
O b e c    Č a s t á 
 

Zápisnica 

 z IX. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častej 

konaného dňa 20. 12. 2022 o 18,00 hod. 

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

 
 

 

Program: podľa pozvánky  

Prítomní prezenčne: podľa prezenčnej listiny  

Starosta obce Častá PhDr. Mgr. František Kašický, PhD., MBA, LL.M., poslanci: Jozef Dukát -

zástupca starostu, Ing. Peter Tatranský PhD., Mgr. Ľubica Opálková, Mgr. Kristína Slezáková, PhDr., 

Ivan Ružek, Ing. Jana Jakušová, Martin Turay, Samuel Lederleitner, Bc. Jozef Grajciar 

Prítomní online: nikto  

Ospravedlnení: Mgr. Kristína Slezáková 

Ostatní prítomní: Ing. Vladimír Medlen – hlavný kontrolór obce, Ing. Zuzana Polčičová – 

účtovníčka obce Častá, p. Helena Dubovská. 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 IX. riadneho verejného zasadnutia OZ Častá v roku 2022  

Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Častá František Kašický. Privítal všetkých prítomných 

poslancov a poslankyne OZ, hlavného kontrolóra, účtovníčku obce a prítomných hostí. 

 

2. Zriadenie návrhovej komisie Obecného zastupiteľstva v Častej, určenie overovateľov 

a zapisovateľa zápisnice     

Za návrhovú komisiu Obecného zastupiteľstva v Častej boli navrhnutí:  Ľubica Opálková,  Jozef 

Grajciar 

Za overovateľov zápisnice  boli navrhnutí: Jana Jakušová, Martin Turay  

Za zapisovateľa zápisnice bola určená:  Zuzana Polčičová 

Uznesenie č. 1/IX/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)  s c h v a ľ u j e návrhovú komisiu Obecného zastupiteľstva v Častej v zložení: Mgr. 

Ľubica Opálková,  Bc. Jozef Grajciar, b)  u r č u j e overovateľov zápisnice v zložení: Ing. Jana 

Jakušová, Martin Turay, c)  b e r i e   n a   v e d o m i e určenie zapisovateľa zápisnice: Ing. 

Zuzana Polčičová 

Hlasovanie: všetci prítomní (6)– za                                                      

 

3. Schválenie programu rokovania Obecného zastupiteľstva 

Program bol prednesený podľa zverejnenej pozvánky na zasadnutie OZ  20. decembra 2022 

Uznesenie č. 2/IX/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) s c h 



v a ľ u j e program rokovania IX. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častej v roku 2022 

podľa pozvánky.  

Hlasovanie: všetci prítomní (6)– za                                                      

 

4. Zloženie sľubu poslanca OZ Častá  

Ing. Peter Tatranský PhD. bol dodatočne zvolený za poslanca, keďže sa nemohol z pracovných 

dôvodov zúčastniť ustanovujúceho obecného zastupiteľstva, 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 !. 

Starosta obce František Kašický odovzdal novozvolenému poslancovi Osvedčenie o zvolení za 

poslanca a privítal ho v poslaneckom zbore. 

Uznesenie č. 3/IX/OZ/2022- Obecné zastupiteľstvo v Častej v zmysle ustanovenia  § 25 ods. 1 písm. 

a) a § 26 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov (Zákon o obecnom 

zriadení) k o n š t a t u j e, ž e zvolený poslanec obecného zastupiteľstva zložil zákonom predpísaný 

sľub poslanca obecného zastupiteľstva:  Ing. Peter Tatranský, PhD. 

Hlasovanie: všetci prítomní (7) – za                                                      

 

5. Kontrola plnenia uznesení a informácia starostu obce 

Starosta skonštatoval, že poslancom boli zaslané uznesenia nie len z posledného, ale aj 

z predchádzajúcich zastupiteľstiev, z posledného zastupiteľstva poslancom nevyplývajú žiadne úlohy 

s výnimkou doplnenia členov do jednotlivých komisií. 

Starosta ďalej skonštatoval, že boli schválené VZN k daniam a odpadom. 

Starosta podal informáciu starostu obce: 

Informoval,  o nasledujúcich aktivitách od ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 28. 

novembra 2022. 

