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

konaného 28.11.2013 v zasadačke Obecného úradu Dechtice 

 
 
Počet poslancov:                                     9 
Starosta obce:                                          Karol Zachar 
Počet prítomných poslancov:                  7 (podľa prezenčnej listiny, Pavol Danko od bodu 5)                                                                           
Počet ospravedlnených poslancov :         2 (Andrej Machovič, Tibor Stračár)         
Počet prítomných občanov:                     6 

▫ prítomnosť / kvórum  - 6/5 
od bodu 5                   - 7/5  

Program: 

1.  Otvorenie 
2.  Určenie  overovateľov zápisnice  
3.  Kontrola plnenia úloh a uznesení 
4.  Návrh VZN č. 1/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na území obce Dechtice 
5. Návrh rozpočtu na rok 2014-2016 
6. Riešenie situácie DHZ Dechtice 
7. Oboznámenie sa so štúdiou zástavby územia Športová ulica, Dechtice 
8. Návrh a schválenie inventarizačnej komisie 
9. Informácia o žiadosti o dotáciu na environmentálny fond - projekt Protipovodňová 

ochrana cintorínska ulica-Dechtice   
10. Žiadosti,  rôzne 
11. Diskusia 
12. Záver  

  
k bodu 1 
Otvorenie 
a) 
Starosta obce privítal prítomných na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Dechticiach.  
Konštatoval, že z  9 poslancov obecného zastupiteľstva je prítomných 6, takže obecné 
zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 
Návrh  programu dostal v pozvánke každý člen OZ, bol zverejnený na úradnej tabuli a na 
internetovej stránke Obce Dechtice. Starosta obce vyzval poslancov OZ k pripomienkam resp. 
návrhom na zmenu k uvedenému programu.  
Starosta obce navrhol doplnenie programu o bod „Správa o kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra obce za l. polrok 2013“  
Poslanec Ing. Ľuboš Piešťanský navrhol doplniť do programu pod poradovým číslo 4, bod   o 
prerokovaní rozhodnutia   OBÚ  v Bratislave, číslo 823-2879/2013 zo dňa 14. 11. 2013, 
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o zaradenie ktorého požiadali OZ zástupcovia Pozemkového spoločenstva urbárníkov, 
urbársky spolok Dechtice. 
Starosta obce upozornil prítomných, že je povinnosťou Obecného zastupiteľstva (ďalej OZ) 
program zasadnutia schváliť. Následne dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 25/2013.  

 

Hlasovanie: 
 

za                     6 
proti                 0 
zdržal sa           0 

 
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 
U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 25/2013 zo dňa 28.11.2013 
  
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje doplnenie bodov: 

- Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za l. polrok 2013  
- Prerokovanie rozhodnutia   OBÚ  v   Bratislave   číslo   823-2879/2013 zo dňa 14. 11. 

2013 
do programu svojho zasadnutia  
 
b) 
Starosta obce dal následne hlasovať o prijatí uznesenia č. 26/2013. 
 
 
 

Hlasovanie: 
 

za                     6 
proti                 0 
zdržal sa           0 

 
 
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 
U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 26/2013 zo dňa 28.11.2013 
 
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje program svojho zasadnutia nasledovne: 

Program: 

1.  Otvorenie 
2.  Určenie  overovateľov zápisnice  
3.  Kontrola plnenia úloh a uznesení 
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4.  Prerokovanie rozhodnutia   OBÚ  v   Bratislave   číslo   823-2879/2013 zo dňa 14. 11.     
2013 o povolenie banskej činnosti likvidácie časti lomu v dobývacom priestore Dechtice 

5.  Návrh VZN č. 1/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady na území obce Dechtice 

6. Návrh rozpočtu na rok 2014-2016 
7. Riešenie situácie DHZ Dechtice 
8. Oboznámenie sa so štúdiou zástavby územia Športová ulica, Dechtice 
9. Návrh a schválenie inventarizačnej komisie 
10. Informácia o žiadosti o dotáciu na environmentálny fond - projekt Protipovodňová 

ochrana cintorínska ulica-Dechtice   
11. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2013 
12. Žiadosti,  rôzne 
13. Diskusia 
14. Záver  

 
k bodu 2 
Určenie overovateľov zápisnice 
 
Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice pani Mgr. Katarínu Lukačovičovú a za 
overovateľov zápisnice pána Ing. Ľuboša Piešťanského a pána Bohuša Valoviča.  Zapísaním 
uznesení poveril pána Štefana Uhra.   
 
