej obecnej knižnice v sume najviac 12 000 EUR vr. DPH 

a súhlasí s presťahovaním obecnej knižnice do náhradných priestorov,  

2) súhlasí, aby vedenie ZŠ s MŠ Častá v súvislosti s vyššie uvedeným vykonalo zápisy detí 

v predpísaných lehotách  do materskej školy pre potreby šk. roku 2022/2023,  

3) berie na vedomie verejné vypočutie ostatných občanov.  

 

Hlasovanie:  všetci prítomní – za (5)        

                                                 proti (0)   

                                                 zdržali sa hlasovania (0)  

        

6. Návrh VZN č. 1/2022 o financovaní originálnych kompetencií obce v oblasti školstva  

na rok 2022 

Návrh VZN č. 1/2022 v predpísanej lehote min. 15 dní pred konaním OZ bol na webovom sídle 

obce a na úradnej tabuli obce zverejnený na prípadné pripomienkovanie verejnosťou. Starosta obce 

pripravil návrh VZN č. 1/2022 v predloženom znení v zmysle dohody s vedením ZŠ s MŠ Častá.     

V predloženom a vo zverejnenom znení sa počíta s koeficientom na 1 dieťa, resp. na  

1 potencionálneho stravníka/žiaka ZŠ školskej jedálne na obdobie jedného roka. Účtovníčka obce 

rozdelila dotácie do mesačných platieb pre školu v roku 2022. V ročnom sumáre celková suma na 

prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia na rok 2022 v zriaďovateľskej a 

územnej pôsobnosti obce Častá sa môže priebežne meniť podľa výnosu dane z príjmov fyzických 

osôb. Výška dotácie Obce Častá bude podľa schváleného VZN. Všetkým poslancom Obecného 

zastupiteľstva v Častej bol uvedený dokument zaslaný v elektronickej podobe v predpísanej lehote 

pred konaním OZ. Ostatné ustanovenia základného VZN sa nemenia.  

 

Uznesenie č. 5-I/OZ/2022 – 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. 1/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Častá č. 2/2013 zo dňa 

9.4.2013 v znení neskorších zmien a doplnkov o určení výšky dotácie z rozpočtu obce na prevádzku 

a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia na rok 2022 v zriaďovateľskej a územnej 

pôsobnosti obce Častá. 

 

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

 

Starosta po hlasovaní konštatoval, že VZN č. 1/2022 bolo prijaté trojpätinovou väčšinou 

prítomných/zúčastnených poslancov obecného zastupiteľstva  a je platné.  

 

7. Úprava rozpočtu obce Častá č. 1/2022 

Účtovníčka obce p. Polčičová Zuzana pripravila úpravu rozpočtu obce č. 1/2022, ktorá bola 

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

ktorú predniesla Z. Polčičová a prerokovalo znenie úpravy rozpočtu. Dôvodová správa a materiály 

k bodu programu boli všetkým poslancom OZ zaslané v elektronickej podobe v predpísanej lehote 

pred rokovaním OZ. Po diskusii poslanci hlasovali o prednesenom návrhu uznesenia.  

 

Uznesenie č. 6-I/OZ/2022 - 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. 1/2022. 

 

Hlasovanie:  všetci prítomní – za (5), proti (0), zdržali sa hlasovania (0)  
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8. Schválenie použitia finančných prostriedkov z Rezervného fondu  

Projektová dokumentácia k prístavbe MŠ bude stáť 65 040 EUR. Vzhľadom na to, že v súčasne 

schválenom rozpočte nemá obec na to dostatočný obnos finančných prostriedkov, navrhuje čerpanie 

z RF obce, v ktorom je v súčasnosti 485 715 EUR. V prípade, že bude možné výdavky na 

vyhotovenie projektovej dokumentácie zahrnúť do nákladov z NFP, budú tam zahrnuté a tým 

pádom by obci po schválení žiadosti o dotáciu boli refundované a vrátili by sa do Rezervného 

fondu.  

 

Uznesenie č. 7-I/OZ/2022 - Obecné zastupiteľstvo v Častej v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje použitie 

finančných prostriedkov z Rezervného fondu vo výške 65 040 EUR vr. DPH v zmysle návrhu. 

