
1 

 

OBEC DECHTICE, Obecný úrad Dechtice 
919 53 Dechtice 488 

 

 

 

 

Z Á P I S N I C A 
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dechticiach konaného dňa 16.12.2011                
o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Dechticiach. 

 

Program: 

 1. Otvorenie  a schválenie programu zasadnutia 
2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov a voľba  návrhovej komisie 
3. Kontrola plnenia úloh a uznesení 
4. Schválenie VZN obce Dechtice č. 1/2012 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dechtice  
5. Schválenie rozpočtu na rok 2012 – 2014 
6. Úprava rozpočtu na rok 2011 
7.  Oboznámenie s výsledkom kontroly NKÚ 
8. Rôzne, 
9. Diskusia 

          10. Návrh na schválenie uznesení zo zasadnutia 
          11. Záver 
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K bodu č. 1 - Otvorenie  a schválenie programu zasadnutia 
Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Dechticiach otvoril starosta obce Karol 

Zachar. Privítal poslancov obecného zastupiteľstva (ďalej len „OZ“). Úvodom skonštatoval, 
že na otvorení rokovania je prítomných 8 poslancov, čím je OZ uznášaniaschopné. 
Ospravedlnil neprítomnosť  poslankyne Petry Markovej, ktorá je v tento deň na pohrebe 
svojej starej mamy. Starosta obce predložil na schválenie program riadneho zasadnutia OZ. 
Prítomní poslanci nemali k predloženému návrhu žiadnu pripomienku a hlasovaním za: 8, 
proti: 0, zdržal sa: 0, schválili nasledujúci program rokovania:  
            1. Otvorenie  a schválenie programu zasadnutia 

2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov a voľba  návrhovej komisie 
3. Kontrola plnenia úloh a uznesení 
4. Schválenie VZN obce Dechtice  č. 1/2012 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dechtice  
5. Schválenie rozpočtu na rok 2012 – 2014 
6. Úprava rozpočtu na rok 2011 
7.  Oboznámenie s výsledkom kontroly NKÚ 
8. Rôzne, 
9. Diskusia 

          10. Návrh na schválenie uznesení zo zasadnutia 
          11. Záver 
 
 K bodu č. 2 – Určenie zapisovateľa, overovateľov a voľba návrhovej komisie 
 Za zapisovateľku zo zasadnutia starosta obce určil Annu Tomáškovú. Za overovateľov 
zápisnice z riadneho zasadnutia OZ starosta obce navrhol poslancov Tibora Stračára 
a Andreja Machoviča. Za člena návrhovej komisie starosta obce navrhol Ing. Petra Roháča.. 
 Poslanci hlasovaním za : 8, proti: 0, zdržal sa: 0, schválili tento návrh bez 
pripomienok. 
 
 K bodu č. 3 – Kontrola plnenia úloh a uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 
 
 Uznesenie č. 36/2011 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh VZN č. 1/2012 o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2012. 
 
 Uznesenie č. 37/2011 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie predložený návrh rozpočtu na rok 2012 – 2014. 
 
 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 strán. Ak toto rokovanie nebude úspešné, do 
31.1.2012 pripravovať stavebný obvod tak, aby predmetná komunikácia prechádzala 
pozemkami RD v Kátlovskej ulici. 
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 Uznesenie č. 39/2011 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého auditora  Ing. Dagmar Horákovej 
prednesenú starostom obce. 
 
 Uznesenie č. 40/2011 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje príspevok organizáciám na rok 2012 
MO ZP Dechtice     100,- € 
Jednota dôchodcov Slovenska Dechtice  250,- € 
Slovenský zväz záhradkárov Dechtice 150,- € 
TJ Družstevník Dechtice           2 700,- €  
 
 Uznesenie č. 41/2011 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Ľubomíra Heteša a Jozefa Kopšíka 
o pridelenie bytu v obecnej nájomnej bytovke. 
 
 Uznesenie č. 42/2011 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pobyt Jozefa Holeca  nar. 30.7.1962 na adrese Dechtice 615 
v obecnej bytovke. 
 
 Uznesenie č. 43/2011 
Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť p. Hlavatoviča o odkúpenie parcely č. 463/2 vo 
výmere 126 m². 
 