k bodu 3 
Kontrola a plnenia úloh a uznesení 
 
Na zasadnutí dňa 28.11.2013 boli prijaté uznesenia č. 22/2013 až 24/2013. Starosta prečítal 
jednotlivé uznesenia a v závere skonštatoval, že prijaté uznesenia boli splnené.  
 
k bodu 4  

Prerokovanie rozhodnutia   OBÚ  v   Bratislave   číslo   823-2879/2013 zo dňa 14. 11. 
2013 o povolenie banskej činnosti likvidácie časti lomu v dobývacom priestore Dechtice 

Pán Pavol Mancovič informoval poslancov OZ o nespokojnosti urbárnikov s rozhodnutím   
OBÚ  v   Bratislave   číslo   823-2879/2013 zo dňa 14. 11. 2013. Informoval prítomných  
poslancov, že Pozemkové spoločenstvo urbárnikov, urbársky spolok Dechtice na zhromaždení 
v KD Dechtice dňa 24.10.2013 vyjadrilo nesúhlas s ukladaním stavebného odpadu, 
nepochádzajúceho z ťažobnej činnosti, do vyťaženého priestoru likvidovanej časti lomu 
v dobývacom priestore Dechtice. Pán Mancovič ďalej informovali obecné zastupiteľstvo, že 
Zástupcovia urbárskeho spolku Dechtice organizujú petičnú akciu občanov obce Dechtice, 
ktorou žiadajú  zrušenie   Rozhodnutia   OBÚ  v   Bratislave   číslo   823-2879/2013 zo dňa 
14. 11. 2013. Podpísané petičné hárky odovzdajú na obecný úrad v Dechticiach najneskôr 
v utorok 03.12.2013. V mene urbárskeho spoločenstva požiadal obecné zastupiteľstvo 
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o podporu pri vyjadrení nesúhlasu s rozhodnutím OBÚ v Bratislave. Starosta dal následne 
hlasovať o prijatí uznesenia č. 27/2013.  

 

Hlasovanie: 
 

za                     6 
proti                 0 
zdržal sa           0 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 
U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 27/2013 zo dňa 28.11.2013 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vyjadrenie Pozemkového spoločenstva urbárníkov 
urbársky spolok Dechtice a ich nesúhlas s vyjadrením rozhodnutia OBÚ  v   Bratislave   číslo   
823-2879/2013 zo dňa 14. 11. 2013 o povolenie banskej činnosti likvidácie časti lomu 
v dobývacom priestore Dechtice.  Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s rozhodnutím OBÚ  v   
Bratislave   číslo   823-2879/2013 zo dňa 14. 11. 2013 o povolenie banskej činnosti likvidácie 
časti lomu v dobývacom priestore Dechtice a doporučuje starostovi  obce zaslať písomné 
vyjadrenie OBÚ v Bratislave a požiadať tento úrad o zrušenie predmetného rozhodnutia. 
Zástupcovia urbárskeho spolku Dechtice informovali obecné zastupiteľstvo o začatí petičnej 
akcie občanov  Obce  Dechtice  k  Rozhodnutiu   OBÚ  v   Bratislave   číslo   823-2879/2013 
zo dňa 14. 11. 2013. Podpísané petičné hárky budú odovzdané na obecný úrad Dechtice 
najneskôr v utorok dňa 03.12.2013. Obecné zastupiteľstvo doporučuje starostovi obce priložiť 
uvedenú petíciu k žiadosti o zrušenie  rozhodnutia   OBÚ  v   Bratislave   číslo   823-
2879/2013 zo dňa 14. 11. 2013. 

 

k bodu 5 
Návrh VZN č. 1/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady na území obce Dechtice 
 
Návrh VZN č. 1/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
na území obce Dechtice (v prílohe) predložila p. Tomášková.  Starosta dal následne hlasovať 
o prijatí uznesenia č. 28/2013.  

