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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dechticiach 
konaného 12.04.2013 v zasadačke Obecného úradu Dechtice 

 
 
 
Počet poslancov:                                         9 
Starosta obce:                                              Karol Zachar 
Počet prítomných poslancov:                      7 (Ing. Peter Roháč od bodu 5)  
Počet ospravedlnených poslancov :              - 
Počet neospravedlnených poslancov:           1  (Mgr. Petra Marková)        
Hostia:                                                           0 

 Program: 

     1. Otvorenie 
    2. Určenie a overovateľov zápisnice  
    3. Kontrola plnenia úloh a uznesení 
    4. VZN č.5/2013 - prerokovanie návrhu    
    5. Informácia o oslavách 1150-teho výročia príchodu Cyrila a Metoda -   
        Cyrilometodský deň 13.4.2013 
    6. Prerokovanie spôsobu digitalizácie a ďalšej prevádzky 
        káblového televízneho rozvodu  
    7. Žiadosti, rôzne 
    8. Diskusia 
   9. 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 Pavla Danku a Bohuša Valoviča. Štefana Uhra poveril tvorbou 
a zapísaním uznesenia. 
 

Hlasovanie: 
za                     7 
proti                 0 
zdržal sa           0 
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Program bol jednomyseľne schválený. 
 
 
k bodu 3 
Kontrola plnenia úloh a uznesení 
 
Na zasadnutí dňa 14.03.2013 boli prijaté uznesenia č. 1/2013 až 6/2013. Starosta predniesol 
jednotlivé uznesenia a v závere skonštatoval, že prijaté uznesenia boli splnené.  
 
 
k bodu 4 
VZN č.5/2013 - prerokovanie návrhu 
 
Návrh VZN predložila pracovníčka obecného úradu Katarína Lukačovičová, ktorá 
odpovedala na otázky poslancov.  
 
 

Uznesenie č. 7/2013 
 

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie Obce  Dechtice č. 5/2013 
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča 
jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na územní Obce 
Dechtice prílohu č. 1. 
  

Hlasovanie: 
 

za                     7 
                                                          proti                  0  

zdržal sa           0 
 
 
 

Uznesenie č. 8/2013 
 

 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie Obce  Dechtice č. 5/2013 
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča 
jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na územní Obce 
Dechtice prílohu č. 2. 
  

 
 

Hlasovanie: 
 

                                                    za                        3  (Uher, Danko, Sliva)  
                                                    proti                   1  (Stračár)   
                                                    zdržal sa            3 (Ing. Piešťanský, Machovič, Valovič) 
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k bodu 5 
Informácia o oslavách 1150-teho výročia príchodu Cyrila a Metoda -  Cyrilometodský 
deň 13.4.2013 
 
Starosta obce opätovne oboznámil prítomných poslancov o príprave oslavách príchodu sv. 
Cyrila a sv. Metoda na naše územie - Cyrilo-metodský deň. Liturgická spomienka smrti sv. 
Metoda sa koná v roku sv. Cyrila a Metoda, ktorým si Slovensko pripomína ich 1150 výročie 
príchodu na Veľkú Moravu.  
Program:  10.°°   - Sv. omša vo Farskom kostol sv. Kataríny Alexandrijskej 
                 11.°°   - Požehnanie cyrilo-metodského kríža pred budovou fary 
                 11.³°    - Akadémia v kultúrnom dome 
                 13.°°   - Agapé 
   
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce o Cyrilo-metodskom dni.  
 
 
 
k bodu 6  
Prerokovanie spôsobu digitalizácie a ďalšej prevádzky káblového televízneho rozvodu  
 
Na predchádzajúcom zasadnutí zastupiteľstva  Ing. Ľuboš Piešťanský požiadal starostu obce, 
aby dohodol stretnutie s pánom Sikom zo spoločnosti Stelartv prevádzkujúcej obecnú káblovú 
televíziu, aby sa na  stretnutí prerokovalo  spustenie digitálnych streamov do káblovej 
televízie. Na základe tejto požiadavky sa dňa 10.4.2013 uskutočnilo  v kancelárií starostu 
obce stretnutie s pánom Sikom, starostom obce a spolu s poslancami obecného zastupiteľstva 
Ing. Ľubošom Piešťanským a Ing. Petrom Roháčom, kde po vzájomnej konzultácií prišli 
k záveru že p. Sika spustí do miestnej káblovej televízie skúšobne aj digitálny signál.  Pri tejto 
skúšobnej digitalizácie zistia občania rozdiel v kvalite medzi analógovým a digitálnym  
vysielaním. V tomto roku bude skúšobná digitalizácia v cene poplatku za káblovú televíziu. 
Nakoľko naša káblová televízia potrebuje rozsiahlu rekonštrukciu, túto rekonštrukciu 
zafinancuje firma Stelartv pán Sika. Od budúceho roku by sa zmenil spôsob vyberania 
poplatku za KTR. Tento poplatok by si vyberala už priamo od občanov firma Stelartv. Návrh 
výšky poplatku je 5,00 €/mesiac.    
 

 
Uznesenie č. 9/2013 

 
 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s prednesením návrhom, pri digitalizácií KTR a zároveň žiada 
prevádzkovateľa predložiť návrh novej zmluvy o prevádzkovaní KTR do najbližšieho 
zasadnutia obecného zastupiteľstva, tak aby občania mohli prijímať digitálny signál od 
01.01.2014. Analógový signál bude zachovaný zároveň s digitálnym.   

 
 

Hlasovanie: 
 

                                                    za                       8  
                                                    proti                   0  
                                                    zdržal sa            0 
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 k bodu 7 
 Žiadosti, rôzne 

   
 Žiadosť Mgr. Marty Rajnicovej  riaditeľky ZŠ Dechtice o otvorenie 2. oddelenia ŠKD  
 
 

Uznesenie č. 10/2013 
 

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o otvorenie 2. oddelenia ŠKD na školský rok 
2013/14.  

 
Hlasovanie: 

 
                                                    za                       8  
                                                    proti                   0  
                                                    zdržal sa            0 

 
k bodu 8 
Diskusia 

 
V diskusií vystúpil starosta obce informoval prítomných poslancov, že obec Dechtice  získala 
dotáciu na Prečistenie odvodňovacieho kanála Dechticko – Kátlovského z environmentálneho 
fondu vo výške 80 000,- EUR.  
Poslanec Tibor Stračár informoval obecné zastupiteľstvo, že je potrebné zlepšiť odtok drenáží 
pri obecnom futbalovom ihrisku.  
Poslanec Ing. Peter Roháč navrhol, že z dôvodu zlepšenia bezpečnosti cestnej premávky je 
potrebné umožniť Miroslavovi Rapantovi používať prístup k svojej nehnuteľnosti poza 
čakáreň.  
Z radov poslancov zaznel návrh na umiestnenie kontajnera na cintoríne na pôvodné miesto po 
vybudovaní prístupovej cesty.    

 
       Týmto bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný. Starosta obce 
poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie. 
 
Poslanci si určili ďalšie zasadnutie zastupiteľstva na 10.05.2013 
 
V Dechticiach, 12.04.2013 
 
Zapisovateľka:  Mgr.  Katarína Lukačovičová          .................................................. 
 
 
Overovatelia:     Pavol  Danko                                 .................................................. 
                 
                          Bohuš Valovič                              ..................................................               
                 
 

                     Karol Zachar 
                    starosta obce 


