OBEC ČASTÁ
Zápisnica z III. riadneho verejného zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného
dňa 2. júna 2022 o 18:00 hod.
v budove Obecného úradu v Častej
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _

Program: podľa pozvánky upravený doplnením bodu č. 12
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, Ivan Ružek a Ing. Vladimír Medlen – hlavný kontrolór obce. Prítomná bola aj Mgr.
Kristína Slezáková – náhradníčka, ktorá si uplatnila mandát poslanca Obecného zastupiteľstva
v Častej po p. Martinovi Turayovi, ktorý sa poslaneckého mandátu Obecného zastupiteľstva
v Častej písomne vzdal. Prítomná bola aj účtovníčka obce Ing. Zuzana Polčičová.
Prítomní online: nikto
Ospravedlnení: Ing. Michaela Hrdličková, Mgr. Ľubica Cíferská
V celom ďalšom texte zápisnice budú poslankyne a poslanci (ďalej „poslanci OZ“), 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 III. 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 Častá, hl. kontrolóra obce p. Medlena
a prítomné školopovinné deti - zástupcov školského parlamentu pri ZŠ Častá, ktorí sa tiež zúčastnili
schôdze OZ v doprovode p. Barbory Drexlerovej.
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Starosta obce Častá Robert Lederleitner po dobrovoľnom prihlásení sa pánov Františka Kašického
a Petra Tatranského za navrhovateľov navrhol uvedených poslancov: Františka Kašického a Petra
Tatranského. Za overovateľov zápisnice: Ľubicu Opálkovú a Ivana Ružeka. Za zapisovateľa III.
riadneho verejného OZ v roku 2022 určil poslanca Jozefa Jakuša. Následne poslanci hlasovaním
návrh schválili.
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.
Hlasovanie: všetci prítomní – za (6)
proti (0)
zdržali sa hlasovania (0)
nehlasovali (1) Kristína Slezáková
3. Schválenie programu rokovania
Starosta obce Častá Robert Lederleitner predložil program rokovania III. 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 Peter Tatranský navrhol
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doplniť bod „Odpredaj pozemkov obce a zámena pozemkov medzi Obcou Častá a p. Pavlom
Soukupom“ ako bod č. 12 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 III. riadneho verejného zasadnutia OZ v roku 2022.
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.
Hlasovanie: všetci prítomní – za (6)
proti (0)
zdržali sa hlasovania (0)
nehlasovali (1) Kristína Slezáková
4. Vzdanie sa poslaneckého mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v Častej
a členstva v stavebnej komisii p. Martina Turaya a nástup náhradníka do
Obecného zastupiteľstva v Častej – Mgr. Kristína Slezáková
Starosta obce otvoril tento bod programu a oznámil OZ písomné vzdanie sa mandátu poslanca OZ
Častá a členstva v stavebnej komisii p. Martina Turaya. Takisto ozrejmil predpísaný zákonný
postup Obecného úradu Častá a starostu obce Častá s nástupom ďalších úspešných kandidátov
z posledných komunálnych volieb, ktoré sa uskutočnili 10. novembra 2018. Postupne podľa
poradia, v akom sa umiestnili v spomínaných komunálnych voľbách, oslovil najprv p. Stanislava
Jablonovského, ktorý písomným prehlásením s vlastnoručným podpisom zo dňa 18. mája 2022 sa
mandátu poslanca OZ Častá vzdal. V poradí druhý náhradník bol Ing. Miloš Hajdin – písomným
prehlásením s vlastnoručným podpisom zo dňa 18. mája 2022 sa mandátu poslanca OZ Častá vzdal.
V poradí tretí náhradník/náhradníčka bola Mgr. Kristína Slezáková, ktorá si mandát poslanca OZ
Častá bude uplatňovať. Následne starosta K. Slezákovú vyzval, aby prečítala sľub poslanca OZ
v Častej, čo menovaná vykonala a vlastnoručne podpísala. Následne od starostu obce dostala
písomné Osvedčenie poslanca OZ v Častej. To znamenalo, že Kristína Slezáková prečítaním
predpísaného sľubu a svojim podpisom na zasadnutí OZ Častá sa stala právoplatnou poslankyňou
OZ Častá. Uznesenie k tomuto bodu sa neprijímalo, nerobilo sa tak ani na ustanovujúcej schôdzi
v roku 2018.
5. Verejné vypočutie prítomných občanov
Starosta obce privítal prítomných zástupcov šk. parlamentu ZŠ Častá na zasadnutí OZ a následne
ich vyzval k rozprave a požiadal ich o predstavenie sa. Peter Tatranský ich potom požiadal, aby
povedali, aké sú ich prípadné požiadavky a očakávania. Deti spomenuli očakávanie vybudovania