- Účasť na rokovaní Valného zhromaždenia Mikroregiónu Červený Kameň (6.12.), Oblastnej 

organizácie cestovného ruchu Malé Karpaty (19.12.) a Združenia miest a obcí 

Malokarpatského regiónu – na všetkých podujatiach bola zo strany obce otvorená otázka 

výšky členských príspevkov a ich návratnosti, ktoré budú v ďalšom období prerokované v OZ 

a príslušných komisiách, starosta obce bol zvolený za podpredsedu Združenia miest a obcí 

Malokarpatského regiónu a delegovaný do Rady Združenia miest a obcí Slovenskej republiky 

- Účasť na rokovaní Valného zhromaždenia Smart Cities Klubu (15.12.) – zástupcovia klubu 

navštívia obec 11.1. 2023 za účelom prerokovania otázok možnej spolupráce 

- Rokovanie s MUDr. Katarínou Tóthovou – plánované otvorenie ambulancie pediatra 

k 1.3.2023 v prípade doriešenia administratívnych a logistických náležitostí 

- Mimoriadne Valné zhromaždenie Bratislavskej vodárenskej spoločnosti bolo presunuté 

z 21.12. 2023 na január 2023 

- Riešenie havarijnej situácie na prípojke vody na ul. Na vŕšku (p. Denisa Sečkárová, p. 

Bronislava Štibraná) 

- Úvodné stretnutie komisie k príprave referenda v roku 2023 

- Úvodné rokovania na Spoločnom stavebnom úrade a Okresnom úrade v Pezinku  



- Rokovanie s riaditeľkou Hradu Červený kameň k spoločnej spolupráci a príprave plesu 

v mesiaci február 2023 (11.2.) 

- Obnovenie a rozšírenie pravidelného informovania občanov obce prostredníctvom Oficiálnej 

stránky obce na sociálnej sieti Facebook  

- Rokovanie so spoločnosťou OLO k odpadovému hospodárstvu (13.12.) a k ďalšiemu postupu 

a informačnému systému pre obec a obyvateľov 

- Uzatvorenie ZŠ s MŠ Častá v dňoch 13. -19. 12. z dôvodu chrípkovej sezóny 

- Zrealizované a dokončené projekty z grantov:  stolnotenisový stôl na detskom ihrisku (1000 

Euro) – Jozef Dukát, Zuzana Polčičová; nové dvere na obecnej knižnici (1000 Euro) – 

Marcela Krchnáková, Zuzana Polčičová, osadenie informačného systému – 1.700 Euro – 

Oblastná organizácia cestovného ruchu Malé Karpaty 

- Riešenie problematiky osvetlenia na ul. Mesačná – obhliadka stavu miesta, ako aj elektrickej 

prípojky pre FK, príprava príslušných žiadostí na realizáciu, stretnutie s Richardom 

Mosoriakom , Romanom Setnickým a Ivanom Ružekom 

- Poďakovanie organizátorom a poslancom za zrealizované aktivity: Vianočné trhy – 

Stavebniny Turay – Marián Turay, Martin Turay. Ozdobovanie vianočného stromčeka 

u hasičov – Jozef Dukát (5.12.), Stretnutie s Mikulášom – Reštaurácia Štadión – Simona 

Šeborová, Jana Jakušová (6.12.) 

- Pripravované aktivity – Vianočný  volejbalový turnaj (26.12.), Silvestrovský výstup na Keltek 

(31.12.) za finančnej a organizačnej spoluúčasti obce  

- Priebežné rokovania so spoločenskými organizáciami v obci k pripravovaným aktivitám 

a projektom: Marián Turay – vianočné a remeselné trhy, Peter Minárik – OZ Schatmansdorf, 

Peter Kadlec – hudobná skupina, Lenka Rúžičková – lezecká stena) – všetkým spoločenským 

a športovým organizáciám bude zaslaný list starostu so žiadosťou o termíny pripravovaných 

podujatí a v mesiaci január 2023 sa uskutoční spoločné pracovné rokovanie. 

Poslanec Jozef Dukát požiadal, aby sa do zápisnice uviedlo, že prišiel o 18:20. 

Poslanec Peter Tatranský upozornil, aby sme vyriešili, kde bude umiestnené Talentárium po otvorení 

ordinácie pediatričky v obci. Upozornil aj na fakt, že spoločnosť OLO nám stále neposkytuje údaje, 

ku ktorým sa zaviazali v zmluve a navrhol, aby sme riešili či budeme požadovať zľavu v nejakej 

forme. Starosta doplnil informáciu, že by mali byť poskytnuté údaje aj prostredníctvom aplikácie pre 

občanov. 