 Uznesenie č. 44/2011 
Obecné zastupiteľstvo zamieta partnerstvo s obecným športovým klubom Malženice. 
 
 Uznesenie č. 45/2011 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie diskusný príspevok a žiadosť p. Michala Mašku. 
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí so zmenou textu zápisnice z 10.6.2011 v zmysle žiadosti p. 
Michala Mašku. 
 
 Poslanci hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, vzali na vedomie kontrolu plnenia 
uznesení č. 36/2011 – 45/2011. 
 
 K bodu č. 4 – Schválenie VZN obce Dechtice  č. 1/2012 o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dechtice  
 Starosta obce informoval poslancov, že vypracovaný návrh VZN obce Dechtice č. 
1/2012 bol zverejnený na informačnej tabuli obce a webovej stránke obce od 30.11.2011. 
Poslanci k predloženému návrhu nemali žiadne pripomienky. 

Poslanci hlasovaním za: 7, proti 0, zdržal sa: 1, sa uzniesli na VZN obce Dechtice č. 
1/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 
Dechtice. 
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 K bodu č. 5 – Schválenie rozpočtu na rok 2012 – 2014 
 Starosta obce informoval poslancov, že návrh rozpočtu na rok 2012 – 2014 bol 
zverejnený na informačnej tabuli a webovej stránke obce od 30.11.2011. Poslanci 
k predloženému návrhu nemali žiadne pripomienky. 
Rozpočet obce Dechtice na rok 2012 – 2014 tvorí prílohu číslo 1 originálu tejto zápisnice 

Poslanci hlasovaním za:  8, proti: 0, zdržal sa : 0,  schválili rozpočet obce na rok 2012 
– 2014. 
 
 K bodu č. 6 – Úprava rozpočtu na rok 2011 
 Návrh úpravy rozpočtu na rok 2011 predložila  účtovníčka obce p. Eva Kalašová, 
ktorá OZ podrobne oboznámila s navrhovanými úpravami.  
Navrhovaná úprava rozpočtu tvorí prílohu číslo 2 originálu tejto zápisnice. 
 Poslanci hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, schválili navrhovanú úpravu rozpočtu 
na rok 2011. 
 
 K bodu č. 7 – Oboznámenie s výsledkom kontroly NKÚ 
 O výsledku, následnej kontroly implementácie odporúčaní a opatrení z kontrol 
a auditov programov štrukturálnych fondov programového obdobia 2004 – 2006, oboznámil 
prítomných poslancov starosta obce p. Karol Zachar. Kontrolu vykonal Najvyšší kontrolný 
úrad Slovenskej republiky v čase od 21.09.2011 do 01.12.2011. 
Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky 
 Poslanci hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, zobrali správu  NKÚ SR o výsledku 
kontroly na vedomie. 
 
 K bodu č. 8 – Rôzne 
 
1. Správa  obecnej kontrolórky o vykonanej kontrole. 
 V rámci tohto bodu obecná kontrolórka predložila poslancom správu o výsledku 
vykonanej kontroly na Obecnom úrade v Dechticiach v čase od 1.8.2011 do 15.12.2011. 
Uvedenou kontrolou neboli zistené žiadne závažné pochybenia zo stravy zodpovedných osôb. 
Protokol o výsledku kontroly tvorí prílohu číslo 3 originálu tejto zápisnice. 
 Poslanci hlasovaní za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, zobrali správu obecnej kontrolórky 
o vykonanej kontrole na vedomie. 
 
 
2. Žiadosť p. Miroslava Komára o pridelenie bytu. 
 Starosta obce informoval poslancov, že na obecný úrad prišla žiadosť p. Miroslava 
Komára,  t. č. bytom Dechtice 417, o pridelenie bytu v obecnej bytovke. Obecný úrad 
momentálne nemá voľné  byty v obecných bytovkách. Žiadosť p. Komára evidujeme 
a zaraďujeme ho do poradovníka žiadateľov. 
 Poslanci hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, zobrali žiadosť p. M. Komára 
o pridelenie bytu na vedomie. 
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3. Žiadosť Rodičovského združenia pri ZŠ Dechtice. 
 Starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťou Rodičovského združenia pri ZŠ 
Dechtice o poskytnutie bezplatného prenájmu kultúrneho domu na 4. rodičovský ples 
v Dechticiach, ktorý sa bude konať 11. februára 2012.   
 Poslanci hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1, schválili bezplatný prenájom  KD pre 
RZ pri ZŠ Dechtice na 4. rodičovský ples, ktorý bude  dňa 11.2.2012. 
 
