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

konaného 23.11.2012 v zasadačke Obecného úradu Dechtice 
 
Počet poslancov:                                         9 
Starosta obce:                                              Karol Zachar 
Počet prítomných poslancov:                      6  
Počet ospravedlnených poslancov :            3 (Pavol Danko, Andrej Machovič, Mgr. Petra                      
                                                                          Marková, )   
 
 
Program:  
 

 
1. Otvorenie. 
2. Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.  
3. Kontrola plnenia úloh a uznesení. 
4. Návrh VZN č. 1/2013 o dani z nehnuteľností na území obce Dechtice. 
5. Návrh VZN č. 2/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na území obce Dechtice. 
6. Návrh VZN č. 3/2013 o miestnych daniach na území obce Dechtice 
7. Návrh VZN obce Dechtice č. 4/2013 o miestnych poplatkoch a poplatkoch za 

poskytované služby obcou.  
8. Návrh rozpočtu na rok 2013-2015 
9. Oboznámenie s výsledkom kontroly vládneho auditu č. 67/PZ-02/2012 zo dňa 

25.7.2012 
10. Informácia  o rozsudku Krajského súdu ohľadne autobusovej zastávky na námestí 

Dechtice 
11. Rôzne 
12. Diskusia 
13. 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 6 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 Tibora Stračára a Dominika Slivu.  Štefana Uhra  poveril tvorbou 
a zapísaním uznesenia. 
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Hlasovanie: 

 

za                     6 

proti                 0 

zdržal sa          0 

 

Program bol jednomyseľne schválený. 
 
k bodu 3 

Kontrola plnenia úloh a uznesení 

 
Na zasadnutí dňa 05.09.2012 boli prijaté uznesenia č. 15/2012 až 27/2012. Starosta predniesol 
jednotlivé uznesenia a v závere skonštatoval, že prijaté uznesenia boli splnené.  
 
 
k bodu 4 

Návrh VZN č. 1/2013 o dani z nehnuteľností na území obce Dechtice 
 
Návrh  VZN č.  1/2013 o dani z nehnuteľností na území obce Dechtice, predložila p. 
Tomášková. 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Návrh VZN č.1/2013 o dani z nehnuteľností na 
území obce Dechtice. 
 
 
k bodu 5 

Návrh VZN č. 2/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na území obce Dechtice 
 
Návrh VZN č. Návrh VZN č. 2/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady na území obce Dechtice, predložila p. Tomášková.  
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Návrh VZN č. 2/2013 o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dechtice. 
 
 
k bodu 6 

Návrh VZN č. 3/2013 o miestnych daniach na území obce Dechtice 

 
Návrh VZN č. 3/2013 o miestnych daniach na území obce Dechtice, predložila p. Tomášková.  
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Návrh VZN č. 2/2013 o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dechtice. 
 

 

k bodu 7 

Návrh VZN obce Dechtice č. 4/2013 o miestnych poplatkoch a poplatkoch za 

poskytované služby obcou.  
Návrh VZN obce Dechtice č. 4/2013 o miestnych poplatkoch a poplatkoch za poskytované 
služby obcou, predložila p. Tomášková.   
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Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Návrh VZN obce Dechtice č. 4/2013 o miestnych 
poplatkoch a poplatkoch za poskytované služby obcou.  

 
 

k bodu 8 

Návrh rozpočtu na roky 2013-2015 

 

 
Návrh rozpočtu na rok 2013-2015 predložil starosta obce Karol Zachar nakoľko p. ekonómka 
Eva Kalašová bola chorá. 
 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Návrh rozpočtu na roky 2013-2015. 
 
 
k bodu 9 

Oboznámenie s výsledkom kontroly vládneho auditu č. 67/PZ-02/2012 zo dňa 25.7.2012 

 

 
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov so Zápisnicou o prerokovaní Predbežnej 
správy z vládneho auditu č. 67. Podľa poverenia č. 67/PZ-02/2012 na vykonanie vládneho 
auditu zo dňa 25.07.2012 vykonala audítorská skupina v zložení Ing. Tibor Benka, vedúci 
audítorskej skupiny a  Ing. Viliam Péner, člen audítorskej skupiny v celkovom časovom 
období od 27.07.2012 do 27.09.2012 s prerušením, vládny audit bol zameraný na overenie 
a hodnotenie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení 
s prostriedkami poskytnutými zo štátneho rozpočtu a overenie zúčtovania so štátnym 
rozpočtom za roky 2009, 2010 a 2011. Oboznámil prítomných poslancov zo zistenými 
nedostatkami a odporúčaniami.   
 
 
 
 

   Uznesenie č. 28/2012 

 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Oboznámenie s výsledkom kontroly vládneho auditu 
č. 67/PZ-02/2012 zo dňa 25.7.2012. 
 

Hlasovanie: 

 

za                     6 

proti                 0 

zdržal sa          0 
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k bodu 10 