 

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

 

9. Predaj časti obecného pozemku p. Zuzane Rešetovej  

Žiadateľka p. Zuzana Rešetová písomne požiadala Obecný úrad Častá o odkúpenie časti obecného 

pozemku na ul. Na vŕšku. Po preverení situácie priamo na tvare miesta a po vzájomnom rokovaní 

medzi obcou a p. Zuzanou Rešetovou (rod. Pribulová) prišlo k predbežnej dohode, že časť 

obecného pozemku predá obec žiadateľke. OZ k uvedenému prijalo Uznesenie č. 6-VII/OZ/2021. 

Žiadateľka nechala vypracovať geometrický plán, ktorým sa odčlenila časť pozemku tak, ako je 

uvedené v uznesení. Jedná sa o výmeru 38 m
2
, odčlenením vzniklo parc. číslo 2804/25, ktoré je 

predmetom odpredaja žiadateľke. Dohodnutá predajná cena je 20,00 EUR/m
2
. OZ predaj časti 

obecného pozemku schválilo, po schválení bude žiadateľka následne vyzvaná, aby nechala 

vypracovať na jej náklady kúpno-predajnú zmluvu, ktorá bude poslancom OZ v elektronickej 

podobe zaslaná a povinne zverejnená na webovom sídle obce.  

 

Uznesenie č. 8-I/OZ/2022 – Obecné zastupiteľstvo v Častej v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  súhlasí  na základe 

vypracovaného geometrického plánu, ktorý dala vypracovať žiadateľka p. Zuzana Rešetová na 

vlastné náklady, ktorý slúži ako podklad pre odpredaj časti obecného pozemku medzi predávajúcim 

Obcou Častá a kupujúcim p. Zuzanou Rešetovou - súhlasí s predajom časti pozemku, ktorý je 

evidovaný na liste vlastníctva č. 1839, Okresný úrad Pezinok – katastrálny odbor, okres Pezinok, 

obec Častá, katastrálne územie Častá: 

parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape –  

- parcelné č. 2804/25 o výmere 38 m
2
, druh pozemku: vinica. 

Kúpna cena je stanovená na základe dohody zmluvných strán sumou 20,00 EUR/m
2
, to znamená  

za dohodnutú kúpnu cenu vo výške 760 EUR (slovom: sedemstošesťdesiat EUR). 

 

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

 

10.  Zastavovací plán obytnej zóny „Častá – Na vŕšku II“ – p. Zuzana Rešetová  

Poslanci OZ prerokovali uvedený dokument, ktorý bol všetkým poslancom zaslaný vopred 

v elektronickej podobe. Rozpracováva, resp. dopracováva podrobnejšie už vypracovaný zastavovací 

plán uvedenej obytnej zóny, ktorý dal vypracovať p. Peter Pudmarčík. Zastavovací plán tejto 

lokality je v súlade s poslednou platnou verziou územného plánu obce (ÚPD), zastavovací plán 

obytnej zóny „Častá - Na vŕšku II“ dala na vlastné náklady vypracovať p. Zuzana Rešetová.  

 

Uznesenie č. 9-I/OZ/2022 – 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 

zastavovací plán obytnej zóny „Častá - Na vŕšku II“, ktorý dala vypracovať p. Zuzana Rešetová. 

 

Hlasovanie:  všetci prítomní – za (5), proti (0), zdržali sa hlasovania (0)  
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11.  Rozdelenie obecných dotácií na rok 2022  

Príslušné komisie pri Obecnom zastupiteľstve v Častej rozdelili  žiadateľom obecné dotácie podľa 

predložených žiadostí na obdobie r. 2022. Týka sa komisií pre oblasť kultúry a športu pri OZ Častá.  

