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Výpis z uznesení VIII. zasadnutia OZ v roku 2022 

 

Uznesenie č. 1-VIII/OZ/2022 – Obecné zastupiteľstvo v Častej v zmysle ustanovenia § 11 

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

a)  schvaľuje návrhovú komisiu Obecného zastupiteľstva v Častejv zložení: Mgr. Ľubica  

Opálková, Jozef Dukát 

 b)  určuje overovateľov zápisnice v zložení: Bc. Jozef Grajciar, Mgr. Kristína Slezáková,  

 c)  berie na vedomie určenie zapisovateľa zápisnice: Marcela Martešíková 

 

Uznesenie č. 2-VIII/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 VIII. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častej v roku 2022 podľa 

pozvánky  

 

Uznesenie č. 3-VIII/OZ/2022 – Obecné zastupiteľstvo v Častej  v zmysle ustanovenia § 11 

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

A) berie na vedomie  1.) výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva,   

1. 2. ) vystúpenie novozvoleného starostu 

B) konštatuje, že 1.) novozvolený starosta obce PhDr. Mgr. František Kašický, Ph.D., 

MBA, LL.M. zložil  zákonom predpísaný sľub starostu obce 

                                      2.) zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom 

predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva: Jozef Dukát, Mgr. Ľubica Opálková,  

Ing. Jana Jakušová, Martin Turay, Ivan Ružek, Mgr. Kristína Slezáková, Samuel Lederleitner, 

Bc. Jozef Grajciar           

 

Uznesenie č. 4-VIII/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  že, PhDr. Mgr. František Kašický, Ph.D., MBA, LL.M. , starosta obce poveril 

funkciou zástupcu starostu obce Častá poslanca Jozefa Dukáta, trvale bytom: Záhradnícka 

821/3A,  900 89 Častá. 

 

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

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

A) zriaďuje  1.  Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov Obce Častá pri OZ 

B)  volí           2.  Predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov Obce Častá OZ Mgr. Ľubica Opálková a členov komisie na 

ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Obce Častá OZ: 

Jozef Dukát, Ing. Jana Jakušová , Martin Turay, Ivan Ružek, Mgr. Kristína 

Slezáková, Samuel Lederleitner, Bc. Jozef Grajciar  

C)  menuje    3. zapisovateľku komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov Obce Častá OZ zamestnankyňu OcÚ Častá Marcelu 

Martešíkovú 
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Uznesenie č. 6-VIII/OZ/2022 – Obecné zastupiteľstvo v Častej v zmysle ustanovenia § 11 

ods. 4   v spojitosti s ustanovením § 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov:  

  

A. zriaďuje 

1. Komisiu výstavby, územného rozvoja , životného prostredia a dopravy pri OZ Častá 

2. Komisiu pre školstvo, deti, mládež pri OZ Častá 

3. Komisiu financií podnikania a cestovného ruchu pri OZ Častá 

4. Komisiu pre kultúru, sociálne otázky, verejný poriadok pri OZ Častá 

5. Komisiu pre šport  pri OZ Častá 

 

B. určuje  náplň práce: 

1. Komisie výstavby, územného rozvoja , životného prostredia a dopravy pri OZ Častá v oblasti 

otázok a problematiky  výstavby, územného rozvoja , životného prostredia a dopravy obce 

Častá 

2. Komisie pre školstvo, deti a mládež pri OZ Častá v oblasti otázok a problematiky školstva, 

deti a mládeže obce Častá 

3. Komisie  financií,  podnikania a cestovného ruchu pri OZ Častá v oblasti otázok a 

problematiky  financií,  podnikania a cestovného ruchu obce Častá 

4. Komisie  pre kultúru, sociálne otázky a verejný poriadok pri OZ Častá v oblasti otázok a 

problematiky kultúry, sociálnych otázok  a verejného poriadku obce Častá  

5. Komisie  pre šport  pri OZ Častá v oblasti otázok a problematiky športu obce Častá 

 

C. volí 

1. Komisia výstavby, územného rozvoja , životného prostredia a dopravy pri OZ Častá 

a) predsedu komisie :   Martin Turay 

       b) členov komisie :          a) poslancov: Samuel Lederleitner 

                                                     b) odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: 

                                                      Ing. Tomáš Dominik - zástupca 

                                                      Branislav Slezák 

                                                      Ing. Marián Kurek 

                                                      Ing. Štefan Drexler 

                                                      Mgr. Veronika Wilflingová 

                                                      Ing. Barbora Porkertová 

 

2. Komisia pre školstvo, deti a mládež pri OZ Častá: 

a) predsedu komisie :    Mgr. Kristína Slezáková 

       b) členov komisie :                     a) poslancov:  Ing. Jana Jakušová 

                                                           b) odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: 

3. Komisia financií, podnikania a cestovného ruchu pri OZ Častá: 

 a) predsedu komisie :    Mgr. Ľubica Opálková 

       b) členov komisie : a) poslancov: Bc. Jozef Grajciar 

 

 

Uznesenie č. 7-VIII/OZ/2022 – Obecné zastupiteľstvo v Častej v zmysle ustanovenia § 11 

ods. 4   v spojitosti s ustanovením § 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov: u r č u j e  mesačný základný plat  novozvolenému starostovi obce Častá 

PhDr. Mgr. Františkovi Kašickému, PhD., MBA, LL.M.  vo výške 2665,00 EUR počnúc dňom 

28. novembra 2022. 
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Uznesenie č. 8-VI/OZ/2022 – Obecné zastupiteľstvo v Častej v zmysle ustanovenia § 11 ods. 

4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení nesk. predpisov schvaľuje sobášiacich 

poslancov obecného zastupiteľstva v Častej na volebné obdobie 2022-2026: Jozef Dukát, 

Mgr.  Ľubica Opálková  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


