
 
 

Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dechticiach 

konaného 30.11.2011 v zasadačke Obecného úradu Dechtice 
 
 
 
 
Počet poslancov:                                         9 
Starosta obce:                                              Karol Zachar 
Počet prítomných poslancov:                      5 /Ing.Peter Roháč, Pavol Danko, Dominik Sliva,  

          Tibor Stračár, Štefan Uher/ 
Od bodu 5 prítomná             1 /Bc. Petra Marková/ 
Od bodu 6 prítomný    1 /Ing. Ľuboš Piešťanský/     
Počet ospravedlnených poslancov :            Andrej Machovič, Bohuš Valovič 
Hlavný kontrolór obce:                               Bc. Zdenka Mašková 
Hostia:                                                         Michal  Maška     
 
 
 
 
 
Program: 

 
1. Otvorenie 
2.   Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
3.   Kontrola plnenia úloh a uznesení 
4. Návrh  VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne    

odpady a drobné stavebné odpady  
5. Návrh  rozpočtu na rok 2012 
6. Rôzne, žiadosti 
7. Diskusia 
8. Návrh na uznesenie 
5. Záver 

 

 

 

k bodu 1 

Otvorenie 

 
Dnešné rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Karol Zachar. 
Privítal prítomných poslancov a oboznámil ich s programom. 
Konštatoval, že dnešného rokovania sa zúčastňuje 5 poslancov a vyhlásil rokovanie 
za uznášaniaschopné. Starosta obce  vysvetlil poslancov,  prečo zastupiteľstvo je 30.11. 2011 
a nie 25.11.2011 ako sa dohodlo na predchádzajúcom zasadnutí. Dňa 29.11.2011 poslanci NR 
SR opätovne schválili novelu zákona o miestnych daniach a poplatkoch, účinnosť novely sa 
však posunula o rok na 1. decembra 2012, ako to navrhol prezident Ivan Gašparovič. A preto 
sme čakali či nebudú nejaké zmeny, ktoré budeme následne aj my robiť do VZN o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.   



 
 

k bodu 2 

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 
Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice pani Katarínu Lukačovičovú a za 
overovateľov pána Pavla Danku  a  Štefana Uhra. Ing. Petra Roháča poveril tvorbou 
a zapísaním uznesenia.  

 
 

 

Hlasovanie: 

 

za                      5 

proti                 0 

zdržal sa          0 

 
Program bol jednomyseľne schválený. 
 
 
k bodu 3  

Kontrola plnenia úloh a uznesení 
 
      Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho   
      zasadnutia. 
 
 
 
       k bodu 4   

       Návrh  VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne    

       odpady a drobné stavebné odpady  

 

 
 Návrh na VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne      
odpady  a drobné   stavebné  odpady  predniesla  p. Tomášková, ktorá oboznámila      
poslancov s finančnými nákladmi pri  odvoze  komunálneho  odpadu  firmou A.S.A. 
Trnava, spol. s.r.o. Trnava a taktiež náklady na  uskladnenie a likvidáciu odpadu zo 
zberného dvora. Z uvedených podkladov je  jasné, že náklady na likvidáciu odpadu 
narástli a preto obec musí pristúpiť k zvýšeniu poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady. Ďalej informovala  poslancov, že VZN sa v iných častiach  nemenilo. 
Poslanci sa spýtali p. Tomáškovej ako platí ZŚ Dechtice za komunálny odpad. Pani 
Tomášková povedala, že škola neplatí podľa počtu detí ale len poplatok za popolnice. 
Ďalej sa pýtali, kedy sa naposledy robila inventúra popolníc po domoch podľa VZN na 
počet ľudí v domácnosti. Pani Tomášková povedala, že by sa mala urobil kontrola po 
domácnostiach, nakoľko niektorí  občania majú viac popolníc na  domácnosť ako je 
povolené. Poslanec Danko povedal, aby bol  určený človek, ktorý bude chodiť so 
smetiarmi a bude počítať popolnice. 

 
 
 



 

Uznesenie č. 36/2011 
      
      Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh VZN č. 1/2012 o miestnych daniach     
      a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2012. 

 

Hlasovanie: 

 

za                      5 

proti                 0 

zdržal sa          0 

 

 

k bodu 5 

Návrh  rozpočtu na rok 2012 

 
S návrhom rozpočtu oboznámila poslancov p. Eva Kalašová. Uvedený návrh rozpočtu zaslala 
poslancom emailovou poštou a čakala na pripomienky a dotazy od poslancov na jednotlivé 
položky v rozpočte. Pani Kalašová oboznámila poslancov, že máme vyrovnaný rozpočet. 
Starosta obce oboznámil poslancov, že na jednom stretnutí primátor mesta Trnavy informoval 
starostov, že podielové dane v roku 2012  by mali byť také, ako v roku 2011 + 3 % nárast. 
Poslanec Sliva sa spýtal p. Kalašovej či ostatné roky v rozpočte sú prognóza. Na otázku p. 
Slivu p. Kalašová odpovedala,  áno je to prognóza, návrh rozpočtu sa robí na 3 roky. 
 
