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Výpis z uznesení II. zasadnutia OZ v roku 2022 

 

Uznesenie č. 1-II/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 Ľubica Opálková, 2) určuje overovateľov 

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

zápisnice: Peter Tatranský.   

 

Uznesenie č. 2-II/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 II. riadneho verejného zasadnutia OZ v roku 2022 v upravenom znení, 

predkladateľom ktorého je poslanec Obecného zastupiteľstva v Častej Martin Turay.    

 

Uznesenie č. 3-II/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) berie na 

vedomie informáciu poslanca Martina Turaya - Rekonštrukcia komunikácie v Častej - ulica 

Fándlyho,  

2) poveruje Obecný úrad Častá, stavebnú a finančnú komisiu prerokovaním uvedeného 

návrhu za účelom alokácie finančných prostriedkov na realizáciu.  

 

Uznesenie č. 4-II/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 

predĺženie platnosti Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Častá na 

obdobie rokov 2014-2022 do 31.12.2023. 

 

Uznesenie č. 5-II/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) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Rozšírenie priestorových kapacít 

MŠ Častá prístavbou“ realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o 

nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl v 

Bratislavskom kraji, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2022-94, ktorého ciele sú v súlade 

s platným územným plánom obce Častá a platným programom rozvoja obce Častá,  

2) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,    

3) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške 87 209,74 EUR.  

 

 

Vyhotovil:   Mgr. Robert Lederleitner  

                    starosta obce Častá  

                    máj 2022                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


