
O b e c    Č a s t á 
 

Zápisnica 

 z VIII. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častej 

konaného dňa 28. 11. 2022 o 18,00 hod. 

v zasadačke Obecného úradu, Hlavná č. 168/65, 900 89 Častá 

 
 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

     Starosta Mgr. Robert Lederleitner privítal prítomných, poprosil, aby povstali a otvoril slávnostné 

ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) spustením hymny Slovenskej 

republiky. 

Ďalej privítal hlavného kontrolóra Ing. Vladimíra Medlena, pána Miroslava Helda, predsedu 

miestnej volebnej komisie, novozvoleného starostu PhDr. Mgr. Františka Kašického, PhD, MBA, 

LL.M.,  všetkých novozvolených poslancov OZ, prítomných zástupcov politických strán, 

spoločenských organizácií a ostatných prítomných obyvateľov Častej. Starosta obce Mgr. Robert 

Lederleitner informoval o tom, že toto zasadnutie OZ bolo zvolané písomnou pozvánkou starostu 

obce zo dňa 23.11.2022. K pozvánke boli priložené dva dokumenty:  

1. Oznámenie zvoleného poslanca PhDr. Mgr. Františka Kašického, PhD, MBA, LL.M. o vzdaní sa  

     mandátu poslanca OZ Častá 

2. Písomné ospravedlnenie zvoleného poslanca Ing. Petra Tatranského, PhD. o neúčasti na rokovaní   

    z dôvodu  nariadenej pracovnej cesty jeho zamestnávateľom. V písomnom stanovisku uvádza, že   

    funkciu poslanca OZ v Častej prijíma. 

Z priloženého dokumentu č. 1 vyplýva, že na ustanovujúce zasadnutie OZ bol prizvaný prvý 

náhradník v poradí na poslanca OZ Častá – Bc. Jozef Grajciar. 

 

Starosta obce informoval prítomných o programe, podľa ktorého sa bude zasadnutie OZ riadiť: 

  1. Otvorenie zasadnutia  

  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

  3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a  

      odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom  

      novozvoleného obecného zastupiteľstva  

  4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie  

      vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom  

  5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva  

  6. Vystúpenie novozvoleného starostu 

  7. Voľba návrhovej komisie  

  8. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva  

  9. Poverenie zástupcu starostu obce Častá  

10. Informácia o poverení poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude  

      oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v Častej  

11. Zriadenie komisie obecného zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu pri  

      výkone funkcií verejných funkcionárov obce Častá  



12. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a voľba ich predsedov a členov  

13. Určenie platu starostu obce Častá v rozsahu úväzku určenom obecným  

       zastupiteľstvom  

14. Určenie sobášiacich v obci Častá  

15. Vystúpenie hostí a diskusia  

16. Záver 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice: 

    Za zapisovateľku zápisnice z ustanovujúceho OZ určil starosta obce Marcelu Martešíkovú. 

    Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Bc. Jozef Grajciar a Mgr. Kristína Slezáková. 

 

Následne odovzdal slovo predsedovi miestnej volebnej komisie (MVK) pánovi Miroslavovi 

Heldovi, aby predniesol informáciu zo zápisnice MVK o voľbe starostu obce Častá z volieb do 

orgánov samosprávy obcí, konaných 29.10.2022.  

 

3. Oznámenie výsledkov voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva 

a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného 

obecného zastupiteľstva. 

    O výsledku volieb do OZ a voľbe starostu obce informoval predseda miestnej volebnej komisie 

pán Miroslav Held. 

     Za starostu obce Častá bol zvolený PhDr. Mgr. František Kašický, PhD., MBA, LL.M. – 

kandidát koalície SMER-sociálna demokracia a HLAS-sociálna demokracia – s počtom platných 

hlasov 562. 

Starosta Mgr. Robert Lederleitner poďakoval za prednesenú informáciu a vyzval novozvoleného 

starostu, aby predstúpil a zložil zákonom predpísaný sľub. 