4. Žiadosť p. Bohuša Valoviča o prenájom KD na Štefanskú veselicu 
 Starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťou p. Bohuša Valoviča o poskytnutie 
prenájmu kultúrneho domu na už tradičnú usporiadanie Štefanskú  veselicu, ktorá je 
plánovaná na  26.12.2011. Poslanci nemali k usporiadaniu veselice žiadne námietky, 
upozornili však na potrebu zvýšeného dohľadu počas veselice, aby nedochádzalo 
k poškodzovaniu majetku obce.  Poslanec Ing. Peter Roháč navrhol, aby pred každým 
odovzdaním KD do prenájmu a aj  po jeho skončení bol spísaný všetok inventár, ktorý 
prenajímateľ preberá a  po skončení akcie vracia späť. Prípadné rozdiely v stave majetku, 
resp. poškodenie majetku, je povinný usporiadateľ v plnej výške uhradiť.  
 Poslanci hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1, schválili prenájom KD na 26.12.2011 
p. Bohušovi Valovičovi na usporiadanie Štefanskej veselice. 
 
5. Žiadosť p. Dominika Danku o vybudovanie odvodňovacieho kanála  
 Poslanec Bohuš Valovič predložil OZ žiadosť p. Dominika Danku o vybudovanie 
odvodňovacieho kanála vedľa domu č. 231. Všetci poslanci upozornili na to, že pri dome 231 
bol kanál už vybudovaný, a pravdepodobne pri stavbe uvedeného rodinného domu ho 
vlastníci zahrnuli. 
 Poslanci hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, uložili starostovi obce do najbližšieho 
zasadnutia OZ zistiť bližšie informácie o skutočnom stave tohto kanála a o tom,  kto je za 
terajší stav zodpovedný. 
 
 K bodu č. 9 – Diskusia 
 Ing. Peter Roháč oboznámil prítomných s rozšírením webovej obecnej stránky 
o anglickú verziu.  
 Poslanci diskutovali aj o skladbe programov na káblovej televízii. Hudobný kanál už 
dlhšiu dobu nefunguje a preto poslanci vyjadrili požiadavku aby bol nahradený ČT4. 
 Poslanci sa dohodli, že ďalšie zasadnutie OZ bude 2.3.2012. 
 
 K bodu č. 10 – Návrh na schválenie uznesení zo zasadnutia 
 Poslanec Ing. P. Roháč predložil návrh na schválenie uznesení a poslanci ich bez 
výhrad schválili. 
 
 K bodu č. 11 – Záver 
 Vzhľadom k tomu, že program riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 16.12.2011 bol 
prerokovaný, starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 
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ZÁVERY Z RIADNEHO ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V DECHTICIACH 

prijaté na zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 16.12.2011 

 K bodu č. 1: 
Otvorenie a chválenie programu zasadnutia 

Uznesenie č. 46/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach 
A/ berie na vedomie 
návrh programu riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 16.12.2011 predložený 
starostom obce p. Karolom Zacharom. 
B/ schvaľuje 
program riadneho zasadnutia OZ v Dechticiach zo dňa 16.12.2011 v tomto znení: 
 1. Otvorenie  a schválenie programu zasadnutia 

2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov a voľba  návrhovej komisie 
3. Kontrola plnenia úloh a uznesení 
4. Schválenie VZN obce Dechtice č. 1/2012 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dechtice  
5. Schválenie rozpočtu na rok 2012 – 2014 
6. Úprava rozpočtu na rok 2011 
7.  Oboznámenie s výsledkom kontroly NKÚ 
8. Rôzne, 
9. Diskusia 

