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

konaného 31.05.2012 v zasadačke Obecného úradu Dechtice 
 
Počet poslancov:                                        9 
Starosta obce:                                             Karol Zachar 
Počet prítomných poslancov:                     7 +  Tibor Stračár od bodu č. 8  
Počet ospravedlnených poslancov :           1 (Pavol Danko) 
Hostia:                                                        1     
 
Program:  
 
      1.   Otvorenie.            

2. Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. 
3. Kontrola plnenia úloh a uznesení. 
4. Záverečný účet obce Dechtice za rok 2011. 
5. Určenie platu starostu obce na rok 2012. 
6. Návrh VZN č. 2/2012 o spôsobe určenia úhrady výšky úhrady a spôsobe platenia 

úhrady za opatrovateľskú službu.  
7. Návrh VZN č. 3/2012  Zásady hospodárenia s majetkom Obce Dechtice 
8. Návrh VZN č. 4/2012 Štatút Obce Dechtice  
9. Príprava Karmelského jarmoku 
10. Rôzne. 
11. Diskusia. 
12. Záver. 

 
k bodu 1 
Otvorenie 
 
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Karol Zachar. 
Privítal prítomných poslancov a občanov a oboznámil ich s programom. 
Konštatoval, že dnešného rokovania sa zúčastňuje 7 poslancov a vyhlásil rokovanie za 
uznášaniaschopné. Ing. Peter Roháč požiadal starostu obce o doplnenie programu o svoju 
rezignáciu z funkcie podstarostu obce. Starosta obce nedoplnil ďalší bod programu, ale 
požiadavka Ing. Roháča bola zaradená do bodu Rôzne.     

 
k bodu 2 
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

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

 
Hlasovanie: 

 
za                      7 
proti                 0 
zdržal sa          0 

 
Program bol jednomyseľne schválený. 



k bodu 3 
Kontrola plnenia úloh a uznesení 
 
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s plnením uznesení z predchádzajúceho 
zastupiteľstva.  
Uznesenie č. 01/2012 – bolo splnené. 
Uznesenie č. 02/2012 – bolo splnené, rokovanie bolo vyvolané,  ale  s Arcibiskupského úradu  
Trnava na rokovanie nikto neprišiel, ani sa neospravedlnili.  
Uznesenie č. 03/2012 – bolo čiastočne  splnené. K tomuto bodu sa vyjadril aj poslanec Štefan 
Uher, ktorý sa minulého zastupiteľstva nemohol zúčastniť. Štefan Uher povedal, že v prvom 
rade každého občana je povinnosť postarať sa o svoj majetok. V Dechticiach fungovali 
odvodňovacie kanály aj v tejto časti obce a kto ich zahrnul musí trpieť. Za PD Dechtice 
spravím opatrenie, aby voda nestekala z pôdy  tak, že v tej časti,  ktorej sa to týka, urobím 
vyvýšenia pôdy až po ihrisko a poza ihrisko zvediem vodu.  
Uznesenie č. 04/2012 – bolo čiastočne splnené. Urobili sa opatrenia na Nových horách, aby 
voda nestekala do dediny. V tejto časti sa vyčistil kanál. Hľadá sa riešenie, aby v tejto časti 
dediny nestekala voda z viacerých pozemkov a nerobila  gejzír pred p. Bartošom a následne  
mu nerobila škody na majetku. 4-bytovka mala žiadosť na obecnom úrade i minulý rok urobiť 
oblúk, aby voda nestekala  pred bytovku, ale do kanála. I na tomto popracujeme, ale v tejto 
časti obce sa bude musieť kopať ručne, lebo okolo bytovky ide telefónne vedenie.  
Uznesenie č. 05/2012 – Šibačkovú veselicu organizovala  Dychová hudba Dechtičanka.  
Uznesenie č. 06/2012 -  Schvaľuje plán práce obecnej kontrolórky na I. polrok 2012 
Uznesenie č. 07/2012 - Zamieta odpredaj pozemku Milana Škarbalu a Lukáša Škarbalu 
o odkúpenie pozemku parcelné číslo 528/1.  
 
 
k bodu 4 
Záverečný účet obce Dechtice za rok 2011. 
 
