
 

1 

        OBEC ČASTÁ 

 

               Zápisnica z VII. riadneho verejného zasadnutia  

             Obecného zastupiteľstva konaného  

             dňa 21. novembra 2022 o 18:00 hod.  

           v budove Obecného úradu v Častej 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ 
 

 

 

Program: podľa pozvánky  

Prítomní prezenčne: podľa prezenčnej listiny  

Starosta obce Častá Mgr. Robert Lederleitner, poslanci - Ing. Peter Tatranský, PhD. – zástupca 

starostu, Mgr. Ľubica Cíferská, Mgr. Ľubica Opálková, Mgr. Kristína Slezáková, PhDr. Mgr. 

František Kašický, MBA, LL.M., Jozef Dukát, Ivan Ružek, Ing. Andrej Dobrovič a Ing. Vladimír 

Medlen – hlavný kontrolór obce.  

Prítomní online: nikto  

Ospravedlnení: Ing. Michaela Hrdličková.  

   Prítomné boli aj p. Helena Dubovská a Ing. Zuzana Polčičová – účtovníčka obce Častá. 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 VII. riadneho verejného zasadnutia OZ Častá v roku 2022  
Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Častá Robert Lederleitner. Privítal všetkých prítomných 

poslancov a poslankyne OZ, prizvanú pani účtovníčku obce a prítomných hostí.    

 

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
Starosta obce Častá Robert Lederleitner za navrhovateľov navrhol uvedených poslancov: Františka 

Kašického a Ľubicu Opálkovú. Za overovateľov zápisnice: Andreja Dobroviča a Ivana Ružeka. Za 

zapisovateľa VII. riadneho verejného OZ v roku 2022 určil poslankyňu Kristínu Slezákovú. 

Následne poslanci hlasovaním návrh schválili.  

 

Uznesenie č. 1-VII/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: František Kašický a Ľubica Opálková, 2) určuje overovateľov zápisnice v 

zložení: Andrej Dobrovič a Ivan Ružek, 3) berie na vedomie určenie zapisovateľa zápisnice: 

Kristína Slezáková.   

 

Hlasovanie:  za (8)  

                    proti (0)   

                    zdržali sa hlasovania (0)  

                                                                  

3. Schválenie programu rokovania 

Starosta obce Častá Robert Lederleitner predložil program rokovania VII. riadneho verejného 

zasadnutia OZ v roku 2022 podľa pozvánky. Materiály na zasadnutie OZ boli všetkým poslancom 

zaslané v elektronickej podobe. Starosta vyzval prítomných na prípadné doplnenie programu 

rokovania alebo pripomienky k programu. Starosta obce Častá prečítal postupnosť bodov programu. 

Nikto z prítomných program rokovania OZ nenavrhol upraviť ani doplniť. Následne starosta 

navrhol o takto predloženom programe zasadnutia hlasovať. Poslanci hlasovaním schválili program 

rokovania VII. riadneho verejného zasadnutia OZ v roku 2022.  
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Uznesenie č. 2-VII/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 

VII. riadneho verejného zasadnutia OZ v roku 2022 podľa pozvánky.  

 

Hlasovanie:  za (8)  

                    proti (0)   

                    zdržali sa hlasovania (0)  

                                                                  

4. Kontrola plnenia uznesení       

Starosta obce Robert Lederleitner konštatoval, že písomný dokument o kontrole plnenia uznesení z 

predchádzajúceho zasadnutia OZ Častá bol všetkým poslancom zaslaný elektronickou poštou 

a následne prečítal a vysvetlil tie uznesenia, ktoré sú v dokumente označené s priebežným plnením, 

čo starosta aj vykonal. Poslanci hlasovaním návrh uznesenia zobrali na vedomie.  

 

Uznesenie č. 3-VII/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 plnenie 

uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častej.    