Uznesenie č. 4/IX/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)               

b e r i e   n a   v e d o m i e plnenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Častej a informáciu starostu obce 

Hlasovanie: všetci prítomní (8) – za                                                      

 

6. Verejné vypočutie občanov 

Pani Helena  Dubovská sa pýtala na nasledovné veci: vybudovanie kanalizácie a chodníka na Hlavnej 

ulici, či budú poskytnuté úľavy z daní a poplatkov na komunálny odpad pre dôchodcov a ZŤP, zmeny 

územného plánu- či sa plánuje verejné zhromaždenie občanov, zástupca v Informačníku- či bude 

zmenená pani Michaela Hrdličková, či sa plánuje zvýšenie poplatkov za športoviská- nájom 



telocvične, zmena úradných hodín na Obecnom úrade, stav Nadstavby školy, podujatie Mikuláš- 

prečo sa nerobí v duchu kresťanskej viery (sv. Mikuláš). 

Starosta obce zodpovedal otázky a poslanci sa vyjadrili aj k podujatiu Mikuláš. 

Uznesenie č. 5/IX/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) b e r 

i e   n a   v e d o m i e verejné vypočutie prítomných občanov  

Hlasovanie: všetci prítomní (8) – za                                                      

 

7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva v Častej 

Poslanec Peter Tatranský bol poverený zvolávaním a vedením zasadnutia obecného zastupiteľstva 

v Častej v osobitných prípadoch. 

Uznesenie č. 6/IX/OZ/2022- Obecné zastupiteľstvo v Častej v zmysle ustanovenia  § 12 ods. 2 prvá 

veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení, v znení neskorších predpisov (Zákon o obecnom zriadení) p o v e r u j e poslanca Ing. Peter 

Tatranský, PhD. zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa ust. § 

12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Hlasovanie: všetci prítomní (8) – za                                                      

 

8. Doplnenie komisie obecného zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov obce Častá 

Poslanec Peter Tatranský bol doplnený do komisie, keďže na predchádzajúcom zastupiteľstve bolo 

dohodnuté, že členmi budú všetci poslanci. 

Uznesenie č. 7/IX/OZ/2022- Obecné zastupiteľstvo v Častej v zmysle ustanovenia  § 15 ods. 1 a 2 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov (Zákon o obecnom 

zriadení) v o l í za člena komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov Obce Častá OZ: Ing. Peter Tatranský, PhD. 

Hlasovanie: všetci prítomní (8) – za                                                      

 

9.  Doplnenie komisií obecného zastupiteľstva o nových členov 

Komisia pre školstvo, deti a mládež pri OZ Častá doplnila členov komisie o Ing. Máriu 

Garajovú, Mgr. Dášu Detvanovú a poslanca Ing. Petra Tatranského, Ph.D. 

Komisia pre šport pri OZ Častá doplnila členov komisie o Mariána Porkerta a Lukáša Koníka. 

Uznesenie č. 8/IX/OZ/2022- Obecné zastupiteľstvo v Častej v zmysle ustanovenia  § 15 ods. 1 a 2 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov (Zákon o obecnom 

zriadení) C. v o l í 2. Komisia pre školstvo, deti a mládež pri OZ Častá:          členov komisie : a) 

poslancov:  Ing. Peter Tatranský, PhD. b) odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Ing. 

Mária Garajová, Ing. Dáša Detvanová, 5. Komisia pre šport pri OZ Častá: členov komisie : b) 

odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Marián Porkert, Lukáš Koník 

Hlasovanie: všetci prítomní (8) – za                                                      

 

10. Určenie ďalšieho sobášiaceho OZ Častá  

Poslanec Peter Tatranský bol navrhnutý za ďalšieho sobášiaceho. 

Uznesenie č. 9/IX/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) s c h v a ľ u j e ďalšieho sobášiaceho poslanca obecného zastupiteľstva v Častej na 

volebné obdobie 2022-2026: Ing. Peter Tatranský, PhD. 



Hlasovanie: všetci prítomní (8) – za                                                      

 

 

11. Prerokovanie úpravy rozpočtu obce č. 3/2022 

Účtovníčka obce Zuzana Polčičová uviedla dôvodovú správu k úprave rozpočtu, ktorá bola 

prerokovaná aj na pracovnom stretnutí OZ. 