Hlasovanie: všetci prítomní – za                                                     Uznesenie č. 3/VIII/OZ/2022 

 

 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insignií a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom  

 

PhDr. Mgr. František Kašický, PhD., MBA, LL.M. prečítal sľub: 

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a 

Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné 

právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a 

svedomia.“  Tento sľub potvrdzujem písomne !. 

 

Predseda MVK pán Miroslav Held odovzdal novozvolenému starostovi Osvedčenie o zvolení za 

starostu a podal mu ruku. 

Zapisovateľka MVK pani Marcela Martešíková odobrala insignie od bývalého starostu a odovzdala 

ich novozvolenému starostovi.  

Hlasovanie: všetci prítomní – za                                                     Uznesenie č. 3/VIII/OZ/2022 

 



 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva  

 

Nový starosta prebral vedenie ustanovujúceho zasadnutia OZ a vyzval predsedu MVK pána 

Miroslava Helda, aby predniesol informáciu o zvolených poslancoch do Obecného zastupiteľstva 

obce Častá z volieb do orgánov samosprávy obcí, konaných 29.10.2022.  

Za poslancov OZ na obdobie rokov 2022-2026 boli zvolení: 

               1. Jozef Dukát                                      NEKA                        708 platných hlasov 

               2. František Kašický, PhDr. Mgr. PhD., MBA, LL.M. 

                                                 koalícia SMER-SDa HLAS-SD            704 platných hlasov                

               3. Ing. Peter Tatranský, PhD.               KDH                          691 platných hlasov 

               4. Mgr. Ľubica Opálková                     NEKA                        542 platných hlasov 

               5. Ing. Jana Jakušová                           NEKA                        519 platných hlasov 

               6. Martin Turay                                    NEKA                        478 platných hlasov 

               7. Ivan Ružek                   koalícia SMER-SD a HLAS-SD     426 platných hlasov 

               8. Mgr. Kristína Slezáková                    ODS                          367 platných hlasov 

               9. Samuel Lederleitner                        NEKA                        338 platných hlasov 

                

 

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov OZ: 

               1. Bc. Jozef Grajciar       koalícia SMER-SD a HLAS-SD     333 platných hlasov 

               2. Andrej Dobrovič, Ing.   koalícia SME RODINA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé  

                                                          osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ),  

                                                          ZMENA ZDOLA                          271 platných hlasov 

               3. Veronika Gážiová                           NEKA                           266 platných hlasov 

               4. Juraj Hrdlovič                                  NEKA                          185 platných hlasov 

 

Predseda MVK potvrdil, že kandidát na poslanca OZ PhDr. Mgr. František Kašický,. PhD., MBA, 

LL.M. sa písomne vzdal mandátu poslanca OZ v Častej a preto mandát prináleží prvému 

náhradníkov v poradí, a to Jozefovi Grajciarovi, kandidátovi za koalíciu SMER-sociálna 

demokracia a HLAS-sociálna demokracia s počtom platných hlasov 333. 

Novozvolený starosta obce vyzval  poslanca Jozefa Dukáta, aby predniesol v mene novozvolených 

poslancov sľub poslanca Obecného zastupiteľstva, slávnostne prehlásil „Sľubujem“ a svojim 

podpisom sľub potvrdil.  

Novozvolení poslanci zložili zákonom predpísaný sľub a potvrdili ho svojim podpisom. 

Novozvolený starosta konštatoval, že z deviatich zvolených poslancov zložilo zákonom predpísaný 

sľub celkom osem poslancov. Jeden poslanec je riadne písomne ospravedlnený, mandát prijíma 

a sľub zloží na najbližšom rokovaní Obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo v Častej je 

týmto riadne ustanovené, je spôsobilé rokovať a prijímať uznesenia z rokovaní. 