pumptrackovej dráhy. O slovo sa prihlásila aj Barbora Drexlerová, ktorá robila deťom pedagogický
doprovod – podrobnosti v zvukovom zázname.
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.
Hlasovanie: všetci prítomní – za (7), proti (0), zdržali sa hlasovania (0)
6. Správa hlavného kontrolóra obce Častá k Záverečnému účtu obce Častá za
rok 2021
Po uvedení bodu programu dostal slovo hl. kontrolór obce p. Medlen. Hlavný kontrolór obce Častá
predniesol Správu hlavného kontrolóra obce Častá k Záverečnému účtu obce Častá za rok 2021 a
skonštatoval, že záverečný účet má všetky náležitosti.
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Odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť záverečný účet obce Častá za rok 2021.
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.
Hlasovanie: všetci prítomní – za (7), proti (0), zdržali sa hlasovania (0)
7. Prerokovanie Záverečného účtu obce Častá za rok 2021
Starosta uviedol tento bod programu a následne dal slovo účtovníčke obce Častá p. Zuzane
Polčičovej, ktorá predstavila najdôležitejšie body obsiahleho dokumentu – Záverečný účet obce
Častá za rok 2021. Ozrejmila, že rozpočet obce na rok 2021 bol zostavený ako vyrovnaný a tiež
venovala pozornosť kladnému výsledku hospodárenia obce Častá za rok 2021, ktorý bol vo výške
111 842,13 EUR prevedený do Rezervného fondu.
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.
Hlasovanie: všetci prítomní – za (7), proti (0), zdržali sa hlasovania (0)
8. Prerokovanie správ hlavného kontrolóra obce Častá z kontrolnej činnosti
Starosta uviedol tento bod programu a následne dal slovo p. Medlenovi. Hl. kontrolór informoval
poslanecký zbor o vykonaných kontrolách. Správu č. 1 – „Správa 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“ stručne zhodnotil pred
OZ. Správu č. 2 – „Správa o výsledku finančnej kontroly - Kontrola nájomných zmlúv nebytových
priestorov a implementácie koeficientu inflácie do predpisu nájomného“ stručne zhodnotil pred
obecným zastupiteľstvom. O slovo sa prihlásil Peter Tatranský, ktorý požiadal vedenie Obecného
úradu Častá, aby vypracovalo dodatky k existujúcim nájomným zmluvám a bolo do nich
zakomponované valorizačné/inflačné navýšenie. Rozprava k uvedenému sa nachádza na zvukovom
zázname na webovej stránke www.casta.sk
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,
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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,
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.
Hlasovanie: všetci prítomní – za (7), proti (0), zdržali sa hlasovania (0)
9. Prerokovanie zámeru vybudovať pumptrackovú dráhu v areáli bývalého
obecného kúpaliska
Starosta uviedol tento bod programu a následne dal slovo zástupcovi starostu obce Častá Petrovi
Tatranskému, ktorý rozpovedal najdôležitejšie informácie k uvedenému. Uviedol, že na pozemok
býv. obecného kúpaliska je v súčasnosti už vypracované výškopisné a polohopisné zameranie. Po
rokovaní s BSK o možnom zhodnotení stavebnej sute zo stavby rozširovania ZŠ Častá a zo
zbúranej bývalej kolkárne máme prisľúbené takéto zhodnotenie stavebného odpadu.
O slovo sa prihlásil poslanec Jozef Dukát, ktorý je za vybudovanie pumptrackovej dráhy (ďalej
PTR), ale nie na býv. kúpalisku, ale v areáli futbalového ihriska. Z tohto návrhu vyplýva doriešenie
pozemkov. Poslanec F. Kašický súhlasil s Jozefom Dukátom. Do rozpravy sa prihlásil predseda
stavebnej komisie p. Tomáš Dominik, ktorý súhlasí s vybudovaním PTR, upozornil však na
nedostatočnú infraštruktúru pre chodcov. Z rozpravy vyplynulo – a) dojednať stretnutie s majiteľom
pozemku za futbal. ihriskom p. Michalom Mičkom o možnom odpredaji alebo dlhodobom nájme.
Na to reagoval starosta, že takáto ponuka mu bola daná aj v minulosti a nesúhlasil; b) alternatívne
riešenia posunúť do komisií stavebnej a finančnej. Rozprava k uvedenému bodu programu je na
zvukovom zázname zo zasadnutia OZ Častá zo dňa 2. júna 2022 na webovom sídle obce. Uznesenie
k tomuto bodu sa neprijímalo.
10. Informácia o príprave realizácie budúceho zberného dvora
Starosta uviedol tento bod programu a následne dal slovo poslankyni Ľubici Opálkovej, ktorá
