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

konaného 14.12.2012 v zasadačke Obecného úradu Dechtice 
 
 
 
Počet poslancov:                                         9 
Starosta obce:                                              Karol Zachar 
Počet prítomných poslancov:                      7  
Počet ospravedlnených poslancov :            2  (Mgr. Petra Marková, Ing. Ľuboš Piešťanský) 
Hostia:                                                           2 
 
Program:  
 

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

za poskytované služby obcou.  
8. Schválenie rozpočtu na rok 2013 
9. Úprava rozpočtu za rok 2012 
10. Návrh a schválenie inventarizačnej  komisie 

      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 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 Bohuša Valoviča  a  Pavla Danku. Štefana Uhra poveril tvorbou 
a zapísaním uznesenia. 
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Hlasovanie: 
 

za                     7 
proti                 0 
zdržal sa          0 

 
Program bol jednomyseľne schválený. 
 
k bodu 3 
Kontrola plnenia úloh a uznesení 
 
Na zasadnutí dňa 23.11.2012 boli prijaté uznesenia č. 28/2012 až 32/2012. Starosta predniesol 
jednotlivé uznesenia a v závere skonštatoval, že prijaté uznesenia boli splnené.  
 
 
k bodu 4 
VZN č. 1/2013 o dani z nehnuteľností na území obce Dechtice 
 
Návrh Všeobecne záväzného  nariadenie bolo uverejnené a  čakalo sa 15 dní  na 
pripomienkovanie. Na základe pripomienky p. Tomáškovej sa upravila sadzba v článku 4 – 
Sadzba dane v bode 1 písmeno f, zo sadzby  0,50 € na sadzbu  0,70€.  Iné pripomienky neboli.  
 

   Uznesenie č. 33/2012 
 

Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č. 1/2013 o dani z nehnuteľnosti na území obce 
Dechtice. 
 

Hlasovanie: 
 

za                     7 
proti                 0 
zdržal sa          0 

 
 
 
k bodu 5 
VZN č. 2/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 
území obce Dechtice 
 
Návrh VZN  č. 2/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
na území obce Dechtice bolo uverejnené a čakalo sa 15 dní na pripomienkovanie. Uvedené 
VZN nebolo pripomienkované. 
 
 
 

   Uznesenie č. 34/2012 
 

Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č. 2/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady na území obce Dechtice. 
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Hlasovanie: 
 

za                     7 
proti                 0 
zdržal sa          0 

 
 
 
k bodu 6 
VZN č. 3/2013 o miestnych daniach na území obce Dechtice 
 
Návrh VZN č. 3/2013 o miestnych daniach na území obce Dechtice bolo uverejnené a čakalo 
sa 15 dní na pripomienkovanie. Uvedené VZN nebolo pripomienkované. 
 

   Uznesenie č. 35/2012 
 

Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č. 3/2013 o miestnych daniach na území obce Dechtice. 
 
 

Hlasovanie: 
 

za                     7 
proti                 0 
zdržal sa          0 

 
k bodu 7 
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 bolo uverejnené a čakalo sa 15 dní na pripomienkovanie. V uvedenom VZN 
boli nasledovné pripomienky článok 5 bod 4 písmeno a,  
-  predajné akcie v KD celý deň z 50 € na:    100,- € od 01.04.do 30.09. 
                                                                        150,- € od 01.10.do 31.03. 
a doplnilo sa:                                            na športové a kultúrne akcie:  5,-€/ 1 hodina       
 
Ďalej bol doplnený  Článok 10 – Poplatok za prenájom hrobového miesta na miestnom cintoríne 
 

Obec Dechtice, ako správca cintorína, stanovuje poplatok za prenájom hrobového miesta na miestnom 
cintoríne nasledovne: 

(1)   Prepožičanie miesta na hrob, alebo urnu v zemi vrátane miesta pre príslušenstvo hrobu na dobu  

       10 rokov     - 1 hrob    ................................... 10 € 

                           - 2 hrob    ...................................20 € 

                           - 3 hrob    ...................................30 € 

                           - detský hrob  .............................  5 € 

                           - urna  ........................................   5 € 
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                           - hrobka ..................................... 70 € 

    
   Uznesenie č. 36/2012 

 
Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN obce Dechtice č. 4/2013 o miestnych poplatkoch 
a poplatkoch za poskytované služby obcou.  
 

 
Hlasovanie: 

 
za                     7 
proti                 0 
zdržal sa          0 

 
 
 
 

k bodu 8 
Schválenie  rozpočtu na roky 2013-2015 
 
 
Návrh rozpočtu na rok 2013-2015 bol uverejnený. Na žiadosť poslanca Pavla Danku bola 
predložená žiadosť o navýšenie dotácie na 6 500 eur pre TJ Družstevník Dechtice. Ďalej 
organizácia  eRko Dechtice žiadala o príspevok 250,-€.  O príspevok žiadal aj  Slovenský 
zväz záhradkárov Dechtice, táto organizácia  nemá IČO, preto im  príspevok  nemôže byť 
priznaný, ale poslanci odsúhlasili vo výške 100,- €  preplatiť náklad na chod organizácie.  
V tomto bode sa rokovalo i o predchádzajúcich žiadostiach  a rozhodlo sa nasledovne:  

- Miestna organizácia Zdravotne postihnutých v Dechticiach 250,- € 
- Jednota dôchodcov Slovenska ZO Dechtice    250,- € 
- eRko Dechtice       250,- € 
- TJ Družstevník Dechtice              3 300,- € 

 
 
 

   Uznesenie č. 37/2012 
 

Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet na rok 2013. 
 