Uznesenie č. 10/IX/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) s c h v a ľ u j e úpravu rozpočtu obce č. 3/2022  

Hlasovanie: všetci prítomní (8) – za                                                      

 

12. Schválenie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Červený 

Kameň na roky 2021 -2027 s výhľadom do roku 2030  

Materiál bol zaslaný koordinátorkou Mikroregiónu ČK na prerokovanie do OZ. Starosta zdôraznil, 

že tento materiál spolu s územnoplánovacou dokumentáciou predstavuje základné strategické 

dokumenty obce a tento dokument je nevyhnutný aj pri čerpaní prostriedkov z fondov EÚ.  

Uznesenie č. 11/IX/OZ/2022- Obecné zastupiteľstvo obce  Častá v zmysle §11, ods.4, písm. c) 

zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a na základe § 8 ods.5. zákona č. 539/ 

2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v platnom znení s c h v a ľ u j e Program hospodárskeho 

rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Červený Kameň pre obdobie rokov 2021 -2027, 

s výhľadom do roku 2030, ktorého súčasťou sú obce Báhoň, Budmerice, Častá, Doľany, 

Dubová, Jablonec, Píla, Štefanová a Vištuk, ako svoj strednodobý strategický rozvojový 

dokument. 

Hlasovanie: všetci prítomní (8) – za                                                      

 

13. Zhodnotenie stavu zákonnosti VZN  obce Častá prijatých podľa § 4 odsek 5 písmena a) 

zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení  

Hlavný kontrolór obce Vladimír Medlen predložil správu o kontrole. Zo správy vyplynuli úlohy pre 

nové zastupiteľstvo. Upozornil najmä na povinné nariadenia, ktoré obec musí mať vypracované. 

Nedostatok vidí hlavný kontrolór v definovaní verejného priestranstva, preto do kontrolnej činnosti 

na I. polrok zahrnul inventarizáciu pozemkov obce. 

Hlavný kontrolór navrhol aj jednotlivé úlohy, ktoré by boli riešené v rámci komisií. 

Uznesenie č. 12/IX/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. berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra obce Častá o vykonanej kontrole  

„Zhodnotenie stavu zákonnosti VZN  obce Častá prijatých podľa § 4 odsek 5 písmena a) zákona 

č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, B. ukladá komisiám OZ Častá 
1. Zabezpečiť novelizáciu nariadenia názvy  ulíc a iných verejných priestranstiev a vydať nariadenie v úplnom 

znení s doplnením o grafickú časť 

Zodpovedná: Komisia výstavby, územného rozvoja, životného prostredia a dopravy  

Termín:             30.05.2023         

2. Zabezpečiť novelizáciu nariadenia pravidlá na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene , 

Zodpovedná:  Komisia výstavby, územného rozvoja, životného prostredia a dopravy  

Termín:             30.05.2023 

3. Vydať nové nariadenie - Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb, 

 Zodpovedná:  Komisia financií, podnikania a cestovného ruchu: 

 Termín:            30.05.2023 

       4. Vydať nové nariadenie - Podrobnosti o organizácii miestneho referenda  

Zodpovedná:  Komisia pre kultúru, sociálne otázky, verejný poriadok: 



 Termín:            30.06.2023 

5. Prehodnotiť možnosť úpravy zákazu činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas 

alebo na určitom mieste 

              Zodpovedná:  Komisia pre kultúru, sociálne otázky, verejný poriadok: 

 Termín:            30.06.2023 

Hlasovanie: všetci prítomní (8) – za                                                      

 

14. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 hlavného kontrolóra Obce Častá 

Hlavný kontrolór oboznámil zastupiteľstvo s Plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2023. 

Poslankyňa Ľubica Opálková požiadala o vykonanie inventarizácie všetkého majetku v obci 

a o predloženie plánu na vyradenie majetku, hlavný kontrolór zareagoval, že tieto úlohy zaradí do 

Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2023. 

Uznesenie č. 13/IX/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) s ch v a ľ u j e  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Častá na I. polrok 2023 

Hlasovanie: všetci prítomní (8) – za                                                      

 

15. Dopravné riešenie križovatky ulíc Hlavná a Zámocká – aktualizácia spoluúčasti a dodatku 

k zmluve 

Obec Častá podpísala zmluvu, ktorou sa zaviazala k spoluúčasti na financovaní križovatky Zámocká- 