 
      

Uznesenie č. 37/2011 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie predložený návrh rozpočtu na rok 2012-2014. 
 

Hlasovanie: 

 

za                      6 

proti                 0 

zdržal sa          0 

 
 
  k bodu 6 

  Rôzne, žiadosti 
 
 
Starosta obce oboznámil poslancov, že mal stretnutie s  vlastníkmi stavebných parciel   
stavebného obvodu od ihriska po školu. Informoval, že je prehnaná požiadavka meniť pôdu   
zo strany Arcibiskupského úradu Trnava v pomere 1:3 a preto sa zhodli vlastníci pozemkov,   
že vypustia časť pozemku na komunikáciu. Títo vlastníci vyvíjajú na mňa nátlak aby, sme od  
jednotlivých vlastníkov získali pôdu darovacou zmluvou, aby sme mohli následne urobiť 
geometrický plán a vybudovať komunikáciu. Poslanec Danko informoval poslancov, že od 
roku 2001 nie je možné drobiť poľnohospodársku pôdu pod  20 árov. Ing. Roháč povedal, aby 
sme skúsili osloviť ešte raz Arcibiskupský úrad v Trnave, či sa nedohodneme na  výmere 



v pomere 1:1 na komunikáciu, veď farskému úradu Dechtice vzniknú nové stavebné parcely, 
ktoré si potom farnosť môže sama rozpredať.  
  Poslanec Sliva povedal, že je to polovičke ľudom jedno ako sa vybuduje cesta.  
  Poslanec Ing. Roháč povedal, že sa mu zdá nefér voči vlastníkom pozemkov, aby dali len  
  sami   pozemky pod komunikácie.        
  Poslanec Sliva  povedal, že  vdp. dekan Pavol Kottvan dal bezplatne pozemok na ZŠ     
  Dechtice. 
  Poslanec Sliva informoval poslancov, že na arcibiskupskom úrade nie je momentálne nikto,     
  kto by rozhodol o predaji pozemku.  
  Poslanec Stračár  povedal, ak bude predávať cirkev stavebné pozemky bolo by spravodlivé,     
  keby majitelia pozemkov dali 3m a cirkev 3m na vybudovanie komunikácie. 
 
     

Uznesenie č. 38/2011 
 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stav rokovaní starostu a zúčastnených strán ohľadom 
stavebného obvodu medzi ihriskom a školou. Odporúča starostovi vyvolať opätovné 
rokovanie s majiteľom parcely č. 885  o možnosti vybudovať komunikáciu kopírujúcu hranicu 
pozemku parcely č. 885  a pozemkov ostatných zúčastnených strán. Ak toto rokovanie nebude 
úspešné, do 31.01.2012 pripravovať stavebný obvod tak, aby predmetná komunikácia 
prechádzala pozemkami RD v Kátlovskej ulici.  

 
 

 Hlasovanie: 

 

za                     7 

proti                 0 

zdržal sa          0 

 
 
 
 
Starosta obce informoval poslancov o rôznych aktivitách v obci ako napr. kolaudácia 
Rekonštrukcie strechy a prístavba tribúny na futbalovom ihrisku Dechtice.    
Ďalej informoval, že pravdepodobne sa uskutoční Štefanská zábava.  
Informoval poslancov, že od 01.01.2012 bude na zdravotnom stredisku detský lekár MUDr. 
Ivan Sviežený. 
Starosta informoval poslancov a prečítal správu nezávislého audítora.  
Ing. Dagmar Horáková  Evid.č.lic. SKAU 485 – napísala:  Podľa môjho stanoviska ročná 
účtovná závierka poskytuje verný a pravdivý obraz o finančnej situácii obci k 31. decembru 
2010 na výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok, ktorý sa skončil k uvedenému 
dátumu v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve“.  

 
 

  
 Uznesenie č. 39/2011 

 
Obecné zastupieteľstvo berie na vedomie správu nezávislého auditora Ing. Dagmar Horákovej 
prednesenú starostom obce.  