Hlasovanie: všetci prítomní – za                                                     Uznesenie č. 3/VIII/OZ/2022 

 

 

 

 



6. Vystúpenie novozvoleného starostu obce 

Vážení občania, 

Milí Časťania, 

Vážený pán predseda volebnej komisie, 

Vážení predstavitelia spoločenských organizácií obce Častá, 

Vážení predstavitelia politických strán SMER - sociálna demokracia a HLAS - sociálna demokracia.   

Vážené panie poslankyne, Vážení páni poslanci, 

Vážený pán kontrolór, 

Vážení pracovníci obecného úradu, 

Ctené dámy, Vážení páni, 

milý hostia, 

 

 dňa 29. októbra 2022 sa uskutočnili v Slovenskej republike komunálne voľby do orgánov samosprávy a vyšších 

územných celkov, ktoré priniesli zmeny aj v obci Častá a v rámci ktorých som bol zvolený za starostu obce na funkčné 

obdobie 2022 až 2026 na kandidátnej listine SMER - sociálna demokracia a HLAS - sociálna demokracia.   

 Dovoľte mi poďakovať občanom obce Častá za prejavenú dôveru a politickým stranám SMER - sociálna 

demokracia a HLAS - sociálna demokracia za  podporu. Dovoľte mi prehlásiť, že budem starostom všetkých občanov 

našej obce Častá. 

 Využívam hneď v úvode túto príležitosť na poďakovanie  bývalému starostovi obce Robertovi Lederleitnerovi,  

ako aj bývalým poslancom Michaele Hrdličkovej, Ľubici Cíferskej, Jozefovi Jakušovi, ktorí už nekandidovali, ako aj 

Andrejovi Dobrovičovi, ktorý je v súčasnosti prvým náhradníkom, za odvedenú prácu.  Prajem im všetko najlepšie a teším 

sa na spoluprácu. Súčasne ďakujem aj všetkým prechádzajúcim starostom a poslancom v uplynulých obdobiach za 

odvedenú prácu v prospech obce Častá.  

 V tejto súvislosti je však potrebné pripomenúť a oceniť prácu pracovníkov obecného úradu - 

pani Marcela Martešíková, Marcela Krchnáková, Henrieta Korčeková, Zuzana Polčičová, Silvia Pecúchová, Dana 

Poizlová, Miroslav Kyrinovič, Patrik Bila. Všetci menovaní tvoria neoddeliteľnú a veľmi dôležitú súčasť práce starostu 

a zastupiteľstva a významnou mierou sa podieľajú na dosahovaní výsledkov obce. Osobitne by som rád spomenul aj 

významnú úlohu a erudovanosť kontrolóra obce pána Vladimíra Medlen.  

 Súčasným poslancom obecného zastupiteľstva Jozefovi Dukátovi, Jozefovi Grajciarovi, Janke Jakušovej, 

Samuelovi Lederleitnerovi, Ľubici Opálkovej, Ivanovi Ružekovi, Kristíne Slezákovej, Petrovi Tatranskému a Martinovi 

Turayovi blahoželám k zvoleniu a teším sa na spoluprácu pri rozvoji obce.  

 Dámy a páni, 

 V predvolebnej kampani, v rámci ktorej ma sprevádzala a podporovala moja manželka Alenka, ktorej týmto 

veľmi pekne ďakujem, sme prešli celú obec a stretli sme sa s mnohými z Vás (viete, za každým úspešným mužom hľadajte 

úspešnú a milujúcu manželku). Alenka, pani starostová, ďakujem! 

 Poďakovanie patrí aj môjmu expertnému tímu a zároveň priateľom, s ktorými sme pripravovali a riešili celé 

volebné zápolenie.  

 Stretnutia s občanmi formou od domu k domu, od bytu k bytu, bolo dôležité na získanie detailného prehľadu o 

obci, priamych podnetov a zaujímavých nápadov, či neriešených problémov, ktoré budeme musieť spolu s poslancami, 

novo kreovanými  komisiami obce a pracovníčkami obecného úradu v nasledujúcom období riešiť. Ukázalo sa, že je to 

potrebné z hľadiska komunikácie a podpory volebného programu, ktorý našiel podporu a pochopenie. 