Hlavná. V súvislosti s verejným obstarávaním a samotnou realizáciou križovatky sa náklady na jej 

realizáciu zvýšili. Z toho dôvodu bolo potrebné schváliť dofinancovanie križovatky. Okrem finančnej 

spoluúčasti starosta informoval aj o nepresnostiam ku ktorým prišlo v zmluve. V projektovej 

dokumentácií bolo uvedené, že križovatka bude riešená v stavebnom konaní a tým pádom bude 

potrebné ju kolaudovať. V skutočnosti križovatka bola riešená len ohlásením drobnej stavby. Starosta 

tiež informoval, že v súčasnosti nebolo v predchádzajúcom období požadované v súvislosti 

s križovatkou vybudovanie parkovacích miest. K dodatku č. 1 k Zmluve o združení činnosti 

a vzájomnej spolupráci pri realizácii križovatky v obci Častá sa po návrhu starostu, konzultácii s BSK 

a dohode poslancov uplatní v bode 1d) pripomienka nasledujúcej textácie k projektovej 

dokumentácii: ...overenou určeným stavebným úradom podľa paragrafu 57 stavebného zákona – 

ohlásenie drobnej stavby, ktorú... 

Uznesenie č. 14/IX/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) Súhlasí: 1. So zvýšením spoluúčasti na realizáciu diela – dopravné riešenie 

križovatky Hlavná a Zámocká v celkovej výške 26 721,79  Eur. 2. S návrhom dodatku č. 1 

k Zmluve o združení činnosti a vzájomnej spolupráci pri realizácii križovatky v obci Častá 

s pripomienkou. B) Poveruje Starostu obce podpisom dodatku č. 1 k Zmluve o združení 

činnosti a vzájomnej spolupráci pri realizácii križovatky v obci Častá. 

Hlasovanie: 7 – za  , zdržali sa: 1- Martin Turay                                                   

 

16. Informácia o priebehu stavebných prác na Základnej škole Častá, verejné obstarávanie na 

nového zhotoviteľa, zmluvné zabezpečenie stavebného materiálu 

Starosta obce František Kašický informoval, že: 

Verejné obstarávanie na Nadstavbu ZŠ je kompletne pripravené a dňa 21.12.2022 bude vyhlásené. 

Havarijné situácia strechy na ZŠ- strechu firma, ktorá realizovala stavbu otvorila, do stavby zatekalo. 

Na streche ostala suť, pričom statik upozornil, že je potrebné strechu vyčistiť a suť odstrániť, na čo 



upozornil aj poslanec Peter Tatranský. Zo strany starostu obce a zástupcu Jozefa  Dukáta bola 

zabezpečená obhliadka miesta a zabezpečenie a realizácia prác na odstránenie sute a  zabezpečenie 

prekrytia a zabezpečenia strechy na prezimovanie.  

Tehly na Nadstavbu školy- Obec Častá v predchádzajúcom období plánovala prostredníctvom 

sprostredkovateľa objednať si tehly na Nadstavbu školy, predpoklad bol, že tehly sú vyrobené a je 

potrebné ich už len vyskladniť. Tehly vyrobené nie sú,  predpoklad dodania v mesiaci február/apríl 

2023, ceny by boli z roku 2022. Sprostredkovateľ však požaduje garanciu, že nový zhotoviteľ 

Nadstavby školy od neho tehly odkúpi, čo však nie je možné realizovať, preto sa od zabezpečenia 

tehál prostredníctvom sprostredkovateľa upustilo. 

Zámena pozemkov s pánom Soukupom- pán Pavel Soukup je ochotný podpísať zámenu pozemkov 

medzi Obcou Častá a pumpou Avanti, ktoré sú predmetom prístavby školy po tom ako mu bude 

predložená konečná verzia zmluvy. 

Poslanec Peter Tatranský vysvetlil situáciu s tehlami a upozornil na možné riziká v prípade, že by sa 

do VO nikto neprihlásil a vyzval Obecný úrad, aby boli oslovené všetky firmy, ktoré sa do 

obstarávania zapojili aj v prvom kole. 

Poslanec Jozef Dukát upozornil na riziko, že nebolo oficiálne odovzdané stavenisko. 

Uznesenie č. 15/IX/OZ/2022- Obecné zastupiteľstvo v Častej v zmysle ustanovenia  § 15 ods. 1 a 2 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov (Zákon o obecnom 

zriadení) A . berie na vedomie: Informáciu starostu a zástupcu starostu 1. o priebehu stavebných 

a zabezpečovacích prác súvisiacich s havarijným stavom na nadstavbe Základnej školy v Častej, 2. 