rozpovedala najdôležitejšie informácie k uvedenému bodu. Doplnil ju starosta obce. K súčasnému
termínu treba dokončiť realizáciu verejného obstarávania (VO) na projektanta zberného dvora (ZD)
– v štádiu prípravy VO, zameranie inžinierskych sietí na pozemkoch budúceho ZD – v štádiu
vyhotovenej objednávky a dokončenie majetkovo-právnych vzťahov formou dlhodobého nájmu
pozemkov s vlastníkmi pozemkov - v štádiu vyhotovených návrhov zmlúv, ktoré boli vlastníkom
pozemkov zaslané na pripomienkovanie. Predbežne vyčíslené náklady na spracovanie projektovej
dokumentácie (PD) a žiadosti k projektu, vr. nákladov na geodeta sú vo výške cca. 20 000 EUR.
Rozprava k uvedenému bodu programu je na zvukovom zázname zo zasadnutia OZ Častá zo dňa 2.
júna 2022 na webovom sídle obce.
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.
Hlasovanie: všetci prítomní – za (7), proti (0), zdržali sa hlasovania (0)
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11. Prevádzkovanie verejnej obecnej pre verejnosť bezplatnej WiFi siete
Starosta podal prítomným poslancom OZ Častá informácie ohľadom verejnej obecnej WiFi siete.
V stredu 18. mája 2022 bola do tzv. ostrej prevádzky spustená verejná obecná WiFi sieť, ktorá bude
pre užívateľov siete na vyhradených verejných miestach v obci bezplatná. Názov pre užívateľov je
WiFi4EU. Vybudovanie verejnej obecnej WiFi siete bolo financované z peňazí Európskej
únie/Európskej komisie so sídlom v Bruseli. Firma, ktorá montáž technických zariadení WiFi siete
v obci zabezpečovala, bola vybratá z vykonaného verejného obstarávania (VO) ako víťaz VO. Obec
Častá ako úspešný uchádzač o grant/finančnú dotáciu od Európskej komisie (EK) musela splniť
všetky podmienky výzvy. Pri komunikácii s kontaktnými pracovníkmi EK bol veľmi nápomocný p.
Andrej Dobrovič, ktorý zabezpečoval priebežné a následne aj záverečné vyplňovanie predpísaných
a požadovaných formulárov EK. Po spustení WiFi siete v obci v tzv. skúšobnom režime vykonali
spomínaný p. A. Dobrovič a starosta obce Robert Lederleitner testovanie funkčnosti WiFi siete.
Jednou z podmienok EK bolo, aby body pripojenia boli v min. počte 11 pripájacích bodov, 9
externých na verejných priestranstvách a min. 2 v interiéri vo verejných budovách. Dva vnútorné
pripájacie body boli zriadené v budove Obecného úradu Častá – jedno miesto je v zasadačke na 1.
poschodí a druhé miesto je v miestnosti Mikroregiónu Červený Kameň na prízemí budovy, kde sídli
Miestna akčná skupina (MAS) – OZ Malokarpatský región a samotný Mikroregión Červený
Kameň. Deväť externých pripájacích bodov bolo zriadených okolo budovy Obecného úradu Častá,
na obecnej budove Potraviny Vavrinčíková/OZ Schatmansdorf, na streche budovy Základnej školy
Častá, okolo budovy Zdravotného strediska, okolo budovy, v ktorej sídli pizzeria Dedinka
a nakoniec v areáli futbalového ihriska. Grant EK bol pridelený vo výške 15 000 EUR, tento slúžil
na vybudovanie technickej infraštruktúry WiFi siete. Prevádzkové náklady podľa vyhlásenej výzvy
si úspešné mestá a obce na Slovensku, ktorým finančné prostriedky boli EK pridelené, budú hradiť
zo svojich peňazí. Jedná sa najmä o pripojenie na internet, aby sieť bola funkčná. Toto bolo
zrealizované na budove ZŠ Častá, realizáciu vykonala firma RadioLAN. Počas doby udržateľnosti
projektu, t.j. po dobu piatich rokov bude fi. RadioLAN zabezpečovať požadované internetové
pripojenie. Po podaní informácií dal starosta hlasovať o uvedenom bode.
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
Hlasovanie: všetci prítomní – za (7), proti (0), zdržali sa hlasovania (0)
12. Odpredaj pozemkov obce a zámena pozemkov medzi Obcou Častá a p. Pavlom
Soukupom
O zaradenie tohto bodu požiadal na začiatku zasadnutia poslanec P. Tatranský. Situácia
s vysporiadaním pozemkov medzi Obcou Častá a p. Pavlom Soukupom zámenou na základe
vypracovaného platného geometrického plánu a predajom pozemkov pod cintorínskou kaplnkou
a kostolom takisto na základe platného geometrického plánu umožnila OZ hlasovať o tomto bode.
Obidva zámery o odpredaji obecných pozemkov a zámene pozemkov boli zverejnené Oznámením
o zámere predaja majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8, písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na webovom sídle obce Častá ako aj