 V najbližšom období sa na obyvateľov obce obrátime s anketou, aby sme získali oficiálny, podrobný a komplexný 

obraz o názoroch, potrebách, návrhoch, či želaniach občanov obce. V tejto súvislosti uvítam samozrejme podnety od 

občanov, čo všetko by  mala anketa obsahovať a na čo by sa mala zamerať, tak aby ste boli jej súčasťou už v štádiu 

prípravy. Preto neváhajte kontaktovať mňa priamo, obecný úrad, či poslancov. 

 Prvé kroky v nasledujúcich týždňoch po prevzatí úradu po dnešnom ustanovujúcom zasadnutí 28. novembra 

2022 sa budú orientovať: 

- na akútne riešenie veľmi vážneho problému týkajúceho sa odstúpenia od zmluvy so zhotoviteľom a novým verejným 

obstarávaním súvisiacim s výstavbou a rozšírením kapacít základnej školy. 

 Ďalej: 

- doriešenie aspektov finančnej spoluúčasti obce  na projekte križovatky  Hlavná  a Zámocká, 

- riešenie problematiky súčasnej energetickej krízy, cien elektrickej energie a plynu a ich dopadov na obec a školu, 

- ďalšia realizácia výstavby rozšírenia materskej školy v súvislosti s ukončením verejného obstarávania, 

- či zabezpečením údržby ciest a chodníkov v zimnom období, ktorú už aktívne riešime s budúcim  novým zástupcom 

starostu obce Jozefom Dukátom. 

 Nasledovať bude vytvorenie stáleho projektového tímu na sledovanie aktuálnych výziev a aktívne využívanie 

domácich a zahraničných fondov a grantov na financovanie plánovaných obecných projektov a aktivít.  

 Taktiež stretnutie s miestnymi športovými klubmi, kultúrnymi organizáciami, združeniami, aktivistami a 

organizátormi podujatí za účelom koordinovania a spracovania Programu obecných športových aktivít a Programu 

Častovského kultúrneho leta na rok 2023.  



 Samozrejme taktiež nastavenie fungovania obecného úradu na základe skúseností a vnútorných požiadaviek, ako 

aj potrieb občanov a samozrejme začatie aktívnej spolupráce s komisiami. 

 V nasledujúcom období bude potom úsilie zamerané na rozpracovanie aktivít v oblasti: 

- investičných akcií a infraštruktúry obce, 

- fondov a dotácií, 

- odpadového hospodárstva a ochrany životného prostredia, 

- športu, 

- kultúry, 

- propagácie obce, 

- komunikácie s občanmi, 

- spolupráce s miestnymi podnikateľmi, 

- kooperácie s organizáciami, združeniami a cirkvou, 

- Základnej školy s materskou školou, 

- detí a mládeže, dôchodcov, 

- turistického a cestovného ruchu, 

- sociálnej a zdravotnej oblasti, 

- či požiarnej ochrany a krízového manažmentu, 

teda aktivít vyplývajúcich z môjho volebného programu, návrhov poslancov, či pripravovanej ankety. 

 

 Pevne verím, že spoločným úsilím a vzájomnou spoluprácou nás všetkých sa nám podarí splniť naše predstavy 

a očakávania občanov pri rozvoji obce Častá. 

 

 Vážení prítomní, 

 dovoľte mi v mene Obecného úradu, ako aj v menej svojom zaželať Vám príjemné prežitie nadchádzajúcich 

vianočných sviatkov a veľa zdravia, šťastia, pracovných a osobných úspechov, ako aj pokoja v rodine v novom roku 2023. 

 

Ďakujem za pozornosť! 

 

 

7. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice. 

   Do návrhovej komisie boli starostom obce navrhnutí Mgr. Ľubica Opálková a Jozef Dukát. 

   Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Bc.Jozef Grajciar a Mgr. Kristína Slezáková a za  

   zapisovateľku zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia OZ bola navrhnutá Marcela Martešíková. 

Hlasovanie: všetci prítomní – za                                                     Uznesenie č. 1/VIII/OZ/2022 

 

8. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Obecné zastupiteľstvo v zmysle ustanovenia  § 11 ods.4 zákona č. 369/1991 Zb. o obecnom zriadení 

schvaľuje program rokovania VIII. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častej v roku 

2022 podľa pozvánky. 

Hlasovanie: všetci prítomní – za                                                      Uznesenie č. 2/VIII/OZ/2022 

 

9. Informácia o poverení zástupcu starostu obce Častá 

   Starosta obce poveril funkciou zástupcu starostu poslanca Jozefa Dukáta, bytom Častá, Záhradnícka 

821/3A.  

Hlasovanie: všetci prítomní – za                                                      Uznesenie č. 4/VIII/OZ/2022 

 

 

10. Informácia o poverení poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v Častej 

   Starosta obce informoval OZ o zámere poveriť Ing. Petra Tatranského, PhD. zvolávaním a vedením 

OZ, v prípade neprítomnosti starostu obce a jeho zástupcu v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. 



v znení neskorších  predpisov na najbližšom zasadnutí OZ, nakoľko Ing. Peter Tatranský sa na 

ustanovujúcom zasadnutí nezúčastnil, z dôvodu nariadenej pracovnej cesty jeho zamestnávateľom. 

 

 

11. Zriadenie komisie obecného zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov obce Častá OZ 

   Obecné zastupiteľstvo na základe § 15,  zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, 

musí zriadiť komisiu OZ na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

obce, ktorá je kontrolná komisia, dozerá na starostu, či dodržal predpísané úkony ako mu ukladá 

zákon. Za predsedu tejto komisie navrhol starosta obce Mgr. Ľubicu Opálkovú a za členov komisie 

ostatných poslancov OZ. Za zapisovateľku komisie OZ na ochranu verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov obce Častá navrhol starosta zamestnankyňu Obecného úradu Marcelu 

Martešíkovú. 

Hlasovanie: všetci prítomní – za                                                     Uznesenie č. 5/VIII/OZ/2022 

 

12. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne práce komisií a voľba ich 

predsedov a členov 

   Starosta obce predložil OZ návrh, aby v nasledujúcom volebnom období pracovali pri obecnom 

zastupiteľstve ako poradné orgány nasledovné komisie: 

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

* Komisia pre školstvo, deti a  mládež pri OZ Častá 

* Komisia financií, podnikania a cestovného ruchu pri OZ Častá 

* Komisia pre kultúru, sociálne otázky, verejný poriadok pri OZ Častá 

* Komisia pre šport pri OZ Častá 

Náplňou práce komisií bude:  

- zasadnúť na žiadosť starostu,  

- zasadnúť na žiadosť OZ,  

- vyjadriť sa k relevantným veciam spadajúcim do pôsobnosti komisie,  

- preveriť podnety občanov,  

- podať informáciu k preverovaným skutočnostiam a predkladať odporúčania alebo/a návrhy na  

   riešenie obecnému zastupiteľstvu, ak treba ich rozhodnutie. 

 

Na tomto OZ navrhol starosta zvoliť predsedov a členov jednotlivých komisií nasledovne:  

 

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

Predseda:  Martin Turay 

a členovia z poslancov: Samuel Lederleitner 

členovia z radov obyvateľov obce a iných osôb: Ing. Tomáš Dominik, Branislav Slezák, Ing. Marián 

Kurek, Ing.Štefan Drexler, Mgr. Veronika Wilflingová, Ing. Barbora Porkertová 

 

Komisia pre školstvo, deti a mládež a športu pri OZ Častá: 

Predseda: Mgr. Kristína Slezáková 

 a členovia z poslancov: Ing. Jana Jakušová 

členovia z radov obyvateľov obce a iných osôb:  