Záverečný účet obce Dechtice predložila ekonómka obce. Poslanec Ing. Piešťanský  
konštatoval, že všetci mali možnosť preštudovať  si záverečný účet.  Pani Kalašová   
následne odpovedala na konkrétne otázky poslancov k záverečnému účtu. Po zodpovedaní  
otázok dal starosta obce hlasovať za  tento bod programu.  
   

 
Uznesenie č. 08/2012 

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce Dechtice a celoročné hospodárenie za 
rok 2011 bez výhrad. 
 
 
 

Hlasovanie: 
 

za                     7 
proti                 0 
zdržal sa          0 

 
 
 
 



k bodu 6 
Návrh VZN č. 2/2012 o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia  
úhrady za opatrovateľskú službu.  
 
Návrh VZN č. 2/2012 o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za 
opatrovateľskú službu vypracovala p. Tomášková. Tento návrh mali poslanci možnosť tiež 
doma preštudovať a preto im nebola táto problematika neznáma.  
 
 
 
 

Uznesenie č. 09/2012 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č.2/2012 o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady 
a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu.  
 
 
 

Hlasovanie: 
 

za                     7 
proti                 0 
zdržal sa          0 

 
 
 
 
k bodu 5 
Určenie platu starostu obce na rok 2012 
 
Návrh platu starostu predložil poslanec Ing. Roháč, ktorý informoval poslancov o povinnosti 
raz do roka určiť plat starostu a predložil návrh. 
 
 
 

Uznesenie č. 10/2012 
 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach na základe zákona 253/1994 Z. z. v znení neskorších 
predpisov schvaľuje mesačný  plat starostu vo výške 2 361,- €. 
 
 
 

Hlasovanie: 
 

za                     7 
proti                 0 
zdržal sa          0 

 
 
 
 



k bodu 7 
Návrh VZN č. 3/2012  Zásady hospodárenia s majetkom obce Dechtice 
 
 
Starosta obce predložil Návrh VZN č. 3/2012 Zásady hospodárenia s majetkom obce 
Dechtice. Prítomní poslanci prešli jednotlivé body zásad hospodárenia s majetkom obce 
Dechtice a pripomienkovali ich.     
 
 
 

Uznesenie č. 11/2012 
 

Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi, v zmysle pripomienok poslancov, prepracovať 
návrh VZN č. 3/2012 Zásady hospodárenia s majetkom obce Dechtice a predložiť ho na 
najbližšom zasadnutí OcZ.  
 
 
 

Hlasovanie: 
 

za                     7 
proti                 0 
zdržal sa          0 

 
 
 
 
 
k bodu 8 
Návrh VZN č. 4/2012 Štatút obce Dechtice  
 
Starosta obce predložil návrh VZN č. 4/2012 Štatút obce Dechtice. Poslanci mali možnosť sa 
vyjadriť k Štatútu obce Dechtice. Prítomní poslanci návrh VZN schválili.  
 
 
 

Uznesenie č. 12/2012 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 4/2012 Štatút obce Dechtice.  
 
 

Hlasovanie: 
 

za                      8 
proti                 0 
zdržal sa          0 

 
 
 
 
 



k bodu 9  
Príprava Karmelského jarmoku 
 
Starosta obce  oboznámil poslancov, že sa blíži už  IX. ročník Tradičného dechtického 
karmelského jarmoku. Karmelský jarmok bude v sobotu  14.7.2012, program karmelského 
jarmoka – predajné trhy, koncert DH Dechtičanka a koncert skupiny Trio Band. V sobotu 
večer bude Jarmočná veselica v KD s dychovou hudbou. 
V nedeľu 15.7.2012 bude púť na Vysoké hradiščo a svätá omša v kaplnke Panny Márie 
Karmelskej. V poobedných hodinách sa uskutoční priateľský futbalový zápas na ihrisku TJ 
Družstevník Dechtice. Tentokrát možno i so zahraničnou účasťou.  
      