na úradnej tabuli v predpísaných lehotách. V lehote na pripomienkovanie neboli vznesené žiadne
pripomienky. Po rozprave poslancov OZ dal starosta o uvedenom hlasovať.
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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 m2), Pozemok 1
– kaplnka, o výmere 67 m2, vedený na LV č. 1839 vo vlastníctve Obce Častá za jednotkovú cenu
11,49 EUR/m2, 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 m2), Pozemok 2
– kostol, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 179 m2, vedený na LV č. 2118 vo vlastníctve Obce
Častá za jednotkovú cenu 15,43 EUR/m2, 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.
Hlasovanie: všetci prítomní – za (7), proti (0), zdržali sa hlasovania (0)
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 m2),
Pozemok 1 – zastavaná plocha 47 m2, 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
(7m2) a Pozemok 3 - zastavaná plocha dvor, parc. č. 14/7 (40m2), 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.
Hlasovanie: všetci prítomní – za (7), proti (0), zdržali sa hlasovania (0)
13. Rôzne
Starosta prečítal písomné stanovisko Okresného úradu Pezinok, odboru starostlivosti o životné
prostredie ohľadom dočasného uloženia stavebnej sute na bývalom kúpalisku a zhodnotenia
stavebnej sute z realizácie prístavby a nadstavby ZŠ Častá, kde sa konštatuje, že podľa § 14 ods. 1,
písm. i) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je možné
skladovať odpad najdlhšie jeden rok alebo zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok pred jeho
zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred jeho zhodnotením. Uvedený úrad voči predmetnej
činnosti nemá žiadne námietky. Prítomný T. Dominik podal info zo zasadnutia stav. komisie, ktorá
odporúča opraviť chodník na časti Fándlyho ul., dobudovať chodník na Štefanovskej ul. a začať
budovať stojiská kontajnerov na Fándlyho ul. Stav. komisia vyčíslila príp. realizáciu opravy
asfaltového povrchu na Fándlyho ul. v dvoch variantoch – sú opísané v zápisnici
z predchádzajúceho zasadnutia OZ, ktoré sa uskutočnilo v máji 2022. V rámci opravy asfaltu na
časti Fándlyho ul. navrhujú riešenie odvodu dažďových vôd. Návrh stav. komisie je otvoriť
diskusiu, či by sa stojiská na kontajnery riešili participatívnym spolufinancovaním so spoluúčasťou
obyvateľov bytových domov na Fándlyho ul. Zváženie finančných možností preskúma finančná
komisia pri OZ Častá. Rozšírenie kapacít ZŠ Častá – zhotoviteľ požiadal o stretnutie ohľadom
navýšenia financií. Suma t.č. nie je vyčíslená, ako dôvod uvádza rastúce ceny materiálov, k čomu
budú prebiehať rokovania medzi zhotoviteľom, obcou, BSK a finančným manažérom projektu.
Zástupca starostu P. Tatranský informoval poslancov o pripravovanom VO na vybavenie novej šk.
kuchyne. Ďalej informoval, že dokumentácia k vybudovaniu optickej site v obci nie je ukončená.
Verejné obstarávanie na rekonštrukciu verejného osvetlenia t.č. je v štádiu prípravy. Ďalej P.
Tatranský informoval o priebehu zavedenia váženého komunálneho/domového odpadu – t.č.
v štádiu vyhláseného príležitostného spoločného VO obcí Dubová, Doľany, Častá a Píla – zmluva
o spoločnom VO bola zverejnená na Centrálnom registri zmlúv (CRZ).
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K Materskej škole uviedol, že sa pripravuje presťahovanie obecnej knižnice do dočasných
náhradných priestorov v budove obecného úradu. Uvoľnené priestory po knižnici budú po
rekonštrukcii vnútorných priestorov využité ako ďalšia trieda MŠ. Poslankyňa Ľ. Opálková na záver
zasadnutia poskytla posledné aktuálne informácie z prípravy Plesu Častovanov na hrade Červený
Kameň, ktorý spoločne organizujú Obec Častá a Farský úrad Častá v termíne 18. júna 2022
v hradnej jazdiarni.
14. Záver
Starosta ukončil rokovanie III. 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
jún 2022

Overovatelia zápisnice:

__________________________________________

Mgr. Ľubica Opálková v. r.

________________________________________________

Ivan Ružek v. r.

_______________________________________
Mgr. Robert Lederleitner v. r.
starosta Obce Častá
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