Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dechticiach
konaného 13.12.2013 v zasadačke Obecného úradu Dechtice

Počet poslancov:
Starosta obce:
Počet prítomných poslancov:
Počet ospravedlnených poslancov :
Hostia:

9
Karol Zachar
6
3 (Andrej Machovič, Dominik Sliva,
Mgr. Emília Uváčková)
4

▫ prítomnosť / kvórum = 9/6

Program:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia úloh a uznesení
4. Úprava rozpočtu za rok 2013
5. Schválenie VZN č. 1/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Dechtice
6. Schválenie rozpočtu na rok 2014
7. Prerokovanie návrhu zmluvy o prenájme KTR Dechtice
8. Žiadosti, rôzne
9. Diskusia
10. Záver
k bodu 1
Otvorenie
a)
Vážené dámy, vážení páni, vítam Vás na dnešnom, v tomto roku už siedmom zasadnutí
Obecného zastupiteľstva v Dechticiach, konštatujem, že z 9 poslancov nášho obecného
zastupiteľstva je 6 prítomných, takže sme uznášaniaschopní.
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. Poslanci OZ nemali pripomienky ani
návrhy na doplnenie programu zasadnutia OZ. Starosta obce navrhol doplnenie programu
o bod č. 6 „Zostavenie a predkladanie rozpočtu obce od roku 2014 bez programovej
štruktúry“. Následne starosta obce dal hlasovať o doplnení bodu programu zasadnutia OZ.
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Hlasovanie:
za
6
proti
0
zdržal sa
0
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 37/2013 zo dňa 13.12.2013
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje doplnenie bodov programu o bod č.6
Zostavenie a predkladanie rozpočtu obce od roku 2014 bez programovej štruktúry.

b)
Starosta obce dal následne hlasovať o schválení uznesenia č. 38/2013

Hlasovanie:
za
6
proti
0
zdržal sa
0

U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 38/2013 zo dňa 13.12.2013
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje program svojho zasadnutia nasledovne:
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia úloh a uznesení
4. Úprava rozpočtu za rok 2013
5. Schválenie VZN č. 1/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Dechtice
6. Zostavenie a predkladanie rozpočtu obce od roku 2014 bez programovej štruktúry
7. Schválenie rozpočtu na rok 2014
8. Prerokovanie návrhu zmluvy o prenájme KTR Dechtice
9. Žiadosti, rôzne
10. Diskusia
11. Záver
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k bodu 2
Určenie overovateľov zápisnice
Starosta obce určil zapisovateľa zápisnice pani Mgr. Katarínu Lukačovičovú a za
overovateľov zápisnice pána Tibora Stračára a pána Pavla Danku. Štefana Uhra poveril
tvorbou a zapísaním uznesení.

k bodu 3
Kontrola a plnenia úloh a uznesení
Na zasadnutí dňa 28.11.2013 boli prijaté uznesenia č. 25/2013 až 36/2013. Starosta predniesol
jednotlivé uznesenia a v závere skonštatoval, že prijaté uznesenia boli splnené.

k bodu 4
Úprava rozpočtu za rok 2013
Úpravu rozpočtu preložila ekonómka p. Eva Kalašová. Starosta dal následne hlasovať
o prijatí uznesenia č. 39/2013.
Hlasovanie:
za
6
proti
0
zdržal sa
0
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 39/2013 zo dňa 13.12.2013
Obecné zastupiteľstvo schválilo úpravu rozpočtu Obce Dechtice na rok 2013.

k bodu 5
Schválenie VZN č. 1/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Dechtice
Návrh Všeobecne záväzného nariadenie bolo uverejnené a čakalo sa 15 dní na
pripomienkovanie. Uvedené VZN nebolo pripomienkované. Preto starosta dal následne
hlasovať o prijatí uznesenia č. 40/2013.
Hlasovanie:
za
6
proti
0
zdržal sa
0
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 40/2013 zo dňa 13.12.2013
Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č. 1/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Dechtice

k bodu 6
Zostavenie a predkladanie rozpočtu obce od roku 2014 bez programovej štruktúry
Návrh na schválenie zostavenia a predkladania rozpočtu obce od roku 2014 bez programovej
štruktúry predložila ekonómka p. Kalašová. Na základe novely k Zákonu č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov môže obce
s počtom obyvateľov do 2000 vypracovávať a dávať na schválenie od roku 2014 rozpočet
obce bez programovej štruktúry. Starosta obce dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 41/2013.
Hlasovanie:
za
6
proti
0
zdržal sa
0

Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 41/2013 zo dňa 13.12.2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zostavenie a predkladanie rozpočtu obce od roku 2014 bez
programovej štruktúry.

k bodu 7
Schválenie rozpočtu na rok 2014
Schválenie rozpočtu na rok 2014 predložila p. ekonómka Eva Kalašová a odpovedala na
otázky poslancov. Starosta dal následne hlasovať o prijatí uznesenia č. 42/2013.
Hlasovanie:
za
6
proti
0
zdržal sa
0

Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 42/2013 zo dňa 13.12.2013
Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet Obce Dechtice na rok 2014.
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k bodu 8
Prerokovanie návrhu zmluvy o prenájme KTR Dechtice
Starosta obce informoval prítomných poslancov, že firma Stelartv s.r.o. bude od roku 2014
sama vyberať poplatok za káblovú televíziu. Poplatok za KTR sa bude platiť mesačne. Firma
Stelartv s.r.o. rozpošle zmluvy jednotlivým občanom a na základe zmluvy zašle zmluvným
občanom poštové poukážky na zaplatenie poplatku. Starosta obce dal hlasovať o prijatí
uznesenia č. 43/2013.
Hlasovanie:
za
6
proti
0
zdržal sa
0

Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 43/2013 zo dňa 13.12.2013
Obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu o prenájme KTR Dechtice firme Stelartv s.r.o.

k bodu 9
Žiadosti, rôzne
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov, že na doplnenie žiadosti na environmentálny
fond pre akciu Protipovodňová ochrana cintorínska ul. – Dechtice potrebuje, aby obecné
zastupiteľstvo schválilo vypracovanie zmlúv s jednotlivými vlastníkmi pozemkov. Starosta
dal následne hlasovať o prijatí uznesenia č. 44/2013.
Hlasovanie:
za
6
proti
0
zdržal sa
0
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 44/2013 zo dňa 13.12.2013
Obecné zastupiteľstvo schválilo:
-

Zmluva o výpožičke č. 1/2013 podľa § 659 a 662 Občianskeho zákonníka Maška
Emil a manželka Mašková Oľga, trvale bytom Gorkého 39 Trnava
Zmluva o výpožičke č. 2/2013 podľa § 659 a 662 Občianskeho zákonníka Paulišová
Mária, trvale bytom Nižná 124
Zmluva o výpožičke č. 3/2013 podľa § 659 a 662 Občianskeho zákonníka Milan
Srdoš a manželka Ing. Jarmila Srdošová, trvale bytom Dechtice 567
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-

-

Zmluva o výpožičke č. 4/2013 podľa § 659 a 662 Občianskeho zákonníka Peter
Mancovič a manželka Dagmar Mancovičová, trvale bytom Dechtice 568
Zmluva o výpožičke č. 5/2013 podľa § 659 a 662 Občianskeho zákonníka Jozef
Dzurenka a manželka Anna Dzurenková, trvale bytom Dechtice 569
Zmluva o výpožičke č. 6/2013 podľa § 659 a 662 Občianskeho zákonníka Miroslav
Madeja a manželka Katarína Madejová, trvale bytom Dechtice 570
Zmluva o výpožičke č. 7/2013 podľa § 659 a 662 Občianskeho zákonníka Marián
Jedlička, trvale bytom Partizánska 332/83 Chtelnica a manželka Petra Jedličková,
trvale bytom Dechtice 136
Zmluva o výpožičke č. 8/2013 podľa § 659 a 662 Občianskeho zákonníka Ivan
Lukačovič, trvale bytom Dechtice 126

k bodu 10
Diskusia
Poslanci obecného zastupiteľstva diskutovali o štúdii zástavby a kalkulácii nákladov územia
Športovej ulice v Dechticiach.
Obecné zastupiteľstvo doporučuje starostovi obce konať vo veci stavebného povolenia na
IBV – Športová ul. v Dechticiach.

k bodu 11
Záver
Týmto bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný. Starosta obce poďakoval
prítomným za účasť a ukončil rokovanie.

V Dechticiach, 13.12.2013

Zapisovateľka: Mgr. Katarína Lukačovičová

..................................................

Overovatelia:

Tibor Stračár

..................................................

Pavol Danko

..................................................

Karol Zachar
starosta obce
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