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

konaného 05.09.2012 v zasadačke Obecného úradu Dechtice 
 
Počet poslancov:                                        9 
Starosta obce:                                             Karol Zachar 
Počet prítomných poslancov:                     7  
Počet ospravedlnených poslancov :           2 (Andrej Machovič, Mgr. Petra Marková) 
Hostia:                                                        1     
 
Program:  
 
      1.   Otvorenie 

2. Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia úloh a uznesení 
4. Návrh VZN č. 3/2012  Zásady hospodárenia s majetkom Obce Dechtice 
5. Návrh VZN Obce Dechtice č. 5/2012 o niektorých podmienkach držania psov 
6. Informácia o rekonštrukčných prácach kostola Všetkých svätých  
7. Zabezpečenie osláv  840. výročia založenia kostola Všetkých svätých 
8. Rôzne 
9. Diskusia 
10. 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. Požiadal poslancov 
o zmenu týkajúcu sa poradia programu, nakoľko na obecnom zasadnutí bol p. Ján Rajníc 
a preto po kontrole uznesenia by mali nasledovať body 6. a 7. S touto zmenou poradia 
programu súhlasili všetci prítomní poslanci.  
Konštatoval, že dnešného rokovania sa zúčastňuje 7 poslancov a vyhlásil rokovanie za 
uznášaniaschopné.  
 

k bodu 2 

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 
Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice pani  Mgr. Katarínu Lukačovičovú a za 
overovateľov pána Ing. Petra Roháča a Bohuša Valoviča.  Štefana Uhra  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 

 
     Na zasadnutí dňa 31.05.2012 boli prijaté uznesenia č. 08/2012 až 14/2012. Starosta 
predniesol jednotlivé uznesenia a v závere skonštatoval, že prijaté uznesenia boli splnené.  
 
 

Uznesenie č. 15/2012 
 
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ.  
  
 
 
k bodu 6 

Informácia o rekonštrukčných prácach kostola Všetkých svätých  

 
     Starosta obce oboznámil prítomných, že v júni 2012 začala Obnova románskeho kostola 
Všetkých svätých v Dechticiach - I. etapa.  Informoval, že v roku 2010 sme dostali na projekt 
Archeologický výskum okolo národnej pamiatky Románskej rotundy Dechtice 9 800,- €, 
ktoré sme použili na archeologický výskum, posúdenie zavĺhania  objektu, architektonicko-
historický výskum, zameranie skutkového stavu nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky. 
V roku 2011 sme sa takisto uchádzali o dotáciu, ale v tomto roku sme dotáciu MK SR 
nedostali. V  roku 2012 sme opätovne požiadali o dotáciu MK SR, kde sme dostali dotáciu 
10 000,- €. Nový projekt priamo nadväzuje na práce urobené v roku 2010. Tieto práce boli 
urobené v súlade s nariadením KPÚ v Trnave. Následným krokom by už bola druhá  etapa 
obnovy nášho románskeho kostola. Jedná sa o výmenu nevhodnej a archeologickým 
výskumom poškodenej podlahy v interiéry, odvod povrchovej vody od vlhnúcich stien 
kostola a terénne a stavebné úpravy pred hlavným vstupom do kostola z dôvodu značného 
zníženia terénu dookola kostola. Ďalej sme sa uchádzali o poskytnutie dotácie z rozpočtovej 
rezervy predsedníčky vlády Slovenskej republiky p. Ivety Radičovej, kde sme  získali účelovú  
dotáciu  s účelovým určením na projekt: „Obnova románskeho kostola Všetkých Svätých 
v Dechticiach – I. etapa,,  v sume 6 619,- €.  Túto obnovu románskeho kostola Všetkých 
svätých v Dechticiach – I. etapa robia brigádnicky  naši dôchodci, ktorí  znížili terén okolo 
celej rotundy  a uložili z troch strán zámkovú dlažbu. Odstránili pôvodnú podlahu v interiéry 
rotundy, ktorú nahradia telhovou dlážkou. Vykopali  kanál okolo celej rotundy,  vložili 
drenážnu hadicu a odvetrávaci  kanál vrstvili podľa projektovej dokumentácie. Pán Ján Rajníc 
sponzorsky daruje schody na chórus, dvere, a vyrobí vitrínu na prekrytie vnútornej  podlahy,  
ktorá bude slúžiť študentom a verejnosti ako expozícia.      

 

Uznesenie č. 16/2012 

 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie informáciu starostu obce o rekonštrukčných 
prácach kostola Všetkých svätých.  
 

