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Výpis z uznesení IV. zasadnutia OZ v roku 2022 

 

Uznesenie č. 1-IV/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: Peter Tatranský a Ľubica Cíferská, 2) určuje overovateľov 

zápisnice v zložení: Ivan Ružek a Jozef Jakuš, 3) berie na vedomie určenie zapisovateľa 

zápisnice: Kristína Slezáková.   

 

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

zmenami.    

 

Uznesenie č. 3-IV/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 občanov.  

 

Uznesenie č. 4-IV/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 a) 

vyčlenenie finančných prostriedkov z Rezervného fondu obce Častá na pokračovanie 

budovania chodníka pre peších na Štefanovskej ulici v objeme 106 000 EUR, b) poveruje 

starostu prípravou VO na výber zhotoviteľa chodníka.    

 

Uznesenie č. 5-IV/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 odpoveď Okresného úradu Pezinok, odbor starostlivosti o životné 

prostredie zo dňa 01.06.2022, ktorou sa uvedený štátny orgán vyjadril k dočasnému 

uskladneniu a zhodnoteniu stavebnej sute z realizácie prístavby a nadstavby ZŠ Častá 

na obecnom pozemku – v areáli bývalého obecného kúpaliska a voči predmetnej 

činnosti nemá žiadne námietky, 

2) súhlasí s dočasným zhromažďovaním stavebnej sute v zmysle vyššie uvedeného                 

do 30. júna 2024. 

 

Uznesenie č. 6-IV/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) kúpnu zmluvu uzavretú medzi spol. GAMYSTAV s.r.o. a Obcou Častá, predmetom 

ktorej sú inžinierske stavby SO 20 – Vjazd do územia od Štefanovskej ul.,  SO 21 – 

Komunikácia a spevnené plochy, SO 22 – Chodník pozdĺž Štefanovskej ul., vrátane 

pozemkov pod inžinierskymi stavbami, ktoré sa nachádzajú na pozemku KN-C s parc. 

č. 2403/3 o výmere 2665 m
2
, druh pozemku Ostatná plocha, evidovaný na LV č. 906, 

vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Pezinok, okres Pezinok, obec Častá a 

katastrálne územie Častá v rozsahu 1/1 k celku za kúpnu cenu za predmet kúpy vo 

výške 1,00 EUR (slovom: jedno euro) 

2) kúpnu zmluvu o prevode infraštruktúrneho majetku do vlastníctva Obce Častá 

uzavretú medzi spol. GAMYSTAV s.r.o. a Obcou Častá, predmetom ktorej je 

inžinierska stavba SO 52 – Verejné osvetlenie, vrátane pozemkov pod inžinierskou 

stavbou, ktoré sa nachádzajú na pozemku KN-C parc. č. 2403/3, o výmere 2665 m
2
, 

druh pozemku Ostatná plocha, evidovaný na LV č. 906, vedenom katastrálnym 

odborom Okresného úradu Pezinok,  
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okres Pezinok, obec Častá a katastrálne územie Častá v rozsahu 1/1 k celku za kúpnu 

cenu za predmet kúpy vo výške 1,00 EUR (slovom: jedno euro) 

 

Uznesenie č. 7-IV/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 priebehu verejného obstarávania na vybavenie novej šk. kuchyne 

 

Uznesenie č. 8-IV/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) určuje v zmysle § 166 ods.3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu 

volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a) pre voľby poslancov do orgánov samosprávy obce Častá na funkčné obdobie  

                 r. 2022 – 2026 jeden volebný obvod  

b) počet poslancov 9                                  

2) určuje v súlade s ustanovením § 11 ods. 4, písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pre nové volebné obdobie úväzok 

starostu obce v rozsahu 1,0 

 

Uznesenie č. 9-IV/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  

a) s vypracovaním nájomnej zmluvy na dobu určitú na 25 rokov na pozemok za futbalovým 

ihriskom, parcela KN-C č. 523 o výmere 1 583 m
2
 s vlastníkom Ing. Michalom Mičkom za 

cenu      1 200 EUR ročne za celú výmeru pozemku, na športovo-kultúrne využitie zo 

súhlasom vybudovania pumptrackovej  dráhy a iných športovísk, s predkupným právom v 

prospech obce Častá a inflačným navýšením,    

b) poveruje starostu obce prípravou nájomnej zmluvy a jej predložením na schválenie.  

 

Uznesenie č. 10-IV/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 

vypracovanie PD pre pumptrack na parcele KN-C č. 523 za sumu max. do 5 300 EUR s DPH 

financovaného z Rezervného fondu. 

 

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

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

o zvýšení platu starostu o 10% s účinnosťou od 1. júla 2022. 

 

Vyhotovil:  Mgr. Robert Lederleitner      

                    starosta obce Častá   

                    jún 2022                                     

 

 

   

 

 

 

 