 
 
 

Uznesenie č. 13/2012 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje usporiadanie tradičného Karmelského jarmoku v dňoch 14. – 
15. 7.2012. Zároveň schvaľuje usporiadanie jarmočnej veselice.  
 

Hlasovanie: 
 

za                      8 
proti                 0 
zdržal sa          0 

 
 
 
k bodu 10 
Rôzne 
 
Žiadosť p. riaditeľky školy Mgr. Marty Rajnícovej - o udelenie výnimky z najvyššieho počtu 
žiakov v triede . 
 
Obecné zastupiteľstvo prejednalo žiadosť vedenia ZŠ Dechtice o udelenie výnimky 
z najvyššieho počtu žiakov v triede.  
 
 
 

Uznesenie č. 14/2012 
 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s udelením výnimky z najvyššieho počtu žiakov v triede.  
 

Hlasovanie: 
 

za                      8 
proti                 0 
zdržal sa          0 

 
 
 
 



Žiadosť  Milana Košťála - na organizovanie Kultúrno-Spoločenského programu 2012. 
 
Nakoľko táto žiadosť je na termín nášho Karmelského jarmoku 14.7.2012 a v tomto termíne 
je už plánovaná   Jarmočná veselica,  táto žiadosť je bezpredmetná.  
 
Žiadosť Márie Markovej, Dechtice č. 566 – odkúpenie parcely 
 
Obecné zastupiteľstvo prejednavalo žiadosť p. Márie Markovej o odkúpenie parcely č. 3367 
o výmere 308 m². Na návrh poslancov sa ďalej nerokovalo. Obecné zastupiteľstvo odporučilo 
starostovi obce zistiť ďalšie informácie o budúcom možnom využití tohto pozemku.  
 
Zástupca starostu obce Ing. Peter Roháč oznámil starostovi a členom obecného zastupiteľstva, 
že sa vzdáva funkcie podstarostu Obce Dechtice, ale členom obecného zastupiteľstva zostáva 
naďalej.  
 
Starosta obce zobral toto rozhodnutie na vedomie a za svojho zástupcu navrhol poslanca 
Štefana Uhra. Štefan Uher tento návrh prijal.  Od 1.6.2012 je podstarostom obce pán Štefan 
Uher.  
 
k bodu 11 
Diskusia 
 
V diskusii vystúpil Jaroslav Polakovič, ktorý prišiel s návrhom riešenia viacúčelového ihriska. 
Pán Polakovič informoval poslancov, že toto ihrisko je veľmi zdevastované, nakoľko nie je 
určený správca. Navrhol takú možnosť, že on a pani Marková by otvárali viacúčelové ihrisko 
bez náhrady mzdy.  Ing. Piešťanský a pán Uher si zobrali na starosť vypracovať prevádzkový 
poriadok viacúčelového ihriska. Ďalej upozornil poslancov, že je potrebné viacúčelové ihrisko 
strážiť i počas zábav, lebo vtedy sa tam robí neporiadok. 
Pán Polakovič sa informoval o dopravnej premávke v Kostolnej ulici. Navrhol poslancom,    
že keď nemáme túto ulicu zabezpečenú dopravnými značkami, bolo by potrebné prijať        
iné riešenie. Povedal, že keď on  jazdil na nákladnom aute, k svojmu domu dostal od  
obecného úradu  parkovacie hodiny. A len počas parkovacích hodín mohol parkovať            
pred domom.      
 
       Týmto bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný. Starosta obce 
poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie. 
 
V Dechticiach, 31. 05. 2012  
 
Zapisovateľka:  Katarína Lukačovičová     .................................................. 
 
Overovatelia:     Dominik Sliva                 .................................................. 
 
                           Štefan Uher                      .................................................. 
 
 
 
 
 

                                          Karol Zachar, starosta obce                                                       