          10. Návrh na schválenie uznesení zo zasadnutia 
          11. Záver 
Prítomných: 8 
Za: 8 
Zdržal sa: 0 
Proti: 0 
 
 K bodu č. 2: 
Určenie zapisovateľa, overovateľov a voľba návrhovej komisie 

Uznesenie č. 47/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach 
A/ berie na vedomie 
návrh starostu obce na určenie zapisovateľa, overovateľov i člena návrhovej komisie. 
B/ schvaľuje 
1. za zapisovateľku zápisnice zo zasadnutia OZ Annu Tomáškovú 
2. za overovateľov zápisnice z tohto zasadnutia: Tibora Stračára a Andreja Machoviča 
3. návrhovú komisiu v zložení: Ing. Peter Roháč 
Prítomných: 8 
Za: 8 
Zdržal sa: 0 
Proti: 0 



7 

 

K bodu č. 3: 
Kontrola plnenia úloh a uznesení 

Uznesenie č. 48/2011 
Obecné zastupiteľstvo  v Dechticiach 
berie na vedomie 
kontrolu uznesení č. 36/2011 až 45/2011, ktorú vykonal starosta obce. 
Prítomných: 8 
Za: 8 
Zdržal sa: 0 
Proti: 0 
 
 K bodu č. 4: 
Schválenie VZN obce Dechtice č. 1/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady na území obce Dechtice 

Uznesenie č. 49/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach 
sa uznáša 
na Všeobecne záväznom nariadení obce Dechtice č. 1/2012 o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dechtice. 
Prítomných: 8 
Za: 7 
Zdržal sa: 1 
Proti: 0 
 
 K bodu č. 5: 
Schválenie rozpočtu na rok 2012 – 2014 

Uznesenie č. 50/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach 
schvaľuje 
rozpočet obce Dechtice ma rok 2012 – 2014 
Prítomných: 8 
Za: 8 
Zdržal sa: 0 
Proti: 0 
 
 K bodu č. 6: 
Úprava rozpočtu na rok 2011 

Uznesenie č. 51/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach 
A/ berie na vedomie 
úpravu rozpočtu obce Dechtice na rok 2011 
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B/ schvaľuje 
úpravu rozpočtu obce Dechtice na rok 2011 
Prítomných: 8 
Za: 8 
Zdržal sa: 0 
Proti: 0 
 
 K bodu č. 7: 
Oboznámenie s výsledkom kontroly NKÚ  

Uznesenie č. 52/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach 
berie na vedomie 
správu NKÚ SR o výsledku kontroly na Obecnom úrade Dechtice v čase od 21.9.2011 do 
1.12.2011. 
Prítomných: 8 
Za: 8 
Zdržal sa: 0 
Proti: 0 
 
 K bodu č. 8: 
Rôzne 

Uznesenie č. 52/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach 
A/ berie na vedomie 
  - správu obecnej kontrolórky  o kontrole vykonanej v čase od                             
                          1.8.2011 do 15.12.2011 na Obecnom úrade Dechtice 
  - žiadosť p. Miroslava Komára o pridelenie bytu v obecnej bytovke 
  - žiadosť p. Dominika Danku o vybudovanie odvodňovacieho  
                          kanála 
B/ ukladá 
starostovi obce zistiť bližšie informácie o odvodňovacom kanáli pri rod. dome č. 231 
a predložiť ich do najbližšieho zastupiteľstva. 
Prítomných: 8 
Za: 8 
Zdržal sa: 0 
Proti: 0 
 

Uznesenie č. 53/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach 
schvaľuje 
  - bezplatné poskytnutie KD pre RZ pri Základnej škole v Dechticiach na  
                          4.rodičovský ples dňa 11.2.2012 
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  - prenájom KD Bohušovi Valovičovi na usporiadanie Štefanskej veselice  
                          dňa 26.12.2011. 
ukladá 
starostovi obce zabezpečiť  odovzdanie KD pred a po akciách usporiadaných v KD 
Dechtice tak, aby pri odovzdaní KD po akcii bolo možné vyčísliť vzniknutú škodu. 
Prítomných: 8 
Za: 7 
Zdržal sa: 1 
Proti: 0 
 

V Dechticiach dňa 16.12.2011 
Zapisovateľ: 

 Anna Tomášková               ............................... 
Overovatelia: 

 Tibor Stračár                      ............................... 
 
 Andrej Machovič               ...............................           
                                                                                                          ....................................... 
                                                                                               Karol Zachar 
 starosta obce 
                                                                                                                  
                    
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

   

 


