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        OBEC ČASTÁ 

 

               Zápisnica z V. riadneho verejného zasadnutia  

             Obecného zastupiteľstva konaného  

             dňa 4. júla 2022 o 18:00 hod.  

           v budove Obecného úradu v Častej 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ 
 

 

Program: podľa pozvánky  

Prítomní prezenčne: podľa prezenčnej listiny  

poslanci - Ing. Peter Tatranský, PhD. – zástupca starostu, Mgr. Jozef Jakuš, Ivan Ružek, PhDr. Mgr. 

František Kašický, MBA, LL.M., Mgr. Ľubica Opálková a  Mgr. Kristína Slezáková, Jozef Dukát.  

Prítomní online: Mgr. Ľubica Cíferská  

Ospravedlnení: Starosta obce Častá Mgr. Robert Lederleitner, Ing. Michaela Hrdličková, a Ing. 

Vladimír Medlen – hlavný kontrolór obce. 

   Prítomná bola p. Helena Dubovská. V celom ďalšom texte zápisnice budú poslankyne a poslanci 

(ďalej „poslanci OZ“),  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 V. riadneho verejného zasadnutia OZ Častá v roku 2022  

Zasadnutie otvoril a viedol zástupca starostu obce Častá Peter Tatranský, ktorý má písomné 

poverenie od starostu obce na vedenie tohto zastupiteľstva v jeho neprítomnosti. Privítal všetkých 

prítomných poslancov a poslankyne OZ a prítomnú občianku p. Helenu Dubovskú. 

 

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

Zástupca starosta obce Častá Peter Tatranský za navrhovateľov navrhol uvedených poslancov: 

Jozefa Jakuša a Kristínu Slezákovú. Za overovateľov zápisnice: Františka Kašického a Ľubicu 

Opálkovú. Za zapisovateľa V. riadneho verejného OZ v roku 2022 určil poslankyňu Kristínu 

Slezákovú. Následne poslanci hlasovaním návrh schválili.  

 

Uznesenie č. 1-V/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: Jozef Jakuš a Kristína Slezáková, 2) určuje overovateľov zápisnice v zložení: 

František Kašický a Ľubica Opálková, 3) berie na vedomie určenie zapisovateľa zápisnice: 

Kristína Slezáková.   

 

Hlasovanie:  všetci prítomní – za (8)  

                                              proti (0)   

                                              zdržali sa hlasovania (0) 

                                                  

3. Schválenie programu rokovania 

Zástupca starosta obce Častá Peter Tatranský predložil program rokovania V. 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. Poslanci hlasovaním schválili 

program rokovania V. riadneho verejného zasadnutia OZ v roku 2022.  

 

Uznesenie č. 2-V/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 

V. riadneho verejného zasadnutia OZ v roku 2022  podľa pozvánky.  
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Hlasovanie:  všetci prítomní – za (8)  

                                              proti (0)   

                                              zdržali sa hlasovania (0)  

                                               

 

4. Rozšírenie priestorových kapacít MŠ Častá prístavbou  

Zástupca starosta obce Častá Peter Tatranský informoval poslancov o výzve na doplnenie žiadosti 

na rozšírenie kapacít MŠ, ktorá bola doručená minulý týždeň 28.6.2022 a z k dôvodu ktorej je 

potrebné prijať nové uznesenie o spoluúčasti obce Častá, nakoľko došlo k drobným zmenám 

v rozpočte, čím sa zmenila výška spolufinancovania obce. Toto uznesenie aj s ďalšími 

dožadovanými dokumentami (s právoplatným stavebným povolením) je potrebné do 10 

kalendárnych dní od vyzvania doručiť na riadiaci orgán BSK. Obec Častá tak plánuje urobiť 

v stredu 6.7.2022.  

 

Uznesenie č. 3-V/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 

112,29 EUR  4) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce 

Častá 

 

Hlasovanie:  všetci prítomní – za (8)  

                                              proti (0)   

                                              zdržali sa hlasovania (0)   

 

5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Častá na II. polrok 2022 

Poslanci Obecného zastupiteľstva Častá dostali informácie o pláne kontrolnej činnosti hl. kontrolóra 

obce pána Medlena na druhý polrok 2022. Dokument bol riadne v zmysle zákona zverejnený na 

úradnej tabuli obce. Poslanci nemali k tomuto bodu žiadne návrhu na doplnenie.    

 

Uznesenie č. 4-V/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 plán 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Častá na II. polrok 2022 

 

Hlasovanie:  všetci prítomní – za (8),  

proti (0),  

zdržali sa hlasovania (0)   

        

6.  Záver  

Zástupca starostu ukončil rokovanie  V. riadneho verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva v 

roku 2022. Všetkým prítomným poďakoval za účasť a poprial pekné leto. Zvukový záznam z tohto 

rokovania Obecného zastupiteľstva v Častej je uverejnený na webovom sídle obce www.casta.sk  

  

 

Zápisnicu vyhotovil: Ing. Peter Tatranský, PhD.   

                                  zástupca starostu obce Častá   

                                  júl 2022                                     

http://www.casta.sk/
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Overovatelia zápisnice: 

 

 

 
_____________________________________________        ________________________________________________                           
PhDr. Mgr. František Kašický, MBA, LL.M. v. r.                              Mgr. Ľubica Opálková v. r.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Ing. Peter Tatranský, PhD.  v. r.  

zástupca starosta Obce Častá  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Mgr. Robert Lederleitner v. r.  

starosta Obce Častá  