 

Uznesenie č. 10-I/OZ/2022 – Obecné zastupiteľstvo v Častej v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4  

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje rozdelenie 

obecných dotácií v roku 2022 nasledovne: 

1)  Športový klub SPC Častá (silový trojboj) vo výške          3 200 EUR 

                 2)  Futbalový klub FC Slovan Častá vo výške                        6 300 EUR 

                 3)  Klub slovenských turistov Častá vo výške                        2 400 EUR 

                 4)  RC Klub Častá vo výške                                                    1 500 EUR 

                 5)  Kynologický klub Častá vo výške                                     1 000 EUR 

                 6)  Divadlo na kolene Častá vo výške                                     1 500 EUR 

                 7)  Spolok dychovej hudby Častovanka vo výške                  1 000 EUR 

                 8)  OZ Červenokamenské panstvo vo výške                           1 000 EUR 

                 9)  BTC Častá vo výške                                                           1 150 EUR 

               10)  LSR Racing vo výške                                                            250 EUR 

               11)  Jednota dôchodcov Slovenska v Častej                                 800 EUR 

               12)  Talentárium                                                                         3 000 EUR 

 

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

 

12.  Žiadosť o zriadenie letnej terasy – cukráreň  

Prevádzkovateľ cukrárne požiadal písomne Obecný úrad Častá o zriadenie/vybudovanie letnej 

terasy okolo cukrárne. Vizualizácia, t.j. grafická časť osadenia letnej terasy vr. písomnej žiadosti 

bola všetkým poslancom zaslaná vopred elektronicky. Po prerokovaní OZ poslanci hlasovali 

nasledovne.  

 

Uznesenie č. 11-I/OZ/2022 – Obecné zastupiteľstvo v Častej v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 1) súhlasí so zriadením 

letnej terasy na verejnom priestranstve v zmysle žiadosti – poplatok za záber verejného 

priestranstva bude vyrubený na základe príslušného platného VZN,  

2) neodporúča z bezpečnostných dôvodov zriadenie letnej terasy smerom do ul. Záhradnícka.   

 

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

 

13.  Žiadosť o odkúpenie obecnej ornej pôdy – p. Lukáš Veverka 

Žiadateľ podal písomne na Obecný úrad Častá žiadosť o odkúpenie obecnej ornej pôdy zapísanej na 

LV č. 1389, parc. č. 2428/15. Obec je vlastníkom v jednej polovici, vlastníkom druhej polovice je 

obyvateľ obce Častá Ing. Peter Kyrinovič. OZ prerokovalo žiadosť a prijalo uznesenie.  

 

Uznesenie č. 12-I/OZ/2022 – Obecné zastupiteľstvo v Častej v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  nesúhlasí s odpredajom 

pozemku v zmysle žiadosti p. Lukáša Veverku.  

 

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

 

14.  Rozširovanie kapacity ZŠ a MŠ Častá – informácia  

Starosta obce a zástupca starostu obce podali prítomným poslancom OZ Častá aktuálne informácie 

o rozširovaní kapacít základnej školy a materskej školy a vecí s tým súvisiacich.  
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Poslanec Peter Tatranský informoval OZ o priebehu rokovania na Arcibiskupskom úrade 

v Bratislave a predniesol návrh uznesenia na odkúpenie cirkevných pozemkov do vlastníctva obce 

z dôvodu vysporiadania majetkových pomerov pre potreby rozširovania kapacity MŠ formou 

prístavby, ktorá by mala byť financovaná z NFP – výzva riadiaceho orgánu je momentálne už 

vyhlásená. Nákup pozemkov bude oprávneným výdavkom pri žiadosti o NFP. Po prerokovaní 

uvedeného poslanci hlasovali nasledovne. 

 

Uznesenie č. 13-I/OZ/2022 – Obecné zastupiteľstvo v Častej v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  schvaľuje  nákup 

pozemkov parc. č. C 658/4 (vo výmere 1 814 m
2
), parc. č. C 658/5 (vo výmere 188 m

2
),  parc. č.  

C 661/1 (vo výmere 173 m
2
) a parc. č. E 658/1 (vo výmere 518 m

2
) v katastri obce Častá, za cenu 

stanovenú znaleckým posudkom č. 29/2022 znalcom z odboru stavebníctvo - odhad hodnoty 

nehnuteľností, pozemné stavby, evidenčné číslo znalca 910695, v sume 41 660,71 EUR 

z rezervného fondu a jednorazovú odplatu za dlhoročné užívanie pozemkov, stanovenú vo výške 

nájomného za ostatné 3 roky užívania zníženú o 1 000 EUR v sume 9 094,18 EUR z bežných 

výdavkov obce. 