 
Hlasovanie: 

 

za                      7 

proti                 0 

zdržal sa          0 

 
 
 
Obecné zastupiteľstvo dostalo žiadosti na príspevok  
                                                               -  MO ZP Dechtice 
                                                               -  Jednota dôchodcov Slovenska MO Dechtice 
                                                               -  Slovenský zväz záhradkárov Dechtice 
                                                               -  TJ Družstevník Dechtice 
 
 

Uznesenie č. 40/2011 
  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje príspevok organizáciam na rok 2012 
 
MO ZP Dechtice                                                     100,- € 
Jednota dôchodcov Slovenska MO Dechtice         250,- €    
Slovenský zväz záhradkárov Dechtice                   150,- € 
TJ Družstevník Dechtice                                     2 700,- € 
 
 

Hlasovanie: 

 

za                      7 

proti                 0 

zdržal sa          0 

 
 
 

Žiadosti o pridelenie nájomného bytu:     Ľubomír Heteš, Dechtice 86 
                                                                  Jozef Kopšík,  Dechtice 337 
 
   

 
Uznesenie č. 41/2011 

  
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosti Ľubomíra Heteša a Jozefa Kopšíka 
o pridelenie bytu v obecnej nájomnej bytovke.  

 

 

Hlasovanie: 

 

za                      7 

proti                 0 

zdržal sa          0 



 
 
Žiadosť Kataríny Janotkovej o povolenie pobytu Jozefa Holeca nar. 30.7.1962  na obecnej 
bytovke.  
 
 

Uznesenie č. 42/2011 

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pobyt Jozefa Holeca  nar. 30.7.1962 na adrese Dechtice 615 
v obecnej bytovke.  

 

 

 

Hlasovanie: 

 

za                      7 

proti                 0 

zdržal sa          0 

 

 
Žiadosť Pavla Hlavatoviča  o odkúpenie pozemku 
 
  

Uznesenie č. 43/2011 
 
 
Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť p. Hlavatoviča o odkúpenie parcely 463/2 vo výmere 
126 m². 
 

Hlasovanie: 

 

za                      0 

proti                 6 

zdržal sa          1 

 
 
Ponuka partnerstva a žiadosť o zabezpečenie spolufinancovania projektu Zelené oázy 2012 
 
 

Uznesenie č. 44/2011 
 
 
Obecné zastupiteľstvo zamieta partnerstvo s obecným športovým klubom Malženice.   

 

Hlasovanie: 

 

za                      0 

proti                7 

zdržal sa          0 
 



k bodu 7 

Diskusia 

 

 
V diskusii vystúpil p. Michal Maška s diskusným príspevkov a so žiadosťou, v ktorej žiadal 
zastupiteľstvo, aby dalo uznesenie zo dňa 10.6.2011 na patričnú mieru – je tam uvedené, že 
v diskusii vystúpil pán Michal Maška, ktorý hrubým spôsobom urážal poslancov i starostu. 
Obecné zastupiteľstvo so žiadosťou  p. Michala Mašku,  aby sa zmenilo uznesenie zo dňa 
10.6.2011 nesúhlasilo. Obecné zastupiteľstvo si stojí za tým, že je to tak ako to bolo 
uverejnené.   
 
 
 

Uznesenie č. 45/2011 

 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie diskusný príspevok a žiadosť p. Michala Mašku. 
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí so smenou textu zápisnice z 10.6.2011 v zmysle žiadosti 
Michala Mašku.   
 
 
 

Hlasovanie: 

 

za                      0 

proti                7 

zdržal sa          0 
 
 
V diskusii ďalej vystúpil poslanec p. Sliva, ktorý upozornil, že by bolo dobré opraviť lávku na 
námestí.  
Poslanec Ing. Roháč upozornil, že nie sú dopravné značky - prechod pre chodcov.  
Poslanec Danko sa spýtal, či nie je možné požiadať o nejakú dotáciu na výmenu osvetlenia. 
Starosta obce informoval, že sme mali žiadosť na verejné osvetlenie, ale naša žiadosť nebola 
schválená.  
Poslanec Ing. Piešťanský upozornil na činnosť  a povinnosť kontrolórky obce,  že je povinná 
predkladať určité správy a tie nepredkladá.  
Starosta obce informoval poslancov, že je vypracovaný projekt na zmenu využitia stavby 
školského bytu  a následne pripravená výpoveď p. Kozarcovej zo školského bytu.   
Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo že ďalšie zasadnutie bude 16.12.2011. 
 
 
 
 
k bodu 8 

Návrh na uznesenie 
 
Tento bod programu je plnený priebežne pri jednotlivých bodoch zápisnice. 
 
   
 



 
 
 
  k bodu 9 

  Záver 
       
      Na záver starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie ukončil.       
        
 
 
           
V Dechticiach, 30. novembra  2011  
 
 
Overovatelia: 
 
Pavol Danko      ................................................. 
 
Štefan Uher      .................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                      Karol Zachar 
                                                                                                      starosta obce 
 


