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        OBEC ČASTÁ 

 

               Zápisnica z II. riadneho verejného zasadnutia  

             Obecného zastupiteľstva konaného  

             dňa 8. mája 2022 o 17:00 hod.  

           v budove Obecného úradu v Častej 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ 
 

 

Program: podľa pozvánky upravený doplnením bodu č. 4  

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, 

Mgr. Ľubica Cíferská, Jozef Dukát a Martin Turay. Prítomná bola aj účtovníčka obce Ing. Zuzana 

Polčičová.  

Prítomní online: nikto 

Ospravedlnení: Ing. Michaela Hrdličková, Ivan Ružek a Ing. Vladimír Medlen – hlavný kontrolór 

obce. 

   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 II. riadneho verejného zasadnutia OZ Častá v roku 2022  

Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Častá Robert Lederleitner. Privítal všetkých prítomných 

poslancov a poslankyne, tiež prítomnú účtovníčku obce, ktorí sa zúčastnili schôdze OZ.   

 

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

Starosta obce Častá Robert Lederleitner za navrhovateľov uznesení navrhol: Františka Kašického 

a Ľubicu Opálkovú. Za overovateľov zápisnice: Jozefa Dukáta a Martina Turaya. Za zapisovateľa 

II. riadneho verejného OZ v roku 2022 určil poslanca Jozefa Jakuša. Poslanec Jozef Jakuš odmietol 

vykonať funkciu zapisovateľa. Následne bol za zapisovateľa určený Peter Tatranský.  

Následne poslanci hlasovaním návrh schválili.  

 

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.   

 

Hlasovanie:  všetci prítomní – za (7), proti (0), zdržali sa hlasovania (0) 

 

3. Schválenie programu rokovania 

Starosta obce Častá Robert Lederleitner predložil program rokovania II. 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. Poslanec Martin Turay navrhol 

doplniť bod „Obnova asfaltového krytu a výmena obrubníkov na Fándlyho ul.“ ako bod č. 4 

v programe rokovania OZ. Starosta následne navrhol  zverejnený  program upraviť v zmysle návrhu 

poslanca a prečítal postupnosť bodov upraveného programu. Následne navrhol o takto upravenom 

programe zasadnutia hlasovať. Poslanci hlasovaním schválili takto upravený program rokovania II. 

riadneho verejného zasadnutia OZ v roku 2022.  
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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.    

 

Hlasovanie:  všetci prítomní – za (7), proti (0), zdržali sa hlasovania (0)  

 

4. Obnova asfaltového krytu a výmena obrubníkov na Fándlyho ulici 

Starosta obce otvoril tento doplnený bod programu a následne dal slovo poslancovi M. Turayovi, 

aby predstavil svoje návrhy, ktoré vo vytlačenej podobe predložil obecnému zastupiteľstvu. Prvý 

návrh uvažoval o rekonštrukcii časti miestnej komunikácie ul. Fándlyho, ktorý počíta s obnovou 

asfaltového krytu a výmenou cestných obrubníkov v dĺžke vozovky 195,00 metrov (m) a šírke 

vozovky 7,10 m v časti ul. od obecnej nájomnej bytovky po Sokolskú ul. Predpokladaná cena diela 

je 71 609,70 EUR vr. DPH. Druhý návrh uvažoval o rekonštrukcii časti miestnej komunikácie ul. 

Fándlyho, ktorý počíta s lokálnou vysprávkou asfaltového krytu na celú šírku vozovky v štyroch 

úsekoch od križovatky Fándlyho ul. s Hlavnou ul. (od reštaurácie U Schwarzov) v  šírke vozovky 

6,20 m. Predpokladaná cena tohto diela je 13 202,10 EUR vr. DPH. Predložené cenové ponuky 

majú platnosť jedného mesiaca. Následne k uvedenému prebehla diskusia poslancov a po rozprave 

poslanci hlasovali.                                       

 

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.  

 

Hlasovanie:  všetci prítomní – za (7), proti (0), zdržali sa hlasovania (0) 

 

5. Predĺženie platnosti PHRSR (Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho    

rozvoja) obce Častá na obdobie rokov 2014-2022 do 31.12.2023  

Predĺženie platnosti PHRSR (Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja) obce Častá  

na obdobie rokov 2014-2022 do 31.12.2023 vyplýva z potreby prolongovať platnosť uvedeného 

dokumentu v súvislosti s projektom na rozšírenie kapacity Materskej školy Častá (MŠ), resp. aj 

iných projektov v obci, na ktoré boli vypísané výzvy z riadiacich orgánov. Po krátkej rozprave 

obecného poslaneckého zboru poslanci hlasovali.  

 

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. 

 

Hlasovanie:  všetci prítomní – za (7), proti (0), zdržali sa hlasovania (0)  

        

6.  Schválenie predloženia 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; zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami   

 poskytnutia pomoci; zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie       

 realizovaného projektu   

Prerokovanie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 

„Rozšírenie priestorových kapacít Materskej školy Častá prístavbou“ realizovaného v rámci výzvy 
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na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry 

materských škôl v Bratislavskom kraji bolo potrebné, aby žiadateľ splnil podmienky vyhlásenej 

výzvy. Zástupca starostu Peter Tatranský podrobne prítomnému obecnému poslaneckému zboru 

vysvetlil podmienky, postup obce a všetky okolnosti v prípade tejto vyhlásenej výzvy. Následne 

k uvedenému bodu prebehla diskusia poslancov a po rozprave poslanci hlasovali.                                       

  

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.  

 

Hlasovanie: všetci prítomní – za (7), proti (0), zdržali sa hlasovania (0)  

 

7. Záver   

Starosta ukončil rokovanie  II. riadneho verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva 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  

                                     máj 2022                                    

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

 
__________________________________________          ________________________________________________                             
                       Jozef Dukát v. r.                                                          Martin Turay v. r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Mgr. Robert Lederleitner v. r. 

starosta Obce Častá  

http://www.casta.sk/