 

k bodu 7  

Zabezpečenie osláv  840. výročia založenia kostola Všetkých svätých 

 



     Starosta informoval prítomných poslancov a p. Jána Rajníca, že tento rok je 840. výročie 
prvej písomnej zmienky  a vysvätenia románskej rotundy kostola Všetkých svätých   a bolo 
by dobre,  keby táto slávnosť bola  v novembri. Starosta navrhuje dátum 3.11.2012. 
Ďalej   informuje,  že    na   počesť   tohto   výročia    bude   vydaná kniha: 
Šimončič, Jozef – Šimončič, Ignác: Dechtice  - K dejinám rímsko-katolíckej farnosti, ktorú  
sponzoruje p. Ján Rajníc. Uvedená kniha bude vytlačená v počte 700 kusov. Obecné 
zastupiteľstvo navrhlo, aby uvedená kniha bola navýšená o 100 ks. Pri tejto príležitosti 
obecné zastupiteľstvo navrhlo a schválilo  organizačný výbor na organizovanie osláv 840. 
výročia založenia kostola Všetkých svätých. Členovia výboru :  Mgr. Marta Rajnícová, Marta 
Kopšíková,  správca farnosti Dechtice  ICLic. Radovan Bazala, Karol Zachar, p. Ján Rajníc, 
Pavol Danko, Katarína Danková, Štefan Uher.    
 
 

Uznesenie č. 17/2012 

 
Obecné zastupiteľstvo schválilo termín osláv 840. výročia založenia kostola Všetkých svätých  
na deň 03.11.2012 a zároveň odsúhlasilo navýšenie objednávky pamätnej knihy o 100 kusov.  
 

 

Hlasovanie: 

 

za                     7 

proti                 0 

zdržal sa          0 

 

 

k bodu 4 

Návrh VZN č. 3/2012  Zásady hospodárenia s majetkom Obce Dechtice 
 
     Starosta obce prepracoval Návrh VZN č. 3/2012 Zásady hospodárenia s majetkom obce 
Dechtice v zmysle pripomienok poslancov. Prepracovaný návrh predkladá na schválenie 
obecného zastupiteľstva.  
 

 

Uznesenie č. 17/2012 
Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh VZN  č. 3/2012 Zásady hospodárenia s majetkom 
Obce Dechtice.  
 

 

Hlasovanie: 

 

za                     7 

proti                 0 

zdržal sa          0 

 

 

 

 

k bodu 5 

Návrh VZN Obce Dechtice č. 5/2012 o niektorých podmienkach držania psov     



 
     Na základe kontroly prokurátora JUDr. Jozefa Kleimana, námestníka okresnej prokuratúry,  
starosta obce predkladá na schválenie nové VZN Obce Dechtice č. 5/2012 o niektorých 
podmienkach držania psov. 
Ruší VZN Obce Dechtice, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov zo dňa 
14.11.2002 a účinnosťou dňa 29.11.2002. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN obce Dechtice č. 5/2012 o niektorých podmienkach 
držania psov.   
 

 

Uznesenie č. 18/2012 

 
Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh VZN  obce Dechtice č. 5/2012 o niektorých 
podmienkach držania psov     
 

 

Hlasovanie: 

 

za                     7 

proti                 0 

zdržal sa          0 

 

 

k bodu 8 

Rôzne 

 
Žiadosť Márie Markovej, Dechtice č. 566 – odkúpenie parcely 
 
Obecné zastupiteľstvo odporučilo starostovi obce zistiť ďalšie informácie o budúcom 
možnom využití tohto pozemku. Pani Marková odôvodnila svoju žiadosť o odkúpenie 
pozemku od Obce Dechtice: „ nakoľko na pozemok, ktorý vlastním vedie prístupová cesta cez 
pozemok iného majiteľa,  zdôvodňujem túto žiadosť tým, že v budúcnosti by som chcela 
využívať tento pozemok ako prístupovú cestu k svojmu pozemku“. Obecné zastupiteľstvo 
zamietlo žiadosť Márie Markovej o odkúpenie obecnej parcely č. 3367 o výmere 308 m².  
 

 

Uznesenie č. 19/2012 

 
Obecné zastupiteľstvo zamietlo žiadosť Márie Markovej o odkúpenie obecnej parcely č. 3367 
o výmere  308 m².  
 

 

 

 

Hlasovanie: 

 

za                     7 

proti                 0 

zdržal sa          0 



     Kontrolórka Obce Dechtice  Bc. Zdenka  Mašková  predniesla správu o vykonaných 
kontrolách a predložila Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Dechtice na 
II. polrok 2012. Viď príloha zápisnice.  
 
 

Uznesenie č. 20/2012 

 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o vykonaných kontrolách Bc. Zdenky 
Maškovej, hlavnej kontrolórky  a návrh  plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce 
Dechtice  na II. polrok 2012.   
 

