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P o z v á n k a  
 

Pozývam vás na riadne verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Častej, 

ktoré sa bude konať vo štvrtok 16. februára  2023 o 18.00 hod. v zasadačke  

Obecného úradu Častá na I. poschodí 

 

 
1. Otvorenie zasadnutia 

2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice zo 

zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častej 

3. Schválenie programu rokovania Obecného zastupiteľstva Častá 

4. Kontrola plnenia uznesení a informácia starostu obce 

5. Verejné vypočutie prítomných občanov 

6. Návrh VZN obce Častá č. 1 o určení výšky dotácie z rozpočtu obce na prevádzku 

a mzdy na dieťa  materskej školy a školského zariadenia 

7. Návrh VZN obce Častá č. 2 o výške v príspevkov v školách, v školských výchovno-

vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach 

8. Návrh VZN obce Častá č. 3 o určení nájomného za prenájom nebytových priestorov 

vo vlastníctve obce 

9. Zmluva o poskytnutí finančného príspevku od nadácie TIPSPORT pre obec Častá 

10. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien medzi obcou Častá 

a Západoslovenská distribučná, a.s. 

11. Dohoda o spolupráci medzi Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Malé Karpaty 

a obcou Častá 

12. Nájomná zmluva s Rímsko-katolíckou cirkvou Častá a ZŠsMŠ Častá, Dohoda 

o urovnaní záväzkov medzi Rímsko-katolíckou cirkvou Častá, obcou Častá a ZŠsMŠ 

Častá 

13. Rozdelenie dotácii pre občianske združenia v obci na rok 2023 

14. Plán kultúrnych, športových a spoločenských podujatí v obci Častá v roku 2023 

15. Zmeny a doplnenie redakčnej rady občasníka obce – Informačník 

16. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Častá 

17. Zriadenie Stavebného úradu v obci Častá 

18. Finančné zabezpečenie osláv 110. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru 

v Častej  

19. Doplnenie Komisie pre kultúru, sociálne otázky, verejný poriadok pri OZ Častá 

20. Podanie žiadosti na obnovu obecného úradu v Častej 

21. Podanie žiadosti o rozšírenie kapacity telocvične ZŠ Častá 

22. Rôzne: 

- Dopravné riešenie križovatky ulíc Hlavná a Zámocká – dodatok k zmluve 

- Kúpna Zmluva medzi obcou Častá a Rímsko-katolíckou cirkvou, Farnosť Častá – 

návrh na vklad 



- Informácia o priebehu stavebných prác na Základnej škole Častá, verejné 

obstarávanie na nového zhotoviteľa 

- Podpis Zmluvy o dielo so zhotoviteľom na výstavbu Materskej školy Častá 

- Výstavba chodníka na ul. Štefanovská – stav prípravy 

- Geometrické zameranie skutočného stavu ulice Podzámocká  

- Informácia o stave prípravných prác k Zmenám a doplnkom územného plánu obce 

Častá 

- Informácia o zriadení Projektového tímu starostu obce 

- Zahraničná pracovná cesta starostu obce  

- Informácia o Plese Častovanov, podpis Zmluvy o spolupráci so Slovenským 

národným múzeom – Múzeum Červený Kameň v Častej 

- Poskytnutie priestorov pre učiteľky MŠ 

- Informácia k projektovým možnostiam v rámci BSK, ZMOMR a OOCR 

- Informácia k problematike optickej sieti v obci 

23.   Záver 

 
 

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

                                                                         starosta obce Častá 