 
 

Hlasovanie: 
 

za                     7 
proti                 0 
zdržal sa          0 

 
 
Obecné zastupiteľstvo sľúbilo prehodnotiť žiadosť TJ Družstevník Dechtice pri úprave 
rozpočtu v II. polroku 2013 a pri zistení voľných finančných prostriedkov zvýšenie dotácie do 
výšky 6 500,- € 
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k bodu 9 
Úprava rozpočtu za rok 2012 
 
S úpravou rozpočtu oboznámila prítomných poslancov p. Kalašová.   
 
 

   Uznesenie č. 38/2012 
 

Obecné zastupiteľstvo schválilo úpravu rozpočtu na rok 2012. 
 

 
 

Hlasovanie: 
 

za                     7 
proti                 0 
zdržal sa          0 

 
 
k bodu 10 
Návrh a schválenie inventarizačnej  komisie 
 
Obecné zastupiteľstvo navrhlo a schválilo inventarizačnú komisiu v zložení: Anna 
Tomašková, Mária Mašková, Štefan Uher, Ing. Ľuboš Piešťanský, Bohuš Valovič, Tibor 
Stračár, Andrej Machovič, Mgr. Petra Marková, Dominik Sliva, Ing. Peter Roháč, Pavol 
Danko, Stanislav Heteš.       
 
 

Uznesenie č. 39/2012 
 

Obecné zastupiteľstvo schválilo inventarizačnú komisiu.  
 

 
 

Hlasovanie: 
 

za                     7 
proti                 0 
zdržal sa          0 

 
 
k bodu 11 
Rôzne  
 
 
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov, že v roku 2012 skončili nájomné zmluvy na 
Zdravotnom stredisku Dechtice a ostatných prevádzok OÚ, ktoré sú v prenájme. Obecné 
zastupiteľstvo schválilo predĺženie nájomných zmlúv na 3 roky. Ďalej oboznámil poslancov 
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s oznámením výsledku prešetrenia sťažnosti Heleny Törökovej – výsledok prešetrenia 
sťažnosti bol odôvodnený skutočnosťou, že prijať a realizovať opatrenia na splnenie rozsudku 
Krajského súdu v Trnave 20S/2/2011-94, 2011200080 zo dňa 26. apríla 2012 musí Obec 
Dechtice  ako stavebník – investor stavby „Rekonštrukcia námestia a priľahlej časti obce 
Dechtice „. Úlohy a povinnosti Obce Dechtice ako stavebníka – investora uvedenej stavby 
nemôže prevziať na seba Obvodný úrad pre CD a PK Trnava, pretože sa jedná o úlohy 
a povinnosti vlastníka a správcu miestnych komunikácií a nie o úlohy a povinnosti Obce 
Dechtice ako správneho orgánu. Z tohto dôvodu nie je možné v tomto prípade postupovať 
podľa ustanovenia § 50 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 
v znení neskorších predpisov. To znamená, že sa musí zrušiť vybočovací pruh a autobusy 
budú stáť na ceste.  
 
Starosta informoval poslancov a prečítal správu nezávislého audítora.  
Ing. Dagmar Horáková  Licencia SKAu č. 485 – prijala nasledovné stanovisko: „Podľa môjho 
stanoviska ročná účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú 
situáciu obce Dechtice k 31. decembru 2011, na výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za 
rok končiaci k danému dátumu v súlade so Zákonom o účtovníctve.“.  

 
 Uznesenie č. 40/2011 

 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého audítora Ing. Dagmar Horákovej 
prednesenú starostom obce.  
 

Hlasovanie: 
 

za                      7 
proti                 0 
zdržal sa          0 

 
k bodu 12 
Diskusia 
 
Na zasadnutí OZ bola prítomná riaditeľka ZŠ Dechtice Mgr. Marta Rajnícová a riaditeľka MŠ 
Dechtice p. Marta Kopšíková. Bol prejednávaný problém parkovania áut pri ZŠ a MŠ. Tento 
problém bude nutné v budúcnosti doriešiť. 
 
       Týmto bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný. Starosta obce 
poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie. 
 
V Dechticiach, 14.12.2012 
 
Zapisovateľka:  Mgr.  Katarína Lukačovičová     .................................................. 
 
Overovatelia:     Bohuš Valovič                                .................................................. 
                 
                           Pavol Danko                                   ..................................................               
                 
 
                             

                                          Karol Zachar, starosta obce                                