 

Hlasovanie: 
 

za                     7 
proti                 0 
zdržal sa           0 

 
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 
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U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 28/2013 zo dňa 28.11.2013 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Návrh VZN č. 1/2014 o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dechtice. 

k bodu 6 
Návrh rozpočtu na rok 2014-2016 
 
Návrh rozpočtu na rok 2014-2016 (v prílohe)  predložila p. Kalašová. Vysvetlila jednotlivé 
položky rozpočtu v zmysle otázok poslancov. Starosta dal následne hlasovať o prijatí 
uznesenia č. 29/2013. 
 
 

Hlasovanie: 
 

za                     7 
proti                 0 
zdržal sa           0 

 
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 
U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 29/2013 zo dňa 28.11.2013 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Návrh rozpočtu na rok 2014-2016. 
 

k bodu 7 
Riešenie situácie DHZ Dechtice 
 
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov so stavom DHZ v obci. Informoval ich, že 
každá obec nad 500 obyvateľov musí mať v zmysle zákona DHZ,  ktorý má minimálne 5 
členov – veliteľa, strojníka, preventivára a dvoch členov družstva. DHZ v obci neslúži len pri 
likvidovaní požiarov, ale rovnako poskytuje svoju pomoc pri prírodných katastrofách ako sú 
povodne a.p. Vykonáva tiež požiarny dohľad pri spoločenských akciách organizovaných v 
obci. Starosta zdôraznil, že DHZ momentálne v našej obci nefunguje. Ako obec sa 
nezúčastňujeme na školeniach a poradách súvisiacich s činnosťou DHZ. Starosta dal následne 
hlasovať o prijatí uznesenia č. 30/2013. 
 

 
Hlasovanie: 

 
za                     7 
proti                 0 
zdržal sa           0 

 
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 
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U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 30/2013 zo dňa 28.11.2013 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu okolo DHZ Dechtice a odporúča zvolať 
schôdzu DHZ Dechtice s cieľom obnovenia činnosti.  

k bodu 8 
Oboznámenie sa so štúdiou zástavby územia Športová ulica, Dechtice 
 
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov so štúdiou zástavby a s kalkuláciou nákladov 
územia „Športová ulica“ v Dechticiach. Starosta dal následne hlasovať o prijatí uznesenia č. 
31/2013. 
 

Hlasovanie: 
 

za                     7 
proti                 0 
zdržal sa           0 

 
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 
U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 31/2013 zo dňa 28.11.2013 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu so štúdiou zástavby územia „Športová 
ulica“ v Dechticiach.  

 

k bodu 9 
Návrh a schválenie inventarizačnej komisie 
 
Obecné zastupiteľstvo navrhlo inventarizačnú komisiu: 

Kultúrny dom:  Mária Mašková, Ing. Peter Roháč, Anna Tomášková 

Zdravotné stredisko: Tibor Stračár, Dominik Sliva, Mgr. Katarína Lukačovičová 

DHZ:  Ing. Peter Roháč, Mgr. Katarína Lukačovičová, Stanislav Heteš 

Dom smútku a rotunda: Bohuš Valovič, Jarmila Pauerová, Mgr. Katarína Lukačovičová 

Zberný dvor: Dominik Sliva,  Radoslav Šimončič, Andrej Machovič 

Šatne TJ:   Štefan Uher, Pavol Danko, Mgr. Katarína Lukačovičová 

Obecný úrad:  Ing. Ľuboš Piešťanský, Mgr. Zdenka Mašková, Eva Kalašová 

Starosta dal následne hlasovať o prijatí uznesenia č. 32/2013. 
 



7 

 

Hlasovanie: 
 

za                     7 
proti                 0 
zdržal sa           0 

 
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 
U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 32/2013 zo dňa 28.11.2013 
 
Obecné zastupiteľstvo schválilo inventarizačnú komisiu podľa uvedeného zoznamu a  termín 
vykonania  inventúr do 13.12.2013. 

 
 

k bodu 10 

Informácia o žiadosti o dotáciu z environmentálneho fond pre projekt „Protipovodňová 
ochrana cintorínska ulica - Dechtice“   

Starosta obce informoval poslancov, že obec požiadala MŽP SR o dotáciu z 
environmentálneho fondu pre projekt „Protipovodňová ochrana cintorínska ulica – Dechtice“.  
Starosta dal následne hlasovať o prijatí uznesenia č. 33/2013. 
 