 

Hlasovanie:  všetci prítomní – za (8)   

                                                 proti (0) 

                                                 zdržali sa hlasovania (0)   

 

5. Verejné vypočutie prítomných občanov 
Starosta obce Robert Lederleitner otvoril tento bod a privítal prítomnú p. Helenu Dubovskú na 

zasadnutí OZ a následne jej udelil slovo s tým, že na svoje vystúpenie má v zmysle platného 

zasadacieho poriadku OZ Častá časový limit päť minút. Občianka predniesla množstvo otázok, 

ktoré sa týkali peňažného vyčíslenia aktivít, ktoré obec financovala, spolufinancovala alebo sa 

uchádzala o peňažné dotácie, napr. ohľadom nedokončenej kanalizácie na Hlavnej ul., chýbajúcich 

smetných nádob na sklo a papier objemu 1100 litrov v obci, verejného osvetlenia, priebehu 

stavebných prác na rozširovaní kapacít základnej školy atď. Starosta odpovedal, že ak má pani 

Helena Dubovská záujem na odpovediach na položené otázky, môže v úradných hodinách počas 

stránkových dní na Obecnom úrade Častá požiadať osobne alebo písomne o ich zodpovedanie. 

Starosta konštatoval, že každý záujemca si môže vynaložené finančné prostriedky obce 

skontrolovať na obecnom webovom sídle, kde sú povinne zverejňované všetky faktúry. Po 

rečníckom vstupe viacerých poslancov, ktorí spolu so starostom reagovali na časť pripomienok 

vznesených prítomnou občiankou p. Helenou Dubovskou znovu starosta obce vyzval prítomnú, aby 

v prípade, že chce odpovede na všetky ňou vznesené otázky napísala písomný podnet na Obecný 

úrad Častá a ten jej v zákonnej lehote odpovie na položené otázky. Po ďalšej krátkej rozprave 

poslancov bol tento bod ukončený. Celá rozprava je zverejnená zvukovým záznamom na webovom 

sídle obce.      

 

Uznesenie č. 4-VII/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.  

 

Hlasovanie:  všetci prítomní – za (8)  

                                                 proti (0)  

                                                 zdržali sa hlasovania (0)    
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6. Návrh VZN č. 4/2022 o miestnej dani z nehnuteľností 

Obecné zastupiteľstvo v Častej prerokovalo tento bod ako šiesty v poradí. Návrh VZN bol riadne 

zverejnený v predpísanom termíne na webovom sídle obce Častá a takisto na úradnej tabuli obce 

Častá vo výveske pri ČS Avanti. Starosta prečítal dôvodovú správu k predloženému návrhu VZN  

č. 4/2022 o miestnej dani z nehnuteľností. Po prečítaní dôvodovej správy požiadal o vyjadrenie 

všetkých osem prítomných poslancov OZ, ktorí boli navrhovatelia predmetného návrhu VZN 

o miestnej dani z príjmu. Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Následne dal starosta obce Robert 

Lederleitner po prednesení návrhu uznesenia hlasovať. Obecné zastupiteľstvo uznesenie prijalo.  

 

Uznesenie č. 5-VII/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 VZN č. 4/2022 

o miestnej dani z nehnuteľností.  

 

Hlasovanie:  všetci prítomní – za (8), proti (0), zdržali sa hlasovania (0)   

 

7. Návrh VZN č. 5/2022 o odpadoch  

Obecné zastupiteľstvo v Častej prerokovalo tento bod ako siedmy v poradí. Návrh VZN bol riadne 

zverejnený v predpísanom termíne na webovom sídle obce Častá a takisto na úradnej tabuli obce 

Častá vo výveske pri ČS Avanti. Starosta prečítal dôvodovú správu k predloženému návrhu VZN  

č. 5/2022 o odpadoch. Predkladateľmi návrhu tohto VZN bolo všetkých prítomných osem 

poslancov Obecného zastupiteľstva v Častej. Po prečítaní dôvodovej správy požiadal o vyjadrenie 

prítomných poslancov OZ, ktorí boli navrhovatelia predmetného návrhu VZN. Do rozpravy sa nikto 

neprihlásil. Následne dal starosta obce Robert Lederleitner po prednesení návrhu uznesenia 

hlasovať. Obecné zastupiteľstvo uznesenie prijalo.  

 

Uznesenie č. 6-VII/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 VZN č. 5/2022 

o odpadoch.  

 

Hlasovanie:  všetci prítomní – za (8)  

                                              proti (0)   

                                              zdržali sa hlasovania (0)  

       

8. Návrh VZN č. 6/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

Pracovníčky Obecného úradu v Častej pripravili návrh VZN č. 6/2022  o miestnom poplatku za 

odpady na základe iniciatívy poslancov OZ, ktorí boli predkladateľmi návrhu tohto VZN.  