 

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

 

15.  Odmena zástupcovi starostu  

Návrh na finančnú odmenu pre zástupcu starostu – starosta navrhuje pre zástupcu starostu  finančnú 

odmenu za doterajšiu prácu v prospech obecného zastupiteľstva, v prospech ZŠ s MŠ Častá 

a celkovo v prospech obce Častá. Odmena je navrhnutá za celkovú dlhoročnú prácu aj ako poslanca 

OZ v Častej, tak za doterajšiu trojročnú prácu p. Petra Tatranského ako zástupcu starostu obce, tiež 

za kvalifikovanú odbornú pomoc pri podávaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre 

rozširovanie kapacít základnej školy v Častej. Výška finančnej odmeny je starostom navrhnutá vo 

výške 833 EUR v hrubej mzde. Poslanci OZ odmenu schválili, bude vyplatená v najbližšom 

možnom, technicky realizovateľnom výplatnom termíne. 

 

Uznesenie č. 14-I/OZ/2022 – Obecné zastupiteľstvo v Častej v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 

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

 

Hlasovanie:  všetci prítomní – za (4), proti (0), zdržali sa hlasovania (1) Peter Tatranský  

 

16.  Rôzne – menovanie veliteľa DHZ Častá  

Obec podľa § 33 ods. 4 Zákona číslo 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších 

predpisov má menovať do funkcie veliteľa DHZ v obci. Na základe uznesenia zo zasadnutia 

Výročnej členskej schôdze DHZ Častá, ktorá sa konala dňa 26. februára 2022 vyplýva, že do 

funkcie veliteľa DHZ Častá bol právoplatne zvolený p. Jozef Dukát.  

 

Uznesenie č. 15-I/OZ/2022 – Obecné zastupiteľstvo v Častej v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  menuje podľa § 33 ods. 

4 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov do funkcie 

veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru obce Častá p. Jozefa Dukáta.  

 

Hlasovanie:  všetci prítomní – za (5), proti (0), zdržali sa hlasovania (0)  
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Do programu rokovania OZ bola doplnená písomná žiadosť p. Stanislava Šikulu a manželky Alice 

Šikulovej, ktorí žiadali o zrušenie predkupného práva v prospech obce Častá. Po prerokovaní v OZ 

Častá poslanci hlasovali nasledovne. 

    

Uznesenie č. 16-I/OZ/2022 – Obecné zastupiteľstvo v Častej v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 

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

1) konštatuje  

a) že kupujúci p. Stanislav Šikula s manželkou, bytom Kíperská ul. 315/7, 900 89 Častá 

nadobudli svoju nehnuteľnosť zapísanú na liste vlastníctva č. 1927, k. ú. Častá, parc. č. 18/2 

a 18/9 o výmere celkom 316 m
2
 kúpou od obce Častá,  

b) že na uvedenom pozemku v liste vlastníctva je zapísané predkupné právo v prospech 

Obec Častá formou vecného bremena,  

c) že kupujúci splnil podmienky dohodnuté v ustanovení bodu V. kúpnej zmluvy tým, že 

nezastavaný pozemok nepredal a na pozemku postavil rodinný dom.  

2) súhlasí  

a) so zrušením predkupného práva obce na pozemku LV č. 1927, k. ú. Častá, parcela č. 18/2 

a 18/9 o výmere celkom 316 m
2
 pre pána Stanislava Šikulu a manželku Alicu Šikulovú, 

b) s uzatvorením Zmluvy o zrušení predkupného práva.  

 

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

 

17.  Záver  

Starosta ukončil rokovanie  I.  riadneho verejného zasadnutia OZ v roku 2022. Všetkým prítomným 

poďakoval za účasť. Zvukový záznam z tohto  rokovania Obecného zastupiteľstva v Častej  je 

uverejnený na webovom sídle obce www.casta.sk 

 

Zápisnicu vyhotovil:   Mgr. Robert Lederleitner 

                                     starosta obce Častá  

                                     apríl 2022                                    

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

 
__________________________________________          ________________________________________________                             
            Ing. Peter Tatranský, PhD. v. r.                                   Mgr. Ľubica Opálková v. r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Mgr. Robert Lederleitner v. r. 

starosta Obce Častá  

http://www.casta.sk/