 
Hlasovanie: 

 
za                     7 
proti                 0 
zdržal sa           0  

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 
U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 33/2013 zo dňa 28.11.2013 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu o žiadosti obce, ktorou obec 
žiada MŽP SR o dotáciu z environmentálneho fondu pre projekt „Protipovodňová ochrana 
cintorínska ulica – Dechtice“. 
 
k bodu 11 
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2013 
 
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2013(v prílohe) predložila 
Mgr. Zdenka Mašková, hlavná kontrolórka obce Dechtice. Starosta dal následne hlasovať 
o prijatí uznesenia č. 34/2013.  
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Hlasovanie: 
za                     7 
proti                 0 
zdržal sa           0 

 
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 
U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 34/2013 zo dňa 28.11.2013 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
obce za I. polrok 2013. 
 
k bodu 12 
Žiadosti, rôzne 
a) 
Starosta informoval OZ o žiadostiach miestnych organizácií, ktoré žiadajú obec rep. OZ o 
príspevok na činnosť. Boli doručené žiadosti nasledovných organizácií: 
 

-  MO ZP Dechtice 

-  Jednota dôchodcov Slovenska MO Dechtice 

-  TJ Družstevník Dechtice 

- Slovenský zväz záhradkárov Dechtice   

Obecné zastupiteľstvo si vypočulo jednotlivé žiadosti a navrhlo finančné čiastky na príspevky 
jednotlivým organizáciám. Starosta dal následne hlasovať o prijatí uznesenia č. 35/2013. 
 
 

Hlasovanie: 
 

za                     7 
proti                 0 
zdržal sa           0 

 
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 
U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 35/2013 zo dňa 28.11.2013 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje príspevky na činnosť organizáciám na rok 2014 nasledovne: 

MO ZP Dechtice                                                     200,- € 

Jednota dôchodcov Slovenska MO Dechtice         300,- €    

TJ Družstevník Dechtice                                     6  500,- € 
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b) 
 
Slovenský zväz záhradkárov Dechtice, ktorého žiadosť o príspevok bola tiež prerokovaná, nie 
je organizácia s prideleným identifikačným číslom organizácie (IČO). Pracovníčky obecného 
úradu informovali poslancov OZ, že z tohto dôvodu mu príspevok nemôže byť priznaný ako 
ostatným organizáciám. Môže im však byť preplatené náklady na chod organizácie. Starosta 
dal následne hlasovať o prijatí uznesenia č. 36/2013. 
 
 

Hlasovanie: 
 

za                     7 
proti                 0 
zdržal sa           0 

 
 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 
U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 36/2013 zo dňa 28.11.2013 
 

Poslanci OZ odsúhlasili finančnú čiastku vo výške 100,- €, ktorá bude použitá na preplatenie  
nákladov na chod organizácie Slovenského zväze záhradkárov Dechtice. 
   
 
 
k bodu 13 
Diskusia 
 
V diskusii oboznámil starosta obce prítomných poslancov s návrhom zmluvy o prenájme  
KTV v obci. Obecné zastupiteľstvo sa dohodlo, že uvedená zmluva bude e-mailom zaslaná 
poslancom OZ, ktorí do 05.12.2013 môžu uvedený návrh zmluvy pripomienkovať. Starosta 
poveril poslanca Ing. Piešťanského prepracovať zmluvu v zmysle pripomienok 
a prekonzultovať podmienky zmluvy so spoločnosťou Stelar tv s.r.o. 
Ďalej starosta informoval prítomných poslancov, že obec požiadala Ministerstvo kultúry SR  
o dotáciu na opravu Rímskokatolíckeho kostola Všetkých svätých v Dechticiach, ÚZPF č. 
793/0.  
Poslanci sa dohodli, že ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva bude dňa 13.12.2013. 
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k bodu 14 
Záver 
 
       Starosta skonštatoval, že boli prerokované všetky body programu zasadnutia obecného 
zastupiteľstva. Poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie. 
 
 
 
 
 
V Dechticiach, 28.11.2013 
 
 
 
Zapisovateľka:  Mgr.  Katarína Lukačovičová          .................................................. 
 
 
 
Overovatelia:     Ing. Ľuboš Piešťanský                    .................................................. 
                 
                           Bohuš Valovič                                ..................................................               
                 
 
 
 
 
 
 

                     Karol Zachar 
                    starosta obce 

 