Obecné zastupiteľstvo v Častej prerokovalo tento bod ako ôsmy v poradí. Návrh VZN bol riadne 

zverejnený v predpísanom termíne na webovom sídle obce Častá a takisto na úradnej tabuli obce 

Častá vo výveske pri ČS Avanti. Starosta prečítal dôvodovú správu k predloženému návrhu VZN  

č. 6/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady. Predkladateľmi návrhu tohto VZN bolo 

všetkých prítomných osem poslancov Obecného zastupiteľstva v Častej. Po prečítaní dôvodovej 

správy požiadal o vyjadrenie prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Do rozpravy sa nikto 

neprihlásil. Následne dal starosta obce Robert Lederleitner po prednesení návrhu uznesenia 

hlasovať. Obecné zastupiteľstvo uznesenie prijalo.  

 

Uznesenie č. 7-VII/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  VZN č. 6/2022 

o miestnom poplatku za komunálne odpady. 

 

Hlasovanie: všetci prítomní – za (8)  

                                                proti (0)  

                                                zdržali sa hlasovania (0)  
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9. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŚ s MŠ Častá za 

školský rok 2021/2022 

Materiál na preštudovanie poslancom OZ bol zaslaný v elektronickej podobe. Obecné 

zastupiteľstvo v Častej v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov prerokovalo a schválilo uvedenú správu o výsledkoch a 

podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy s materskou školou Častá za školský 

rok 2021/2022 bez výhrad. 

 

Uznesenie č. 8-VII/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  Správu 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Častá za šk. rok 2021/2022 

bez výhrad. 

 

Hlasovanie:  všetci prítomní – za (8)  

                                              proti (0)  

                                              zdržali sa hlasovania (0)  

 

10.   Dopravné riešenie križovatky ulíc Hlavná a Zámocká – aktualizácia spoluúčasti  
Starosta obce Robert Lederleitner a poslanci František Kašický a Peter Tatranský  poskytli 

poslancom OZ priebežné informácie o priebehu stavebných prác na stavbe križovatky ulíc Hlavná 

a Zámocká. Poslanec F. Kašický informoval aj o priebehu posledného uskutočneného kontrolného 

dňa, ktorého sa zúčastnil. Výsledkom predchádzajúcich kontrolných dní ako aj na základe 

pripomienok zástupcov obce bolo preloženie stĺpu osvetlenia prechodu pre chodcov z priestoru 

chodníka pre peších za vnútorný obrubník chodníka, to znamená do pásu zelene. Predmetom 

prerokovania tohto bodu bola dôvodová správa, ktorú doručil Bratislavský samosprávny kraj (BSK) 

prostredníctvom pracovníčky BSK p. Dobošovej. V dôvodovej správe spoluinvestor stavby, t.j. 

BSK informuje obec o vykonaných dodatkových prácach, o prácach nad rámec zmluvy, ktoré 

vyplynuli ako nutné v priebehu stavebných prác, ako aj o prácach, ktoré sa nerealizovali alebo boli 

vykonané v menšej miere (práce menej). BSK v tomto zmysle požiadala obec Častá o navýšenie 

spoluúčasti o 1 721,92 EUR. V čase konania obecného zastupiteľstva v Častej ešte nebol 

vypracovaný písomný dodatok k základnej zmluve, preto posúdenie a schválenie tohto prípadného 

dodatku bude musieť vykonať novozvolené obecné zastupiteľstvo. K uvedenému bodu prebehla 

diskusia poslancov OZ. Po rozprave poslaneckého zboru bol tento bod ukončený. Celá rozprava je 

zverejnená zvukovým záznamom na webovom sídle obce. K tomuto bodu sa uznesenie neprijímalo.    

 

11.   Rôzne 
Starosta obce Robert Lederleitner otvoril tento bod programu ako jedenásty v poradí. Následne dal 

slovo účtovníčke obce Zuzane Polčičovej, ktorá informovala OZ o predložení správy z auditu, ďalej 

informovala o odpísaní snežného skútra pre nefunkčnosť a zastaranosť. Ďalej informovala OZ, že 

protipovodňový vozík bol zaradený do majetku obce. Tento vozík bol darovaný po piatich rokoch 

výpožičky od Ministerstva vnútra SR, počas týchto piatich rokoch bol užívaný Dobrovoľným 

hasičským zborom v Častej (DHZ). Zástupca starostu Peter Tatranský informoval poslancov OZ 

o odstúpení od zmluvy s firmou Conco Services Bratislava, ktorá je zhotoviteľom stavby 

rozširovania kapacít základnej školy Častá pre opakované hrubé porušovanie zmluvy o dielo. 