 

Hlasovanie: 

 

za                     7 

proti                 0 

zdržal sa          0 
 
 
      Starosta obce oboznámil poslancov, že od 27.07.2012 prebieha v obci Vládny audit č. 
67/PZ-02/2012. Hlavným účelom a cieľom vládneho auditu je overenie a hodnotenie 
hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s prostriedkami 
poskytnutými zo štátneho rozpočtu v rokoch 2009 – 2011  a overenie ich zúčtovania so 
štátnym rozpočtom. 
 

 Uznesenie č. 21/2012 

 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu  starostu obce  o prebiehajúcej finančnej  
kontrole  na vykonaie Vládneho auditu č. 67/PZ-02/2012.   
    
 
 
      Starosta obce predniesol správu o výchovno-vzdelávacej činnosti jej výsledkoch 
a podmienkach V  ZŠ Dechtice za školský rok 2011/2012. 

 
 

 Uznesenie č. 22/2012 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 
výsledkoch a podmienkach V  ZŠ Dechtice za školský rok 2011/2012. 
    
 
     Žiadosť o jednorazový prenájom kultúrneho domu za Účelom usporiadania spoločenskej 
akcie. / Maškarný ples Jakubková Monika, Valovič Roman/.   
 

     Na základe tejto žiadosti sa  zistilo, že platné VZN nemá kategóriu na určenie takého 
prenájmu. Obecné zastupiteľstvo stanovuje pre  túto akciu  prenájom 83,- €. Z tohto dôvodu 
žiadame do budúceho zastupiteľstva vypracovať dodatok  VZN obce  6/2009  o miestnych 
poplatkoch a poplatkoch za poskytované služby obcou.   



  
 

Uznesenie č. 23/2012 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o jednorazový prenájom kultúrneho domu za účelom 
spoločenskej akcie Maškarný ples dňa 27.10.2012.   
 
 

Hlasovanie: 

 

za                     6 

proti                 0 

zdržal sa          1 
 
  
      Starosta obce informoval poslancov o obdržaní protestu prokurátora JUDr. Jozefa 
Kleimana  zo dňa 10.07.2012 k oznámeniu obce Dechtice pod č. 437/2011 zo dňa 30.12.2011 
k ohláseniu drobnej stavby podľa § 57 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. stavebníkom Alojzom 
Gavendom s manželkou. Prokurátor navrhuje napadnuté opatrenie zrušiť ako nezákonné. 
Obec Dechtice listom zo dňa 10.08.2012  vyhovela protestu prokurátora  č. Pd 166/12-7 zo 
dňa 10.7.2012 a oznámenie obce vydané pod číslom 437/2011 zo dňa 30.12.2011 vo veci 
ohlásenia drobnej stavby – oplotenia na pozemku parc. č. 1605/7, v k.ú. Dechtice stavebníka 
Alojza Gavendu, 919 53  Dechtice 404 zrušuje.   
 

Uznesenie č. 24/2012 
 
Obecné zastupiteľstvo berie za vedomie protest prokurátora a odpoveď obce Dechtice 
prokurátorovi o vyhovení protestu a zrušení ohlásenia drobnej stavby.  
 

 

k bodu 9 

Diskusia 

 

 
     Poslanec p. Pavol Danko podal sťažnosť občanov na Bitúnok Dechtice z dôvodu 
vypúšťania krvi na miestnu komunikáciu Dechtice.  
 

Uznesenie č. 25/2012 
 
Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi, aby napísal upozornenie, aby prevádzka Bitúnok 
Dechtice  nevypúšťala  krv na miestnu komunikáciu . 
 
     Poslanec p. Štefan Uher  informoval poslancov, že Jozef Chrvala robí úpravy okolo svojho 
domu a navrhuje úpravu  chodníka a  prechodu z jeho strany na druhú stranu.  
 
 

 
   Uznesenie č. 26/2012 

 
Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi, aby preveril situáciu pri Jozefovi Chrvalovi.  



     Starosta obce oboznámil poslancov, že Štefan Tomáška chce aby, sa prehĺbil Dechticko-
Kátlovský kanál  a aby sa takýmto spôsobom zabránilo záplavám.  
 

Poslanci si určili ďalšie zasadnutie zastupiteľstva na 23.11.2012.      

 
       Týmto bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný. Starosta obce 
poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie. 
 
 
 
 
 
V Dechticiach, 05.09. 2012  
 
 
Zapisovateľka:  Mgr.  Katarína Lukačovičová     .................................................. 
 
 
Overovatelia:     Ing. Peter Roháč                    .................................................. 
 
                           Bohuš  Valovič                      .................................................. 
 
 
 
 
 
 

                                          Karol Zachar, starosta obce                                                       

 
 