Informácia  o rozsudku Krajského súdu ohľadne autobusovej zastávky na námestí 

Dechtice 

 
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s Rozsudkom v mene Slovenskej republiky  
číslo 20S/2/2011-94, 2011200080. Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu 
JUDr. Ľubomíra Bundzela a členov senátu JUDr. Kataríny Benczovej a JUDr. Róberta 
Foltána v právnej veci žalobkyne Heleny Törökovej, nar. 10.10.1951, bytom Dechtice 26, 
zastúpenej advokátom JUDr. Štefanom Bugalom, J. Fándlyho 32, Trnava, proti žalovanému 
Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Vajanského 2, Trnava, za účasti 
stavebníka Obec Dechtice, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 10/05545/Ja 
zo dňa 8. decembra 2010 jednohlasne takto rozhodol: Krajský súd rozhodnutie žalovaného 
Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava č. 10/05545/Ja zo dňa 
8. decembra 2010 a rozhodnutie Obce Dechtice č.: Výst.: 1197/2003-a/Ná-67 zo dňa 6. júla 
2010 zrušuje podľa § 250 j ods. 2 písm. a) O.s.p. a vec mu vracia na ďalšie konanie.      
Taktiež starosta oboznámil poslancov, že bol vyzvaný JUDr. Jozefom Kleimanom, prečo obec 
Dechtice doposiaľ nesplnila rozhodnutie Krajského súdu v Trnave č. 20S/2/2011-94, 
2011200080, v ktorom sa uvádza, že obec Dechtice je povinná prebudovať autobusovú 
zastávku pre domom č. 26 uvádzame nasledovné:  Obec Dechtice nemá v súčasnosti dostatok 
finančných prostriedkov na stavebné úpravy za účelom prebudovania menovanej zástavky. 
Vybudovanie zastávky stálo obec v roku 2002 cca 1 000 000,- Sk čo je v súčasnosti  cca 
33.000,- €. Táto suma vysoko prekračuje mesačný príjem obce z podielových daní. Pokiaľ 
bude mať obec dostatok finančných prostriedkov, zastávku prebuduje.  
 
 
 
k bodu 11 

Rôzne 

 

 
Žiadosť Bohuša Valoviča o jednorazový  prenájom KD za účelom usporiadania spoločenskej 
akcie. 
 
 

   Uznesenie č. 29/2012 

 
OZ schvaľuje žiadosť o jednorazový prenájom KD – Bohušovi Valovičovi za účelom 
usporiadanie spoločenskej akcie 24.11.2012. 

 

 

Hlasovanie: 

 

za                    5 

proti                0 

                                                           zdržal sa         1 

 
 
Žiadosť Bohuša Valoviča o jednorazový prenájom KD za účelom usporiadania spoločenskej 
akcie.  
 

-  4  - 



 
   Uznesenie č. 30/2012 

 
OZ schvaľuje žiadosť o jednorazový prenájom KD – Bohušovi Valovičovi za účelom 
usporiadanie spoločenskej akcie 26.12.2012. 

 

Hlasovanie: 

 

za                    5 

proti                0 

                                                                 zdržal sa          1 

 
Žiadosť Mareka Mašku o povolenie uskutočniť Štefanskú zábavu dňa 26.12.2012 
 

 

   Uznesenie č. 31/2012 

 
OZ zamieta žiadosť o povolenie uskutočniť Štefanskú zábavu dňa 26.12.2012. 

 

Hlasovanie: 

 

                                                            za                    0 

proti                5 

                                                                 zdržal sa          1 

 

 

 
Jednota dôchodcov Slovenska – ZO Dechtice – žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov 
na činnosť ZO JD na rok 2013. 
 
Žiadosť sa presúva do budúceho zastupiteľstva.  
 
 
MOZP Dechtice – žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na rok 2013. 
 
Žiadosť sa presúva do budúceho zastupiteľstva.  
 
 
TJ Družstevník Dechtice – žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na rok 2013. 
 
Žiadosť sa presúva do budúceho zastupiteľstva.  
 
 
 
Pani Tomášková požiadala poslancov, aby schválili uverejnenie neplatičov na internetovej 
stránke Obce Dechtice.   
 
  
 
  

-  5  - 



   Uznesenie č. 32/2012 

 
OZ schvaľuje uverejnenie neplatičov na internetovej stránke Obce Dechtice.  

 

Hlasovanie: 

 

                                                           za                     6 

                                                           proti                0 

                                                                 zdržal sa         0 

 
 
Starosta obce oboznámil poslancov, že na Obvodný úrad ŽP prišiel  anonym - čierna skládka 
v Segedíne.  
Obvodný úrad ŽP  prišiel na kontrolu a zistil, že naozaj je čierna skládka a tak následne Mgr. 
Adamčík nahlásil na políciu trestné oznámenie. 
Taktiež bola nahlásená skládka v Striežech jarku. Táto skládka bude odstránená  v spolupráci 
s Lesmi Smolenice a Obce Dechtice. Toto odstránenie musíme následne nahlásiť na Obvodný 
úrad ŽP v Trnave.  
Starosta obce ďalej informoval poslancov, že dňa 4.11.2012 prebehla oslava 840. výročia 
kostola Všetkých svätých na hornom cintoríne. Tejto príležitosti sa zúčastnil aj p. Robert 
Fico, premiér SR, ktorý zo svojej rezervy daroval Obci Dechtice na opravu kostola Všetkých 
svätých 15 000,- €. 
Ďalej informoval poslancov, že obec podala na environmentálny fond dve žiadosti. Jedna na  
sa zaoberá „Nákupom techniky do Zberného dvora Dechtice“ a druhá „Na realizáciu 
prečistenia odvodňovacieho kanála Dechticko – Kátlovského“.   Ešte do konca roka chceme 
podať jednu žiadosť na MK SR na pokračovanie opravy kostola Všetkých svätých.   
 

Poslanci si určili ďalšie zasadnutie zastupiteľstva na 14.12.2012.      

 
       Týmto bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný. Starosta obce 
poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie. 
 
 
V Dechticiach, 23.11.2012  
 
Zapisovateľka:  Mgr.  Katarína Lukačovičová     .................................................. 
 
Overovatelia:     Tibor Stračár                              .................................................. 
 
                           Dominik Sliva                               .................................................. 
 
 
 
 
 

                                          Karol Zachar, starosta obce                                

-  6  - 