Napriek písomným aj osobným upozorneniam neprišlo k náprave. Vedenie obce bude rokovať na 

dohode o urovnaní a zabezpečení stavby pred zimným obdobím. Zástupca starostu ďalej informoval 

OZ o priebehu VO na rozširovanie kapacity materskej školy. Účtovníčka obce informovala OZ 

o cenách elektriny pre obec. Navýšenie cien bude približne o 350 %. Vedenie obce chce rokovať 

s dodávateľom elektriny, počkať ako zareaguje štát a pripraviť úpravu rozpočtu. Zástupca starostu 

Peter Tatranský podal informáciu o chystanom verejnom obstarávaní (VO) na verejné osvetlenie 

v obci. Obec poskytne príspevok 200 EUR na Mikulášske balíčky pre deti z peňazí CVČ. Poslanci 

OZ sa rozhodli, že vianočným osvetlením bude ozdobená tuja na námestí a že za cenu 784 EUR vr. 

dopravy bude prenajatá vianočná svetelná výzdoba v počte 10 ks na námestí.   
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Starosta obce informoval OZ, že písomne požiadal finančnú komisiu o prejednanie jeho žiadosti 

o odkúpenie služobného notebooku (NB) zn. Asus, ktorý bol zakúpený v máji 2021 z peňazí, ktoré 

obec zarobila z antigénového testovania, ktoré sa uskutočnilo od januára 2021 do začiatku mája 

2021. Obec Častá za vykonané antigénové testovania v obci vyúčtovala Okresnému úradu Pezinok 

približne 64 000 EUR. Uviedol, že počas výkonu svojej funkcie starostu celý čas používal vlastný 

súkromný mobilný telefón a vlastný súkromný NB po dobu dva a pol roka. Starosta ponúkol 

odkupnú cenu 518,50 EUR za alikvótnu cenu samotného NB (799 EUR), celú čiastku za softvér 

Microsoft Office 2019 a celú čiastku za tašku k NB. Následne požiadal predsedníčku finančnej 

komisie (FK) o prečítanie zápisnice FK, ktorá sa žiadosťou starostu zaoberala. Finančná komisia pri 

OZ Častá  neodporučila odpredaj služobného NB starostovi Robertovi Lederleitnerovi 

s odôvodnením, že je v záruke, je zaradený v majetku obce, nie je nadbytočný a bude treba počítač 

pre nového starostu Františka Kašického. Zápisnica FK je riadne zverejnená na webovom sídle 

obce Častá. Následne po stanovisku FK dal starosta hlasovať poslancom obecného zastupiteľstva, či 

súhlasia s odpredajom služobného NB zn. Asus starostovi Robertovi Lederleitnerovi za cenu 518,50 

EUR. Poslanci hlasovaním odpredaj neschválili.     

 

Uznesenie č. 9-VII/OZ/2022 – Obecné zastupiteľstvo v Častej v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  neschvaľuje  odpredaj 

služobného notebooku zn. Asus starostovi Robertovi Lederleitnerovi za ponúkanú cenu 518,50 

EUR.  

 

Hlasovanie:  všetci prítomní – za (0) 

                                                 proti (7) Ľubica Cíferská, Andrej Dobrovič, Jozef Dukát, František       

                                                               Kašický, Ľubica Opálková, Ivan Ružek, Kristína Slezáková  

                                                 zdržali sa hlasovania (1) Peter Tatranský  

 

12.  Záver 

Starosta ukončil rokovanie VII. riadneho verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 

2022. Všetkým prítomným poďakoval za účasť. Zvukový záznam z tohto rokovania Obecného 

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

  

Zápisnicu vyhotovil:   Mgr. Robert Lederleitner  

                                  starosta obce Častá   

                                  november 2022                                     

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

 
__________________________________________          ________________________________________________                             
            Ing. Andrej Dobrovič, v. r.                                             Ivan Ružek, v. r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Mgr. Robert Lederleitner, v. r.  

starosta Obce Častá  

http://www.casta.sk/

