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Výpis z uznesení III. zasadnutia OZ v roku 2022 

 

 

Uznesenie č. 1-III/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 Peter Tatranský, 2) určuje overovateľov 

zápisnice v zložení: Ľubica Opálková  a Ivan Ružek, 3) berie na vedomie určenie 

zapisovateľa zápisnice: Jozef Jakuš.   

Uznesenie č. 2-III/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 III. riadneho verejného zasadnutia OZ v roku 2022 s predloženými 

zmenami.    

 

Uznesenie č. 3-III/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 verejné vypočutie prítomných osôb.  

 

Uznesenie č. 4-III/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, že hlavný kontrolór predložil Obecnému zastupiteľstvu v Častej v súlade                  

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

stanovisko k záverečnému účtu obce Častá za rok 2021 pred jeho prerokovaním a schválením 

v obecnom zastupiteľstve,  

2) berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2021.  

 

Uznesenie č. 5-III/OZ/2022 – Obecné zastupiteľstvo v Častej v zmysle ustanovenia § 11 

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

obecnom zriadení) a v zmysle ustanovenia § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov: 

1) schvaľuje celoročné hospodárenie bez výhrad,  

2) schvaľuje vyhodnotenie programového rozpočtu,  

3) schvaľuje v zmysle ustanovení § 16 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. 

predpisov prebytok rozpočtu v sume 111 842,13 EUR zistený podľa ustanovení § 16 ods. 6 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov odviesť do Rezervného fondu.  

 

Uznesenie č. 6-III/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, že hlavný kontrolór obce predložil na rokovanie obecného zastupiteľstva správy 

     o vykonaných kontrolách v súlade s plánom kontrolnej činnosti:   

a) Správu o výsledku základnej finančnej kontroly inventarizácie majetku obce, záväzkov 

a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej závierky v Správe Základnej 

školy s materskou školou v Častej,  

b)  Správu o výsledku finančnej kontroly - Kontrola nájomných zmlúv nebytových priestorov 

a implementácie koeficientu inflácie do predpisu nájomného. 

2) berie na vedomie  

     a)  Správu o výsledku základnej finančnej kontroly inventarizácie majetku obce, záväzkov     

           a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej závierky v Správe Základnej  

           školy s materskou školou v Častej, 
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b) Správu o výsledku finančnej kontroly - Kontrola nájomných zmlúv nebytových 

priestorov a implementácie koeficientu inflácie do predpisu nájomného.  

3) ukladá obecnému úradu zabezpečiť vykonávanie valorizácie nájomného v súlade s VZN   

    číslo 4/2008 o určení nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce v   

    platnom znení.  

 

Uznesenie č. 7-III/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 informácie o príprave realizácie budúceho zberného dvora.  

 

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

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

obecnom zriadení) schvaľuje: 

1) zabezpečenie realizácie projektu WiFi4EU - vybudovanie verejnej WiFi siete v obci v   

súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,  

2) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce,   

3) zmluvu o pripojení číslo 2220001685 medzi Obcou Častá a spoločnosťou RadioLAN,  

    spol. s r.o. so sídlom Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava na službu Internet 50/5.  

 

Uznesenie č. 9-III/OZ/2022 – Obecné zastupiteľstvo v Častej v zmysle ustanovenia § 11 

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

obecnom zriadení) schvaľuje:  

1) na priamy predaj časti pozemku v obci Častá, k. ú. Častá, parcela č. 2414/3 (67 m
2
),   

     Pozemok 1  – kaplnka, o výmere  67 m
2
, vedený na LV č. 1839 vo vlastníctve Obce Častá   

     za jednotkovú cenu 11,49 EUR/m
2
, tzn. celkovú cenu 769,83 EUR, stanovenú na základe   

     znaleckého posudku nadobúdateľovi – žiadateľovi: Rímsko-katolícka cirkev, farnosť   

     Častá, Andreja Hlinku 1, 900 89 Častá, IČO: 34014977,  

2) na priamy predaj časti pozemku v obci Častá, k. ú. Častá, parcela č. 671/15 (179 m
2
),   

     Pozemok 2 – kostol, zastavaná plocha a nádvorie o výmere  179 m
2
, vedený na LV č. 2118     

     vo vlastníctve Obce Častá za jednotkovú cenu 15,43 EUR/m
2
, tzn. celkovú cenu 2 761,97    

     EUR, stanovenú na základe znaleckého posudku nadobúdateľovi – žiadateľovi: Rímsko-  

     katolícka cirkev, farnosť Častá, Andreja Hlinku 1, 900 89 Častá, IČO: 34014977.   

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

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

obecnom zriadení) schvaľuje zámenu pozemku v obci Častá, k. ú. Častá, parcela č. 18/35       

(47 m
2
), Pozemok 1 – zastavaná plocha  47 m

2
, vedený na LV č. 1839 vo vlastníctve Obce Častá 

za  pozemky Pozemok 2 - zastavaná plocha, na ktorej je postavená nebytová budova, parc. č. 

14/6 (7 m
2
) a Pozemok 3 -  zastavaná plocha dvor, parc. č. 14/7 (40 m

2
), vedené na LV č. 2526 

vo vlastníctve Ing. Pavel Soukup, všetky tri pozemky vyhotovené podľa GP č. 121/2022 zo dňa 

29.3.2022, autor Ing. A. Hoffmann, úradne overený na Katastri v Pezinku dňa 19.4.2022 pod 

číslom G1: 257/2022, úradne overila Ing. Iveta Jankovičová.    

Vyhotovil:  Mgr. Robert Lederleitner  

                    starosta obce Častá   

                    jún 2022                                     

 

 

   

 

 

 

 