Informáciu o verejnom obstarávaní na zhotoviteľa na nadstavbu Základnej školy v Častej 

Hlasovanie: všetci prítomní (8) – za                                                      

 

17. Informácia o stave rozšírenia kapacity Materskej školy Častá 

Starosta obce informoval, že v súčasnosti prebieha podpisovanie zápisníc z Verejného obstarávania 

na MŠ a následne po zrealizovaní zákonného postupu bude podpísaná zmluva s víťazom VO. 

Peter Tatranský požiadal, aby boli informovaní manželia Heldoví a manželia Strážayoví, ktorí 

pozemky, ktoré budú predmetom projektu Prístavby MŠ využívajú. 

Uznesenie č. 16/IX/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) b e r i e   n a   v e d o m i e Informáciu o stave rozšírenia kapacity Materskej školy Častá 

Hlasovanie: všetci prítomní (8) – za           

 

18. Informácia o stave prípravných prác k Zmenám a doplnkom územného plánu obce Častá  

Poslancom OZ bol zaslaný návrh aj so 48 pripomienkami od pani doc. Ing. arch. Alžbety Sopírovej, 

PhD.. Starosta vyzval poslancov, aby sa s materiálom oboznámili, následne by v januári bolo 

stretnutie s pani Sopírovou a všetky zmeny by sa prešli s jej odborným komentárom. Následne by sa 

zrealizoval celý postup zmeny územného plánu. Predpokladá sa aj podanie žiadosti o dotáciu na 

zmeny územného plánu. 

Uznesenie č. 17/IX/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) b e r i e   n a   v e d o m i e Informáciu o stave prípravných prác k Zmenám a doplnkom 

územného plánu obce Častá 

Hlasovanie: všetci prítomní (8) – za           

 

19. Rôzne                                        

V bode Rôzne boli prekonzultované viaceré témy: 



Pumptrack- riešilo sa aký variant dráhy sa bude realizovať, keďže vypracovaná projektová 

dokumentácia zaberie príliš veľkú časť pozemku. Tento projekt vyvolal nejednotnosť poslancov, čo 

vyvolalo širokú diskusiu, starosta nakoniec uzatvoril tému s tým, že sa členovia športovej komisie 

pôjdu pozrieť kde by sa reálne pumptrackové ihrisko mohlo postaviť, prípadne či by bolo reálne 

posunúť ho až na hranicu pozemku a následne či je možné uhradiť faktúru, alebo dáme najprv 

zapracovať prípadné zmeny. 

Telocvičňa ZŠ- Peter Tatranský informoval o výzve na NFP, cez ktorú by bolo možné realizovať 

rekonštrukciu telocvične. 

Prístrešok pred Farským domom - Jozef Dukát sa pýtal na prístrešok, ktorý sa zdemontoval na škole 

a mal by byť namontovaný na Farský dom, keďže deti chodia na WC po vonku. Investícia je však 

Farského úradu, nie obce. 

Dvere na dielni- Jozef Dukát informoval, že zamestnanec Miroslav Kyrinovič požiadal o výmenu 

dverí na dielni. 

Požiadavka na zber vianočných stromčekov- Jozef Dukát predložil požiadavku občanov na možnosť 

odovzdávať živé vianočné stromčeky  

Parkovanie na ulici Na vŕšku- Jozef Dukát sa informoval, či by bolo možné riešiť parkovanie na ulici 

Na vŕšku, Peter Tatranský upresnil situáciu. 

Chodník Štefanovská- Martin Turay sa informoval v akom štádiu je chodník na Štefanovskej ulici 

a kedy sa bude realizovať, starosta obce poskytol informáciu, že chodník bude riešený 

v nasledujúcom kalendárnom roku, Jozef Dukát upozornil, že by sa malo preveriť v akom stave je 

dažďová kanalizácia, ktorá vedie pod budúcim chodníkom. 

Žiadosť o platbu- Peter Tatranský navrhol, aby sa pripravila žiadosť o platbu k MŠ za projektovú 

dokumentáciu a pozemky, ktoré už boli uhradené. 

Parkovisko pred MŠ- Peter Tatranský požiadal o preverenie v akom stave je stavebné povolenie 

k parkovisku pred MŠ. 

 

16. Záver 

Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za spoluprácu, poprial všetkým šťastné sviatky a 

ukončil zasadnutie. 

 

 

 

Zápisnicu zapísala dňa 21. decembra 2022 Zuzana Polčičová. 

 

 

 

Overovatelia:  Ing. Jana Jakušová 

Martin Turay 

 

 

 

 

 

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

                    starosta obce Častá   


