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

konaného 27.09.2013 v zasadačke Obecného úradu Dechtice 

 
 
Počet poslancov:                                         9 
Starosta obce:                                              Karol Zachar 
Počet prítomných poslancov:                   5   
Počet ospravedlnených poslancov :              4   (Ing. Peter Roháč, Ing. Ľuboš Piešťanský,             
                                                                            Andrej Machovič, Pavol Danko)    
Hostia:                                                           0 

▫ prítomnosť / kvórum = 9/5  
 

Program: 

1. Otvorenie 
2.  Určenie  overovateľov zápisnice  
3.  Kontrola plnenia úloh a uznesení 
4.  Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v ZŠ Dechtice 

za školský rok 2012/2013   
5. Informácie o súčasných investičných akciách v obci Dechtice a informácia o príprave 

žiadostí o dotácie  
6. Žiadosti,  rôzne 
7. Diskusia 
8. Záver  

 

k bodu 1 
Otvorenie 
 

Vážené dámy, vážení páni, vítam Vás na dnešnom, v tomto roku už piatom  zasadnutí 
Obecného zastupiteľstva v Dechticiach, konštatujem, že z 9 poslancov nášho obecného 
zastupiteľstva je 5 prítomných, takže sme uznášaniaschopní. 

Úvodom je našou povinnosťou schváliť program tohto zasadnutia. Návrh  programu ste 
dostali v pozvánke a bol zverejnený na úradnej tabuli aj na internetovej stránke Obce 
Dechtice. Pýtam sa, či má niekto k navrhovanému programu návrh na zmenu. 

Hlasovanie: 
za                     5 
proti                 0 
zdržal sa           0 
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U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 22/2013 zo dňa 27.9.2013 
  
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje program svojho zasadnutia v súlade so znením 
na pozvánke (pozvánka je prílohou tejto zápisnice). 

 

k bodu 2 
Určenie overovateľov zápisnice 
 
Starosta obce určil zapisovateľa zápisnice pani Mgr. Katarínu Lukačovičovú a za 
overovateľov zápisnice pani  Mgr. Emíliu Uváčkovú a pána Dominika Slivu.  Štefana Uhra 
poveril tvorbou a zapísaním uznesenia.   
 
 
k bodu 3 
Kontrola a plnenia úloh a uznesení 
 
Na zasadnutí dňa 26.07.2013 boli prijaté uznesenia č. 15/2013 až 21/2013. Starosta predniesol 
jednotlivé uznesenia a v závere skonštatoval, že prijaté uznesenia boli splnené.  
 
k bodu 4 
Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v ZŠ Dechtice 
za školský rok 2012/2013   
 
Nakoľko máme v zastupiteľstve Mgr. Emíliu Uváčkovú,  starosta obce požiadal zástupkyňu 
školy, ktorá spracovala predloženú správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach v ZŠ Dechtice, o jej krátku prezentáciu. Obecné zastupiteľstvo berie na 
vedomie:  
 

Hlasovanie: 
za                     5 
proti                 0 
zdržal sa           0 

 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 23/2013  zo dňa 27.9.2013 

Obecné zastupiteľstvo berie na  vedomie Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej 
výsledkoch a podmienkach v ZŠ Dechtice za školský rok 2012/2013.   
 
k bodu 5 
Informácie o súčasných investičných akciách v obci Dechtice a informácia o príprave žiadostí 
o  dotácie  
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Starosta obce oboznámil prítomných poslancov, že sa robilo prečistenie protizáplavového 
kanála v Segedínskej ulici, prečistene kanála na námestí. Investorom tejto akcie bola Obec 
Dechtice. Rekonštrukcia Dechticko-kátlovského protizáplavového kanála - dotácia z 
environmentálneho fondu: 80 000,-€.  Spoluúčasť obce Dechtice 4 567,- €.  Celkový náklad 
84567,-€. Prečistenie melioračného a odľahčovacieho kanála na Trstinách. Práce financovala 
Trnavská vodárenská spoločnosť  a.s. Piešťany. Dokončil sa Reštaurátorský prieskum na 
Rotunde. Veža Rotundy bola dokončená a myslím si že na veľmi peknej úrovni.  Budúci 
týždeň začneme vymieňať osvetlenie. Ďalej informoval poslancov, že by sa tento rok mala 
robiť rekonštrukcia vodovodu na Závodskej ulici. Rekonštrukciu bude vykonávať  Trnavská 
vodárenská spoločnosť a.s. Piešťany v rámci  svojej réžie.     

 
 
 

k bodu 6 
Žiadosti,  rôzne 
 
Starosta obce informoval poslancov, že nakoľko odišla zo zastupiteľstva poslankyňa Mgr. 
Petra Ďurigová,  ktorá bola v Rade školy, za Obecný úrad Dechtice musíme zvoliť nového 
poslanca, ktorý bude v Rade školy. Navrhujem poslanca Andreja Machoviča.  
 

 
 

Hlasovanie: 
za                     5 
proti                 0 
zdržal sa           0 

 
 
 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 24/2013  zo dňa 27.9.2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje člena rady školy za obecné zastupiteľstvo p. Andreja 
Machoviča.  
 
 
k bodu 7 
Diskusia 
 
V diskusii vystúpil poslanec p. Sliva,  ktorý  informoval poslancov, že bol požiadaný občanmi 
aby informoval poslancov s hrozivou situáciou parkovania na Farskej ulici. Upozornil, aby sa 
zrušenie akcií v KD Dechtice riešili vo väčšom predstihu.  P. Heteš informoval poslancov, že 
káblová televízia sa často zasekáva. Starosta obce oboznámil poslancov, že posedenie 
s dôchodcami bude 23.10.2013.   
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k bodu 8 
Záver 
 
 
       Týmto bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný. Starosta obce 
poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie. 
 
 
 
V Dechticiach, 27.09.2013 
 
 
 
Zapisovateľka:  Mgr.  Katarína Lukačovičová          .................................................. 
 
 
Overovatelia:     Mgr. Emília Uváčková                  .................................................. 
                 
                           Dominik Sliva                                ..................................................               
                 
 
 
 
 
 
 

                     Karol Zachar 
                    starosta obce 

 