 

Komisia financií, podnikania a cestovného ruchu pri OZ Častá: 

Predseda: Mgr. Ľubica Opálková 

a členovia z poslancov: Bc. Jozef Grajciar 

členovia z radov obyvateľov obce a iných osôb:  Simona Šeborová, Alena Užovičová, Ing. Andrej 

Dobrovič, Adam Havarik, Lukáš Harsa 

 

Komisia pre kultúru, sociálne otázky a verejný poriadok pri OZ Častá: 

Predseda: Helena Neshodová,  

a členovia z poslancov:  

členovia z radov obyvateľov obce a iných osôb:  

 

Komisia pre šport pri OZ Častá:  

Predseda: Ivan Ružek 

a členovia z poslancov: Samuel Lederleitner, Jozef Dukát 

členovia z radov obyvateľov obce a iných osôb: Roman Stojkovič, Juraj Zelinka 

 

Zloženie komisií bude doplnené v priebehu aktuálneho volebného obdobia. 

Hlasovanie: všetci prítomní – za                                                     Uznesenie č. 6/VIII/OZ/2022 

 

 

13. Určenie platu starostu obce Častá v rozsahu úväzku určenom obecným zastupiteľstvom 

    OZ v Častej určuje v súlade s ust. §11 ods. 4, písm. i) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov úväzok starostu obce v rozsahu 1,0 (celý úväzok). 

Starostovi patrí plat podľa zákona č.253/1994 Z.z., ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy 

zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej 

republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa §4 ods. 1 alebo násobku podľa §4  

ods. 6. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. 

Starostovia sa na účely § 3 ods. 1 zaraďujú do deviatich platových skupín podľa počtu  

obyvateľov obce alebo mesta a násobky sa im ustanovujú takto: 

  

1.   do 500 obyvateľov 1,65-násobok 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. od 501 do 1 000 obyvateľov 1,83-násobok 

3. od 1 001 do 3 000 obyvateľov 2,20-násobok 

4. od 3 001 do 5 000 obyvateľov 2,41-násobok 

5. od 5 001 do 10 000 obyvateľov 2,60-násobok 

6. od 10 001 do 20 000 obyvateľov 2,81-násobok 

7. od 20 001 do 50 000 obyvateľov 3,21-násobok 

8. od 50 001 do 100 000 obyvateľov 3,54-násobok 

9. nad   100 000 obyvateľov 3,98-násobok 
 

     Výpočet:  

1.211 EUR (priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2021) 

x 2,2 násobok (koeficient podľa počtu obyvateľov) = 2.664,20 EUR, zaokrúhlene = 2.665 EUR.  

Hlasovanie: všetci prítomní – za                                                     Uznesenie č. 7/VIII/OZ/2022 



14. Schválenie sobášiacich v obci Častá 

    Obecné zastupiteľstvo v zmysle ustanovenie § 11 ods.4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov schválilo poslancov OZ, ktorí budú sobášiacimi na volebné obdobie 

rokov 2022-2026: Jozef Dukát a Mgr. Ľubica Opálková. 

Hlasovanie: všetci prítomní – za                                                     Uznesenie č. 8/VIII/OZ/2022 

 

15. Vystúpenie hostí a diskusia 

Nikto z prítomných poslancov ani hostí sa neprihlásil so žiadnym podnetom alebo pripomienkou. 

 

16. Záver 

Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za prácu na rokovaní OZ a ukončil zasadnutie. 

 

 

 

Zápisnicu zapísala dňa 29. novembra 2022 Marcela Martešíková, v.r. 

 

 

 

Overovatelia: Bc. Jozef Grajciar, v.r. 

                       Mgr. Kristína Slezáková, v.r. 

 

 

 

 

                   PhDr. Mgr. František Kašický, PhD., MBA, LL.M. v.r. 

                    starosta obce Častá   

 

 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

 


